
و2019پاندمی بیماری کرونا ویروس 

دهای سنگ آهن و فوالاثر آن بر عرضه، تقاضا و قیمت

1399سوم اردیبهشت 



آیا پیش بینی آینده ممکن است؟
همنشینی طالی سیاه با خاک سیاه

دالر به ازای هر 66به قیمت ( وست تگزاس اینترمدیت)WTIکه نفت  2019آوریل 22در 
ر در معامالت کرد که اگترین تخیالتش تصور میگر نفتی در عجیببشکه معامله می شد، کدام معامله

دالر هم از جیب 40خریداری کند، شاید مجبور شود 2020آتی این نفت را برای تحویل در بهار 
خالص شود؟« طالی سیاه»بابت هر بشکه بپردازد تا از شر این 

کاهش
100

به ازای هر بشکهدالر 
در یک سال



ر ای دیگتواند باعث طوفانی در قارهنظریه آشوب می گوید که بال زدن یک پروانه می
.شود

بینی آینده چگونه ممکن است؟ آن همدر چنین جهانی پیش
هایی با افق یک یا چند ساله؟پیش بینی

هایی انتخاب. انسان دانش بسیار محدودی دارد، اما ناگزیر از انتخاب است
بنابراین ناچار است که. انداز و اثرات بلندمدت دارندکه گاهی چشم

داند هرچند که می. بینی کنددستکم تالش کند که آینده را پیش
.خواهند داشتزیادی هایش با آنچه رخ خواهد داد فاصله بینیپیش

رد، یک نفر از اهالی ووهان در رستوران تصمیم گرفت که غذایی غیرمرسوم بخو: مثال)
(غافل از اینکه این وعده غذایی چه اثری بر زندگی میلیاردها نفر خواهد داشت
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فوالد چگونه و با چه نسبتی مصرف می شود؟

World Steel Association Factsheet, 2019
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کشور اصلی تولیدکننده فوالد20

World Steel Association Factsheet, 2019
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(2018)جغرافیای تولید سنگ آهن پیش از پاندمی کرونا ویروس 

https://www.e-mj.com/features/iron-ore-prices-remain-relatively-high/

تولید سنگ آهن

تجارت خارجی سنگ آهن

د سه کشور استرالیا، برزیل و هن
گ بزرگترین تولیدکنندگان سن

آهن در جهان

استرالیا و برزیل بزرگترین 
ن صادرکنندگان، چین و اروپا و ژاپ

هن بزرگترین واردکنندگان سنگ آ
در جهان
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جغرافیای ویروس کرونا

، سایت سازمان بهداشت جهانی2020آوریل 21

استرالیا
مورد ابتال660
مورد مرگ71

برزیل
هزار مورد ابتال39

مورد مرگ2500

آمریکا
هزار مورد ابتال750
مورد مرگ36

آمار باالی ابتال و مرگ و 
فرانسه میر در ایتالیا، اسپانیا،
و بریتانیا

. نقطه شروع بحران: چین
آمارهای نه چندان قابل 

اعتماد
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اثرات عمده پاندمی بر زنجیره ارزش فوالد

تولید 
سنگ آهن دتولید فوال

تولید 
مصنوعات 

فوالدی

ینه قرنطدلیل به کاهش تقاضا •
از )جهان در بسیاری از نقاط 

جمله تعطیل شدن 
(خودروسازهای اروپایی

کاهش شدید قیمت نفت، •
ی نفتهای پروژهمتوقف شدن 

و کاهش مصرف فوالد توسط
بخشاین 

د قرنطینه و کاهش تولید فوال•
مالحظات بهداشتیدلیل به 

هن تغییر الگوی تأمین سنگ آ•
د و به دلیل تغییر قیمت فوال

پیش از این چین )سنگ آهن 
تولیدکنندگان فوالدش را

ترغیب به استفاده از 
و الیا استرکنسانتره عیار باال 

(می کردبرزیل 

وضعیت نسبتا مناسب در •
استرالیا

، وضعیت نامناسب در برزیل•
میلی دولت برزیل بهاما بی

در مجموع . تعطیلی اقتصاد
درصدی صادرات 20کاهش 

سنگ آهن برزیل در سه ماهه 
2020

ای تعطیلی برخی معادن آفریق•
جنوبی و چین



2020درحالیکه در ژانویه و فوریه 
%  19مصرف واقعی فوالد در چین 
% 3.1کاهش یافته بود تولید فوالد 

