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 مزایای ابزارمحور شدن نقره

نخستین قرارداد آتی نقره
براساس گزارشی از
در بورس کاالی ایران که در نیمه اس��فند سال گذشته
آغاز بهکار کرده بود ،به روزهای سررسید خود (روزهای
پایانی فروردین) نزدیک میش��ود؛ البت��ه در این میان
ق��رارداد جدیدی نیز برای این فلز گرانبها با سررس��ید
تحویل اردیبهشت تعریف شده که در حال حاضر مورد
دادوس��تد فروش��ندگان و خریداران ق��رار میگیرد .در
هفته گذش��ته قرارداد آتی نقره با سررس��ید خرداد نیز
به معامالت مشتقه بورس کاال آمد.
عموم��ا قراردادهای آت��ی در ب��ورس کاالی ایران بر
مبن��ای گواهی س��پرده کاالی��ی تعریف میش��وند اما
در آغ��از ب��ه کار قرارداد آتی نقره سنتش��کنی در این
زمین��ه به وجود آمد و این ق��رارداد ،پیش از راهاندازی
معام�لات گواهی س��پرده کاالیی آن آغ��از به کار کرد.
فلزات گرانبها از جمله نقره ،بازاری قوی و س��یال دارند
و تعیین نرخ آنها در بازار داخل همبس��تگی قوی با نرخ
آنها در بازارهای جهانی دارد .داش��تن بازار قوی جهانی
برای این فلز و تبعیت مس��تقیم نرخ آن در بازار داخل
از قیمتهای جهانی مواردی هستند که باعث میشود
تعریف ای��ن قراردادها بدون راهاندازی گواهی س��پرده
کاالیی آن خالئی در روند معامالت بهوجود نیاورد.
تعریف ق��رارداد آتی نقره مزایایی را ب��رای اقتصاد و
فع��االن این حوزه به همراه دارد؛ از جمله آنکه این نوع
معامالت باعث کش��ف قیمت این فلز در بازاری پیوسته
و شفاف میش��وند ،همچنین تعریف قرارداد آتی روی
نقره در واقع ابزاری برای پوش��ش ریس��ک فعاالن این
بازار بهش��مار میرود و در عین ح��ال ،این بازار محلی
برای جذب نقدینگی سرگردان جامعه نیز خواهد بود.
نق��ره در ب��ازار ای��ران به مص��رف تولید زی��ورآالت،
صنایعدس��تی و همچنی��ن کارکرده��ای صنعت��ی و
آزمایش��گاهی میرس��د؛ راهاندازی ق��رارداد آتی نقره،
امکان پوشش ریسک معامالت این محصول را برای این
متقاضیان فراهم میکند .اس��تفاده از این ابزار ،پوشش
ریس��ک بهویژه در ش��رایطی که قیمته��ا متاثر از هر
عاملی ،نوس��انات متعددی را تجربه میکنند ،اهمیتی
دوچندان دارد .نوس��انات قیمت جهانی و تغییرات نرخ
ارز دو فاکت��ور اصلی اثرگذار بر بهای نقره هس��تند که
هر دو فاکتور در یک س��ال اخی��ر روزهای پُر تالطمی
را پش��ت س��ر گذاش��تهاند و همین موضوع نیز صنایع
تکمیلی مصرفکننده این فلز را متاثر کرده اس��ت .این
در حالی است که اگر پیش از این قرارداد آتی روی این
فلز تعریف شده بود ،امکان پوشش بخشی از ریسک این
معامالت به وجود میآمد.
ع�لاوه بر فروش��ندگان و مصرفکنن��دگان نقره ،هر

