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روند جهانی تولید مواد اولیه مس. 1
2020در سال 



درصد رشد سالیانه تولید مس معدنی جهان   
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در مقایسه با 2020ماهه اول سال 5تولید مس معدنی جهان در 
درصد افت داشته است2.2مدت مشابه سال گذشته 



درصد کاهش 2.5، 2020تولید جهانی کنسانتره مس در اوایل سال 
درصد در سراسر جهان کاهش دارد0.6یافت و مس کاتد لیچینگ 
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محدودیت تولید مس معدنی جهان در کشور پرو و جبران 
آن با تولید در کشورهای شیلی،کنگو و اندونزی 
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رشد سالیانه تولید مس معدنی در کشورهای اصلی معدنی جهان 
2020ژانویه تا ماه می 



2020ماهه اول سال 6محدودیت های جهانی در تولید مس بازیافتی در 

كاهش قراضه هاي جديد صنعتي                          •

افزايش نرخ حمل و نقل قراض•

كاهش حجم سفارش صادركنندگان قراضه اياالت متحده•

مجموعه محدود ضايعات الکترونیکي در اياالت متحده•

تعلیق قراردادهاي قراضه بعلت فورس ماژورها و و وضع قوانین جديد و آربیتراژ منفي•

غیر فعال بودن بازار قراضه آمريکا و انگلیسي پس از بازگشايي•

عدم قطعیت ريسک اعتباري در بازارهاي نوظهور•

محدوديت قراضه الکترونیکي در اتحاديه اروپا•

بسته شدن بازار خرده فروشان قراضه اتحاديه اروپا•

تعلیق عملیات دالالن قراضه•

عدم تولید قراضه در اتحاديه اروپا به معني كاهش دسترسي به قراضه•

محدوديتهاي گمركي واردات قراضه چین•

كمبود نقدينگي بازرگانان هندي جهت خريد قراضه•

كاهش نیاز صنعت به قراضه•

كاهش اعتبار تخصیصي براي واردات قراضه در هند•

درصد كاهش دارد40تا 30و هنگ كنگ در حال انجام است اما تجارت ( چین)تولید قراضه هاي الکترونیکي در تايوان •

به حداقل رسیدن تولید قراضه در مالزي و سنگاپور•



2020ماه اول سال 5درصد رشد سالیانه تولید مس تصفیه شده در 
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درصد 6، بمیزان 2020کاهش تولید مس تصفیه شده از قراضه در ماههای ابتدایی سال 
درصد 2افزایش تولید مس تصفیه شده حاصل از کنسانتره و لیچینگ بمیزان 



ماه ابتدایی سال 5درصد در 46افزایش تولید مس تصفیه شده حاصل از کنسانتره در شیلی، 
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هزارتن -تولید مس تصفیه شده حاصل از کنسانتره و قراضه  جهان
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2020ماهه اول سال 5درصدی در 3.2افزایش )بهبود تولید مس معدنی شیلی 
ات و افزایش تولید مس تصفیه شده و صادر( در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

جلوگیری کرد2020از کمبود بیشتر مس در نیمه اول سال 



2024   2025   2026   2027   2028   2029   2030   20312014

2017-2019درصدی ظرفیت تولیدات معدنی در سالهای 1نرخ رشد ساالنه 

2020-24درصدی ظرفیت معادن در سال های 4پیش بینی رشد 



2020تجارت جهانی مواد اولیه مس در سال . 2



درجهان شد2020قرنطینه باعث كاهش دسترسي به قراضه و كنسانتره درنیمه اول سال
کاهش عرضه کنسانتره به دلیل قرنطینه : تعرفه ذوب کنسانتره کاهش

و 2020کمبود در بازار قراضه مس در نیمه اول سال 
عدم قطعیت کاهش تقاضای قراضه در نیمه دوم سال



(وزن ناخالص) 2020میلیون تنی صادرات کنسانتره در نیمه اول سال 1.17کاهش 
؟(مس% 27)هزارتن مس محتوی 317(: مس محتوی) کاهش خالص صادرات کنسانتره مس