درصد تولید 5کاهش . افزایش یافت
درصدی 2سنگ آهن و افزایش 

سنگ آهن چینواردات 

(نمیلیون ت)موجودی انبار فوالد و سنگ اهن چین 

. بهبود اوضاع در چین
شروع به کار دوباره 

متوقف شده پروژه های 
...نظیر راه آهن و 



از حدود CISکاهش بیلت 
دالر330دالر تا 410

(درصد20)

از حدود CISکاهش بیلت 
دالر330دالر تا 430

(درصد23)



و با 2020اما از فوریه سال 
روشن شدن اثرات احتمالی 
پاندمی کورونا ویروس جدید 

95قیمت سنگ آهن از حدود 
دالر کاهش 80دالر تا حوالی 
%(16)یافت 

یل در یک سال گذشته قیمت سنگ آهن ابتدا تحت تاثیر کاهش عرضه به دلیل س
فاجعه بار در برزیل و سپس جنگ تجاری میان آمریکا و چین بود



www.aryanacmc.com

12

مثالوانعنبه.استبودهمتفاوتدنیامهممعادنآهنسنگتولیدتغییرات2020ابتداییماهه3در

BHPهایزیرمجموعهازYandiمعدناسترالیادر BillitonمعدنوتولیدافزایشPilbara

IronبهمتعلقRio Tintoمربوطدتولیتغییراتاینازبخشی.استبودهمواجهتولیدکاهشبا
هابارانظیرندیگرعواملبهمربوطبخشیاست،نقلوحملیامصرفبرکروناویروساثراتبه
تولیدکنندگانراغسبهرفتننظیر)فوالدسازهاترجیحاتتغییردلیلبهنیزبرخیواستبرزیلدر

.استبوده(والدسازهافسودحاشیهکاهشدلیلبهبیشترهایتخفیفوکمترکیفیتباکنسانتره

اثرات پاندمی بر عرضه سنگ آهن معادن بزرگ

https://www.hellenicshippingnews.com/q1-iron-ore-review-supply-

concerns-cushion-prices-amid-covid-19-demand-destruction/

کاهش مجموع 
تولید سنگ آهن 

معدن بزرگ 7در 
ماهه 3دنیا در 

2020اول 
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بالتیکشاخص(Baltic Dry Index)خامموادعمدتا  )خشکفلهمحموله هایانتقالنرخ
وحملظرفیتایتقاضمیزاندیگر،عبارتبه.می دهدنشانراباربریکشتی هایوسیلهبه(صنعتی

یریاندازه گخشکمحموله هایباربریکشتی هایعرضهمقابلدرراکشتیوسیلهبهنقل
هککردهآغازرارشدشکمکمتاریخآنازاستبودهنزولیفوریه10تاکهشاخصاین.می کند

.استآسیاشرقنظیرمناطقبرخیدرهافعالیتسرگیریازدلیلبهاحتماال

(BDI)شاخص بالتیک 



آینده قیمت فوالد و سنگ آهن

در ماه های اخیر قیمت فوالد و سنگ آهن بیش از همه 
.متأثر از شیوع کرونا ویروس در جهان بوده است

اگرچه افزایش نسبی قیمت ها در روزهای اخیر 
های دهنده بهبود انتظارات از رونق تولید در ماهنشان

ها همچنان در دست آینده است، اما سرنوشت قیمت
.ویروس کرونا است

گ به طور کلی در حال حاضر دو وضعیت عمومی در اقتصادهای بزر
:های آینده قابل تصور استجهان در ماه

قرنطینه عمومی و 
های فعالیتتعطیلی 

اقتصادی

بازگشایی اقتصادها و
گیریکنترل اثرات همه
کرونا ویروس

یا



ادیقرنطینه عمومی و تعطیلی فعالیت های اقتص

در ماه های اول پاندمی قرنطینه عمومی ضروری•
به نظر می رسید، چرا که زیرساخت های درمانی 

