ﺑﺎزار ﻣﺲ ﺑﯽﺧﯿﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺪ
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روﻧﺪ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺲ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ ﻓﻠﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎری ﻏﻮﻟﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ
و در ﻋﻮض ،از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ رﻫﺒﺮان  ۲۱ﻋﻀﻮ
ﮔﺮوه ﻫﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی آﺳﯿﺎ-اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ) (APECدر ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮای ﺻﺪور
ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده ،ﻧﺎﺷﯽ از
ﺗﻨﺶﻫﺎ ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﺪاوم ﺑﮕﻮﻣﮕﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺰل رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺪان ﺗﻌﺠﺐ آور ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﺪار  APECﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای ﻣﺲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽرود ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺗﺠﺎری در ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﺗﺎ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت روی اﯾﻦ ﻓﻠﺰ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﺬارد.

اﻣﺎ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ،ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺲ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻋﻮض ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺮﺿﻪ و
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻠﺰ اﺧﯿﺮا از رﮐﻮرد ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮد در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺲ روی ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﻮی از ﺳﻮی ﭼﯿﻦ
ﮐﻪ درﺻﺪد روﻧﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺰﯾﻨﻪ روی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
اﺳﺖ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
واردات ﻣﺲ ﺧﺎم ﭼﯿﻦ در اﮐﺘﺒﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۱۸.۷درﺻﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ  ۴۲۳ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﯿﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن واردات ﺳﻨﮓ ﻣﺲ و
ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ  ۱.۵۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ رﺳﯿﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل واردات ﻣﺲ ﺧﺎم ﭼﯿﻦ در  ۱۰ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل  ۱۷.۲درﺻﺪ
رﺷﺪ ﮐﺮد و واردات ﺳﻨﮓ ﻣﺲ و ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺲ  ۱۹درﺻﺪ ﺟﻬﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺲ وﺟﻮد دارد .ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺎزار ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی
در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ  ۱۶ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۵.۳درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ ۱۳۴
ﻫﺰار و  ۷۴۴ﺗﻦ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ ﻣﻮﺟﻮدی اواﺧﺮ ﻣﺎرس ﺑﻮد.
ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺲ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺑﺎزار ﻓﻠﺰات ﻟﻨﺪن ﻧﯿﺰ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۵۴۲۵ﺗﻦ ﮐﺎﻫﺶ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ  ۱۶۱ﻫﺰار و  ۲۵ﺗﻦ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ
رﮐﻮرد  ۱۰ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﮐﺘﺒﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﮐﯿﺘﮑﻮﻧﯿﻮز ،ﺑﺮای ﻣﺲ ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺎﻻی ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و رﯾﺴﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﮔﺮدان ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺲ روی ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺟﺎی
رﯾﺴﮏ ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺠﺎری و ﮐﻨﺪی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺲ ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻠﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﺮﯾﺪ
ﭼﯿﻦ دارد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺤﺮک
اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ رود ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺲ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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