بر اساس کشورهای اصلی صادرکننده 



(وزن ناخالص)هزار تن 448کاهش خالص واردات کنسانتره مس به میزان 

در مقایسه با مدت 2020ماه اول سال 7هزارتن مس محتوی در 120کاهش حداقل 
گذشته بر اساس کشورهای اصلی صادرکننده مشابه سال 



y

به پایین ترین سطح 2020حجم صادرات مس بازیافتی پس از مارس 
.تاریخی رسید

صادرات حجم بسیار کمی قراضه به چین و هنگ کنگ 

2020کاهش صادرات قراضه به سایر کشورهای جهان بغیر از چین در سال 



كاهش قراضه صادراتي به كشورهاي خارج از چین و هنگ كنگ در نیمه اول سال 
هزارتن666، بمیزان تقريبا 2020

تغییرات سالیانه در صادرات قراضه مس و آلیاژ به کشورهای مختلف بغیر از چین و هنگ 
هزارتن-2020کنگ در نیمه اول سال 
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کاهش بی سابقه واردات مواد خام مس 
2020چین در نیمه اول سال 
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،  2020رشد چشمگیر واردات مس تصفیه شده چین در سال 

رکود واردات کنسانتره، قراضه و ضایعات

Modest growth of imports of alloy ingots and smelter

products.



واردات بیشتر مس تصفیه شده و شمش های مس در 
مقایسه با کاهش واردات کنسانتره، قراضه و بلیستر



صادرات بیشتر مس تصفیه شده و شمش های مس از کشورهای شیلی، ژاپن، روسیه و سایر کشورها 

( کاهش صادرات از ایاالت متحده و اتحادیه اروپا)2020به چین در نیمه اول سال 
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2020واردات بیشترآند و بلیستر توسط چین بعد از مارچ
.در ماههای اخیر اطالعاتی در مورد واردات ازهند، اتریش و دیگر کشورهای گزارش نشده است



به دلیل قرنطینه و 2020واردات قراضه مس در چین در نیمه اول سال 
محدودیت در واردات ضایعات به پایین ترین سطح تاریخی خود رسیده است



افزایش استفاده از قراضه های مس آلیاژی در خارج چین
ارسال بیشتر شمش های آلیاژی به چین
صادرات کمتر شمش به سایر نقاط دنیا



برابری واردات شمش آلیاژی مس به چین در نیمه اول 2افزایش حدود 
2019نسبت به نیمه اول سال 2020سال 

کاهش واردات در سایر نقاط دنیا



:  2018-20وضعیت سودآوری صنعت فلزات غیرآهنی در چین،  
کاهش سود تولیدکنندگان فلزات و معدنكاران داخلی
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و پس از آن 2020ظرفیت جدید جهانی محصوالت پائین دستی درسال . 3



2020ظرفیت محصوالت پائین دستی مس و آلیاژهای مسی در جهان در سال 
میلیون تن تولید از پروژه ها در 4.4میلیون تن تولید در کارخانه های موجود و58

2020سال 



2020میلیون تن ظرفیت جدید در کارخانه های جدید در سال  2.1پیش بینی بیش از 
2021میلیون تنی ظرفیت جهانی مورد انتظار برای سال 2.3افزایش 
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2020کارخانه جدید محصوالت پائین دستی در سال 26ساخت بیش از 
میلیون تن ظرفیت جدید در جهان2.25با بیش از 

این درچین هستند اما تعدادی از 2020کارخانه های مهم و جدید در سال 
. کارخانه ها در ویتنام ، ایاالت متحده ، مالزی ، ژاپن ، تایلند و بلغارستان



مربوط به مفتول مسی و آلیاژ مسی2020درصد ظرفیت جهانی جدید درسال 76بیش از 
درصد از ظرفیت های جدید مربوط به لوله ها، نورد تخت، میله و ورق است  24حدود