د کافی وجود نداشت، امکانات کافی تست وجو
.نداشت و دولت ها سردرگم بودند

هان با قرنطینه هند تقریبا یک سوم از جمعیت ج•
.در قرنطینه به سر می برد

:تبعات
درصدی چین در سه 6/8اقتصادی منفی رشد •

2020ماهه اول 
هاسقوط بازارهای سهام و قیمت های کامودیتی•
افزایش نرخ بیکاری و هزینه بیمه بیکاری و •

برای دولت هایارانه 

انی توییت های ترامپ در حمایت از معترض: تصویر
ی در ایالت های مختلف آمریکا که خواهان بازگشای

اقتصاد بودند

ها در با بهبود نسبی اوضاع، دولت
ایی چین، اروپا و آمریکا به فکر بازگش

انداقتصادها افتاده



(نه آنانتشخیص مبتالیان و قرنطی)های تشخیص تستگسترش 

(رمیپایین آوردن نرخ مرگ و )های درمانی زیرساختتوسعه 

ورهای مراقبت ویژه و دستگاه ونتیالتبخصوص تخت

راژ های جدید با دقت بیشتر، زمان کمتر، در تیطراحی تست•
وسیع و بدون نیاز به مراجعه به مراکز درمانی

فراد های بیشتر به معنای تحت کنترل درآمدن بهتر اتست•
مبتال و کنترل گسترش بیماری است

(کاهش ضریب سرایت)گذاری اجتماعی فاصله
های هموفقیت این روش بسیار وابسته به تراکم جمعیت و شیو

.حمل و نقل عمومی و البته کیفیت مقررات تنظیم شده است

یا آیا این روش ها می توانند موثر باشند؟ در بعضی کشورها نظیر کره جنوبی و استرال
.کمابیش موفق بوده اند

سگیری کرونا ویروبازگشایی اقتصاد و کنترل اثرات همه



....دانیم میچیزهایی که 

....دانیم چیزهایی که نمی

نخواهد شدکرونا تجاری سازی واکسن یا داروی موثری برای 2020تا قبل از پایان 
.های زیادی در جهان در حال انجام است، اما تست و تأیید واکسن و دارو  زمانبر استتالش

اقتصاد جهان تحمل تعطیلی طوالنی مدت اقتصاد را ندارد
سال رشد اقتصادی آسیا صفر خواهد شد و 60اولین بار طی برای : پولجهانی پیش بینی صندوق 

بانک . درصد کوچک خواهد شد3درصد و اقتصاد جهان نیز 7/5درصد، اروپا 6آمریکا اقتصاد
JPMorgan درصد پیش بینی می کند12درصد و برای آمریکا 8کوچک شدن اقتصاد را برای جهان.

؟راه می رسدآیا موج دوم بیماری کرونا از 
دی ها به قدر کافی طوالنی نباشند، موج بعدهند که اگر قرنطینهها نشان میسازیشبیه

.تواند به سرعت از راه برسدمی

ود؟آیا چین و هند به عنوان دو قطب اقتصاد در حال توسعه در کنترل کرونا موفق خواهند ب
در کنار نشین کردن مردم چندان سخت نیست اما مقابله با اپیدمیاستفاده از زور برای خانه

.شودمیهای اقتصادی نیاز به کیفیت باالی حکمرانی دارد که در این دو کشور دیده نفعالیت

استراتژی مصونیت جمعی قابل اتکا نیست
ودی دوباره توانند به زبا شواهد کنونی سازمان بهداشت جهانی معتقد است که افراد مبتال می

.مبتال شوند و در مجموع این استراتژی چندان موثر نیست



سناریوهای آینده
بازگشایی اقتصادهای 

د، بزرگ دنیا ناموفق باش
با آمدن موج بعدی 

همه گیری اقتصادهای 
لی مهم دنیا مجبور به تعطی

.مجدد شوند

ن تالش ها برای ساخت واکس
لی یا داروی موثر بر کرونا خی
یا طوالنی تر از انتظار شود و