 نوسان زیگزاگی در تاالر بازار مشتقه

بررسی جزئیتر معامالت قرارداد آتی نقره با سررسید
فروردین  ۱۴۰۰بیانگر اس��تقبال مناس��ب معاملهگران
از ای��ن ق��رارداد در روزهای پس از بازگش��ایی اس��ت،
بهگونهای که میتوان اظهارکرد نخس��تین قرارداد آتی
ای��ن فلز گرانبها موردپذیرش مناس��ب فعاالن این بازار
قرار گرفت .البته بازگش��ایی این نم��اد مصادف با ورود
نق��ره به جریان کاهش��ی در بازارهای جهانی ش��د که
همی��ن موضوع نیز بر بازار داخلی آن بهطور مس��تقیم
اثرگذار بود.
بهای ه��ر قرارداد آتی نقره تحوی��ل فروردین ماه در
روز ابتدایی بازگش��ایی  ۲۱ه��زار و  ۴۰۰تومان بود که
اس��تقبال خوب فعاالن بازار از این قرارداد باعث شد در
روز ابتدایی بازگش��ایی  ۶۲۰۰قرارداد مورد دادوس��تد
قرار گیرد و میزان ارزش حجم معامالت این روز افزون
ب��ر  ۱۳.۵میلیارد تومان باش��د .اگرچه در ادامه نیز این
قرارداد با استقبال خوبی روبهرو بود اما تجربه این حجم
از معامله برای این قرارداد در روزهای بعد تکرار نشد.
ه��ر سررس��ید قرارداد آت��ی نقره فق��ط در چند روز
نخس��ت بازگش��ایی در کانال  ۲۰هزار توم��ان معامله
ش��د و در ادام��ه به کانال  ۱۹هزار تومان س��قوط کرد.
در ادام��ه هر قرارداد آت��ی نقره با سررس��ید فروردین
در اغلب روزها در همین کانال قیمتی نوس��ان داشت.
به��ای هر یک از این قرارداده��ا در روز  ۱۷فروردین با
کمتری��ن نرخ خود یعنی  ۱۹هزار و  ۱۷۹تومان معامله
ش��د .در حالی در این تاریخ بهای هر قرارداد آتی نقره
به کمترین میزان رس��ید که به��ای جهانی آن در حال
نوس��انی افزایشی نس��بت به روزهای پیشتر بود .علت
این افت به��ای هر قرارداد آتی این فلز گرانبها با وجود
روند مثبت بهای جهان��ی را باید در نرخ ارز و انتظارت
تورمی کش��ور جس��توجو کرد .حدود  ۲هفته پیش،
اخباری مبنی بر کاهش تحریمها علیه ایران منتشر شد
که گمانهزنیهایی نس��بت به افت نرخ ارز در کشور به
وجود آورد؛ این موضوع به سرعت بر بازارها اثرگذار شد
و نتیجه آن در تعلیق خرید بسیاری از کاالها به وضوح
نمایان بود .این خبر بر بازارهای مش��تقه و مالی بورس
کاال نیز تاثیر گذاشت و تجربه افت بهای هر قرارداد آتی
نقره با نرخ  ۱۹هزار و  ۱۷۹تومان را باید در این پارامتر
جستوجو کرد .البته این روند کاهشی در روزهای بعد
چندان دوامی نداشت و بهای هر قرارداد آتی نقره وارد
مسیر افزایش شد بهگونهای که بهای تسویه هر قرارداد
آتی نقره سررسید فروردین  ۱۴۰۰در روز دوشنبه ۲۲
فروردین ب��ه  ۱۹هزار و  ۵۰۰تومان رس��ید .همچنین
بهای تس��ویه هر قرارداد آتی نقره سررسید اردیبهشت
نیز در این روز به  ۱۹هزار و  ۷۰۰تومان رس��ید .تقویت
بازار جهانی این فلز تا  ۹آوریل عامل تقویت قرارداد آتی
نقره ظرف روزهای قبل بود .در معامالت  ۲۳فروردین،
تعداد فروش��ندگان قرارداد آتی نقره سررسید فروردین
 ۲۳مورد و تعداد خریداران  ۳۶مورد بود؛ این موضوع به
این مفهوم است که در این معامالت صف فروش شکل

عکس:

نقره بهعنوان فل��زی گرانبها که البته کاربرد صنعتی
نیز دارد ،مدتی اس��ت راهی بازار مش��تقه بورس کاالی
ایران ش��ده و در ای��ن مدت نیز معاملهگران اس��تقبال
بهنس��بت مطلوبی از قراردادهای آتی تعریفشده برای
آن داش��تهاند .این موضوع آن هم در ش��رایطی که در
این م��دت نقره در بازارهای جهان��ی از روزهای خوش
رکوردش��کنی قیمتی خود فاصل��ه میگیرد و بهای ارز
نیز روند حرکتی آرام و عموما کاهشی داشته ،بیانگر آن
است که جای خالی ابزارهای مالی و گواهیهای جدید
که سرمایهگذاران بتوانند بخشی از نقدینگی خود را به
آن وارد کنند ،چه میزان در بازار کش��ور حس میشود.
البته تعری��ف این قراردادها در عی��ن حال که محملی
برای جذب س��رمایه اس��ت ،ابزاری مهم برای پوش��ش
ریس��ک خریداران مصرفی این فلز گرانبها نیز بهشمار
میرود و به این ترتیب ،ابزار محور شدن این فلز نقرهای
به کمک بخش تولید نیز آمده است.

فردی با هدف س��رمایهگذاری میتوان��د وارد معامالت
این بخش شود ،چراکه قراردادهای آتی بازاری با رقابت
کامل هس��تند ،برخالف ب��ازار فیزیکی که عرضهکننده
و خریدار ،مش��خص و محدود اس��ت .البته در این بازار
تع��داد زیادی عرضهکنن��ده و خریدار وج��ود دارد که
خریداران نیز لزوم��ا مصرفکننده نبوده و هر فردی به
قصد س��رمایهگذاری میتواند وارد آن ش��ود .معامالت
ق��رارداد آتی نق��ره مش��مول معافیت مالیات��ی بوده و
فق��ط به تحویل فیزیکی آن مالی��ات ارزشافزوده تعلق
میگی��رد .همین معافیت مالیات��ی در قراردادهای آتی
باعث استقبال بیشتر سرمایهگذاران از این ابزار میشود.