2021-2022درصد ظرفیت های  جدید در سالهای 52پیش بینی : مفتول مسی
درصد5درصد، فویل 14درصد، اشكال مسی24، شامل میله (PSS)محصوالت نورد تخت 



ا با تولید کاهش فاصله سریعتراز حد انتظار بین چین و سایر کشوره
2020محصوالت نیمه ساخته سریعتر از حد انتظار در سال 



میلیون 1.95را نسبت سال گذشته، ، چین ظرفیت جدید  مصرف مس 2020در سال 
.تن افزایش داده است

.(2019میلیون تن در سال 24.8، 2020میلیون تن در سال 26.8ظرفیت )



کارخانه جدید توسط چین20راه اندازی 
کارخانه2کارخانه ورق مسی، 6کارخانه جدید مفتول مسی، 9

واحد تولید میله های مسی وکامپوزیتهای پلیمری2تولید لوله، 



میلیون تن ظرفیت جدید  از طریق 2.2انتظار می رود چین 2021-2022در سال 
کارخانه جدید ایجاد کند25احداث 

میلیون تن1بیش از : ظرفیت سیم مفتول مسی

2021پروژه فعال در سال 20بیش از 



ده ، کارخانه و پروژه های جدید در ویتنام، آسیای شرقی ، ایاالت متح
MENAاتحادیه اروپا ، روسیه و 

2020کارخانه در سال 6، 2019کارخانه در سال 16:کشورهای مختلف بغیر از چین
2022-2023کارخانه  در سال های 6و 



میلیون تن1بیش از 2019ظرفیت های جدید صنایع پائین دستی در سال 
هزار تن300: 2020پیش بینی سال 
هزارتن324: 2021پیش بینی سال 



سرمایه گذاری اروپا در ساخت واحدهای جدید 
درآمریكای شمالی2020تصفیه قراضه در سال 



مصرف جهان مس تصفیه شده و قراضه در محصوالت پائین دستی. 4



2020افزایش تقاضا برای مس تصفیه شده درنیمه اول سال 
در گروهی از کشورهایی که اقتصادی مرتبط با چین دارند



برای 2020کاهش تقاضای مس تصفیه شده درنیمه اول سال 
سایر کشورها در راستای قرنطینه



عمدتاً  به 2019درصدی تولید محصوالت پائین دستی در سال 7افزایش 
دلیل افزایش تولید این محصوالت در چین



در خارج از چین2019کاهش تولید محصوالت پائین دستی در سال 
(تعدادی از کشورها داده های مرتبط را گزارش نكرده اند)



در مقايسه 2020درصدي تولید محصوالت پائین دستي در چین در نیمه اول سال 6.5افزايش بیش از 
با مدت مشابه سال گذشته

ادامه تولید كارخانه هاي بزرگ مفتول مسي با ظرفیت باال   



رام بهبود کارخانه های تولید میله های برنجی و آروند 
نوردهای آلیاژی مسطح مس در چین



هزارتن شامل قراضه و 800افزایش تقاضای هند به بیش از 
مس تصفیه شده 



2019در مقایسه با سال 2020کاهش مصرف مس صنعتی در هند درسال 
هزار تن   130به میزان حدودا 
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2019-2020روند مصرف نهایی مس در بازار جهانی در سالهای . 5



بیش از 29.4مصرف جهانی محصوالت پائین دستی مس و آلیاژها، 2019درسال 
میلیون تن مس محتوی بوده است 



درصد مصرف جهانی مس دربخش ساخت و ساز و 34بیش از 
زیرساخت انرژی



2020کاهش مصرف برق مصرف کنندگان نهایی در سال 
در مناطق مختلف



*:برآورد اولیه از روند جهانی مس
مصرف کمترقراضه در محصوالت پائین دستی، تولید کنسانتره کمتر و

مصرف بیشتر از موجودی کنسانتره 

54



er 0= 4 t 6 + 7 t

55

از روند تولید مس  ICSGپیش بینی 
میلیون تن مس تصفیه شده20.4
مییون تن مس تصفیه شده حاصل از قراضه3.6
میلیون تن استفاده مستقیم از قراضه های آماده مصرف4.7