با جهش ویروس، دارو و 
واکسن کشف شده بی اثر

.شود

بد

زشت خوب
نیازی به تکرار قرنطینه های

دها عمومی بزرگ نباشد، اقتصا
باز بمانند و 2020تا پایان 

پس از آن نیز با واکسن یا 
درمان اقتصاد جهان از شر 

.کرونا خالص شود



گمانه زنی های کمی از 
2020های تغییرات قیمت

سنگ آهن و فوالد



چیناقتصاددرصدی6/8شدنکوچک•
(درصد15تا10)آمریکاوچیندرفوالدمصرفرقمیدوکاهش•
فوالدشمشقیمتدرصدی23-20کاهش•
15بهراسنگقیمتکاهشبرزیل،آهنسنگصادراتدرصدی20کاهش•

.استکردهمحدوددرصد

سه ماهه 
ابتدایی 
2020

جهاندرداخلیناخالصتولیددرصدی8-3کاهش-
2020سالکلدرجهاندرفوالدمصرفدرصدی10کاهش-

هایاقتصاددرعمومیقرنطینهدیگرباریککرونا،دومموجشیوعبا-
.شودبرقرارجهانبزرگ

جهاناقتصاددرصدی15شدنکوچک-
فوالدمصرفدرصدی20کاهش-

فروض 
سناریوی خوب

فروض 
سناریوی بد

2020پیش بینی کل 

است و بنابراین 2020این سناریو مربوط به پس از اتمام سال 
.شودپیش بینی کمی برای آن ارائه نمی

فروض 
سناریوی زشت



قیمت سنگ آهن چگونه تغییر خواهد کرد؟
د سنگ برای پیش بینی تغییرات قیمت سنگ آهن در بازارهای جهانی باید به منحنی هزینه تولی

هر روی محور افقی این منحنی واحدهای تولیدی با کمترین هزینه تولید به ازای. آهن توجه کرد
.  اندرا دارند ترسیم شده( سمت راست)ها که بیشترین هزینه تولید تا آن( سمت چپ)تن 

ممکن نبوده مگر آنکه قیمت 2018میلیارد تن آهن محتوی در سال 1/75بنابراین مثال تولید 
ل ترین هزینه متعادقیمت در بازار بر اساس تولید با گران)دالر باشد 150جهانی سنگ آهن 

(.شود و نه تولیدکنندگانی که هزینه کمتری دارندمی
ائه ارهر سال برآوردی از این منحنی ( ریو تینتوجمله گزارش های از )تحلیلی برخی گزارش های 

.زیر دیده می شونددر شکل های 2019و 2018برای سال های این برآوردها .می کنند

ه افزایش منجر بآهن می تواند به دلیل انحنای سمت راست منحنی، تغییر در عرضه و تقاضای سنگ 
، به دالیلی از جمله ریزش 2019چنانکه در سال . یا کاهش قابل توجه قیمت این کامودیتی شود

.دالر تغییر کرد120دالر تا 70سد در یک معدن در برزیل قیمت سنگ آهن از حدود 



دالر تا 95درصد کاهش از حدود 15به دلیل شیوع کرونا قیمت سنگ آهن با 2020در سه ماهه 
:2020با توجه به سناریوهای ذکر شده، در ادامه سال . دالر کاهش پیدا کرد80حوالی 

درصدی فوالد در جهان است، می توان 10در سناریوی خوب، که متناظر کاهش 
باقی بماند و قیمت 2020در سال دالر کف قیمت سنگ آهن 80انتظار داشت که 

در. نوسان کند( قیمت سنگ پیش از شیوع کرونا)دالر 95دالر تا 80سنگ بین 
های ناشی صورتی که برزیل بتواند بر مشکالتی نظیر بارندگی های فصلی و آسیب

درصدی صادرات سنگ آهن خود را 20از کرونا بسیار موثر غلبه نماید و کاهش 
.کاهش یابددالر 70جبران نماید، قیمت سنگ می تواند تا 