یی موافقت اندونزی با استقرار شرکتهای مصرف کننده نها
2020-23می در آن کشور طی سالهای 

مجوزلغووجودباچیندرمستقرشرکت2019،33سالدر•
نرفتنداندونزیبههیچكدامکشور،آندرحضور

منتقلندونزیابهآسیاشمالازراخودتسهیالتالكترونیك،پاناسونیكشرکت
خانگیلوازمجدیدصادرکنندهپایگاهبعنوان:کندمی

ترشگسراستایدرراخودتسهیالتوامكاناتالكترونیكسجیالشرکت
.کردمنتقل2020سالدراندونزیبهجنوبیکرهازاسترالیاوآسیادربازار

لمنتقاندونزیبهصوتی،تجهیزاتسازنده،Meiloonتایوانیچینیشرکت
.شدخواهد

.کردمكاننقلاندونزیبهژاپنخودروقطعاتدنسو،سازندهشرکت

25وارداتتعرفهدلیلبهروشنایی،محصوالتتولیدکنندهآلپانشرکت
جاوهKendalمنطقهبهچینXiamenازچین،ازمحصوالتوارداتدرصدی
.کردخواهدمكاننقلاندونزیمرکزی



تن/دالر-قیمت مس تصفیه شده در بورس فلزات لندن
2020تا جوالی 2006مقادیر بصورت معكوس از ژانویه 



، کنفرانس تهران ، 2020داده ها و روندهای اخیر در سال : زنجیره ارزش جهانی مس
نتیجه گیری: ایران

پس از کاهش تولید کنسانتره در پرو2020کاهش تولید معدنی جهان در نیمه اول سال . 1

كاهش صادرات كنسانتره از پرو و مغولستان وواكنش اندك معدنکاران نسبت به صادرات كنسانتره . 2

چین قادر به واردات كنسانتره بیشتر نیست. كاهش واردات كنسانتره از اتحاديه اروپا. 3

.  ادامه مي دهدASEANاياالت متحده بیشتر از واردات قراضه عیارپائین از /چین به واردات شمش هاي آلیاژي مس از اتحاديه اروپا. 4

چین محصوالت ذوب را كه ساير كشورهاي جهان قادر به استفاده از آن نیستند را وارد مي كند. 5

جبران كمبود قراضه بوسیله مس تصفیه شده از شیلي و كاتد لیچینگ از كنگو. 6

افزايش بي سابقه واردات مس تصفیه شده از شیلي، ژاپن، روسیه به چین بعلت كاهش شديد واردات قراضه به آن كشور . 7

انتظار مي رود فاصله بین چین و ساير كشورها از نظر ظرفیت استفاده از مس با تولید محصوالت نیمه ساخته سريعتر كاهش پیدا كند

گان چین افزايش آن در سوئد و تعداد كمي از همساي. كاهش استفاده از مس تصفیه شده به دلیل قرنطینه در كشورهاي مختلف بغیر از چین.9

رشد چشمگیر تولیدات پائین دستي و سیم و كابل در چین، كاهش سهم قراضه در اين محصوالت. 10

Mena، آمريکا، اروپا، روسیه و ASEANحجم محدود تولید از كارخانجات و پروژه هاي . 11

MENA، اياالت متحده و اتحاديه اروپا، فدرال روسیه و ASEANتعداد محدود كارخانجات و پروژه هاي محصوالت نیمه ساخته در . 12

کاهش داشته است2019میلیون تن نسبت به سال 29.4بیش از 2020مصرف نهایی محصوالت پائین دستی مس درسال . 13

.ادامه خواهد داشت2021در سال ASEANانتقال مصرف كنندگان نهايي مس و محصوالت پائین دستي از شمال آسیا به . 14

، بر اساس تقاضاي كمتر از میزان تولید اما كاهش ارزش دالر، قیمت ها را حفظ مي كند 2020خالص باالنس جهاني در سال . 15
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