کرار در سناریوی بد، با فرض آنکه یک بار دیگر قرنطیه های عمومی در سراسر جهان ت
درصدی در مصرف فوالد جهان را شاهد 20شود، می توان انتظار داشت که کاهش 

در این سناریو . کاهش یابددالر 65باشیم و به این ترتیب قیمت سنگ آهن تا حدود 
یر هم مانند موج اول از شیوع کرونا تأثعرضه سنگ آهن فرض شده است که سمت 

مرانی که با توجه به حک)برزیل بتواند از موج دوم کرونا در امان بماند اما اگر . پذیرد
ی قیمت سنگ به راحتی تا قسمت ها، (نیستضعیف در این کشور چندان محتمل 

.کاهش می یابددالر 50نمودار، یعنی مسطح تر نسبتا 

خوب

بد



قیمت فوالد چگونه تغییر خواهد کرد؟
ایناما چون . نیز قابل ترسیم است... منحنی هزینه مشابهی برای تولید فوالد خام، ورق و 

کایی از هزینه شدیدا به قیمت سنگ و انرژی حساسند، در شرایط فعلی برآورد قابل اتمنحنی های 
مش دلیل آنکه قیمت سنگ در مقایسه با قیمت شبه اما . این نمودار در جهان در دسترس نیست

کلی که به ش. حاشیه سود تولیدکنندگان فوالد به شدت کاهش یافته استداشته، کاهش کمتری 
ر به طور مشابه د. اندکردهشده و تولید خود را متوقف ده زیانبرخی از تولیدکنندگان فوالد 

:2020سناریوهای ذکر شده برای سال 

دالر نشود، امکان برآوردن 80در سناریوی خوب، در صورتی که نرخ سنگ کمتر از 
کف و های کنونی ممکن نیستتر از قیمتهای پایینتقاضای جهانی فوالد در قیمت

به . باقی خواهند ماند2020قیمتی ثبت شده در روزهای گذشته کف قیمتی سال 
ا های کمتر از این، جز بسال گذشته، کاهش قیمت به قیمت15لحاظ تاریخی هم در 

.ممکن نبوده است( 2016در سال )هن آکاهش جدی قیمت سنگ 

تواند موجب تغییر در هزینه تولید در سناریوی بد، کاهش قیمت سنگ می
هر یک درصد کاهش در . ها شودفوالدسازان و به دنبال آن کاهش بیشتر قیمت

.درصد کاهش قیمت شمش فوالد را ممکن کند0/6تواند حدود هزینه سنگ می
ای در این سناریو سمت عرضه فوالد هم تاثیر خواهد پذیرفت و تعطیل شدن واحده

ع در مجمو. فوالد در برخی مناطق تحت قرنطینه کاهش نرخ فوالد را کند خواهد کرد
درصدی مصرف فوالد در جهان و کاهش قیمت سنگ 20که با کاهش انتظار می رود 

درصد بوده به 20دالر، حداکثر کاهش قیمت شمش که تا کنون حدود 65آهن به 
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؟آیا چین همچنان کارخانه جهان خواهد بود: فراتر از کرونا
شورها پاندمی کرونا ویروس جدید، عملکرد نامطلوب چین و گسترش بیماری، ک

:را با این سوال جدی مواجه کرده است 

ولید اقتصادها به چین و این سطح از تمرکز تآیا این سطح از وابستگی 
در چین عاقالنه است؟

ند دنیا به این فکر می ک. بندر بزرگ دنیا در چین هستند10بندر از 7
.هایش را در یک سبد نگذاردکه شاید بهتر است همه تخم مرغ

میلیارد دالری به صنایعش اختصاص 2/2اخیرا ژاپن کمک 
ه سیاستی ک. داد تا زنجیره تأمین خود را از چین خارج کنند

.شاید به زودی سایر کشورها نیز در پیش بگیرند

ه رشد ب. این اتفاق در صورت تشدید تأثیری مشابه جنگ تجاری دارد
اعث زند و باقتصاد جهانی و رشد اقتصاد چین در بلندمدت آسیب می

.شودها میکاهش تقاضا و قیمت کامودیتی