قراردادهای آت��ی در بورس کاالی ایران بر مبنای گواهی س��پرده
کاالی��ی تعری��ف میش��وند ام��ا در آغ��از به کار ق��رارداد آت��ی نقره
سنتش��کنی در این زمینه ب��ه وجود آمد و این ق��رارداد ،پیش از
راهاندازی معامالت گواهی سپرده کاالیی آن آغاز به کار کرد
گرفته اما در قرارداد آتی نقره تحویل اردیبهشت تعداد
فروشندگان  ۱۵۰و خریداران  ۱۴۹مورد بوده است .این
ارقام به این مفهوم اس��ت که در معامالت روز دوشنبه
 ۲۳فروردین برای قرارداد آتی نقره سررس��ید فروردین
صف فروش به وجود آمده اس��ت .در واقع صاحبان این
قرارداد با برآورد آنکه فقط یک هفته تا پایان سررس��ید
این قرارداد باقی مانده ،از فرصت رش��د بهای ایجادشده
برای خروج از بازار استفاده کردهاند.
 ۱۲آوریل که روز نخست بازگشایی بازارهای جهانی
ب��ود ،نرخ نقره به کانال  ۲۴دالر س��قوط کرد .میانگین
به��ای معامله این فل��ز در روز بازگش��ایی هفته یعنی
دوش��نبه  ۱۲آوریل براب��ر  ۲۴.۸دالر به ازای هر اونس
بود که این موضوع س��یگنالی کاهش��ی برای معامالت
مشتقه نقره در بورس کاالی ایران داشت و در معامالت
روز سهش��نبه  ۲۴فروردی��ن نی��ز به س��رعت اثرگذار
شد .نوس��ان س��ریع این بازار با نرخهای جهانی بیانگر
س��یالیت باالی این معامالت است .هر دو قرارداد آتی
نقره ،نوسانی همراستا دارند ،با این وجود بهای قرارداد
آتی نقره سررس��ید اردیبهش��ت از نرخ قرارداد تحویل
فروردین باالتر است که این موضوعی امری متداول در
بازار مشتقه تلقی میش��ود ،چراکه عموما قراردادهایی
با سررسید دیرتر از س��وی معاملهگرانی مورد استقبال
بیش��تری قرار میگیرند که با هدف سرمایهگذاری وارد
این بازار میش��وند .همچنین در معامالت روز سهشنبه
در قرارداد آتی نقره ،سررس��ید اردیبهشت صف خرید و
در معامالت قرارداد آتی ،سررسید فروردین صف فروش
به وجود آمد .این موضوع بیانگر آن است که خریداران
نقره بر این باورند که بهای این فلز گرانبها به آینده آن
در میانم��دت خوشبین ب��وده؛ بنابراین درصدد خرید
اوراق گواهی با سررسید اردیبهشت هستند و افت نرخ
بهوج��ود آمده در این بازار را به عنوان زمان خرید تلقی
کردهاند .اما با توجه به نزدیکی به سررسید تحویل نقره
در فروردین ،دیگر فرصتی برای نوسانگیری از این فلز
گرانبها باقی نمانده است.

 آنچه در بازارهای جهانی میگذرد

در ماهه��ای اخیر ،نقره در بازاره��ای جهانی روزهای
پر نوس��انی را طی کرده اس��ت و هجوم سرمایهگذاران
خرد به س��مت این فلز گرانبها در روزهای پایانی فوریه
( ۲۰۲۱بهمن و اسفند  )۹۹بهای آن را به  ۲۸.۲دالر به
ازای هر اونس رساند .اگرچه این فلز گرانبها در روزهای
نخست فوریه امسال تجربه معامله در نرخ  ۲۹.۵دالر به
ازای هر اونس را نیز داش��ت اما معامله این فلز گرانبها
در کان��ال  ۲۸دالر ،رقمی قابل تامل ب��رای این فلز به
ش��مار میرفت و برخی تحلیلگران نیز نسبت به ریزش
قیمتها هشدار داده بودند.
در روز بازگشایی نماد نقره در بازار مشتقه بورسکاال
در  ۱۲اس��فند  ،۹۹نق��ره در بازاره��ای جهانی قیمتی
برابر  ۲۶.۷دالر به ازای هر اونس داش��ت ،در حدود یک

ماه و نیم سپری ش��ده از بازگشایی این نماد در بورس
کاالی ایران ،نقره در بازارهای جهانی نوس��انات متعدد
و اغلب کاهش��ی را طی کرد ،بهگونهای که در کمترین
میزان خود به  ۲۴دالر در روز پایانی ماه مارس رس��ید.
رون��د حرکتی نقره در بازار جهانی با ش��روع ماه آوریل
معکوس ش��د و این فلز گرانبها به قیمت  ۲۵.۲دالر نیز
در روز پایانی هفته منتهی به جمعه  ۹آوریل (فروردین
و اردیبهش��ت  )۱۴۰۰نیز رس��ید که همی��ن موضوع
عاملی در راس��تای تقوی��ت ارزش قراردادهای این فلز
در بازار داخل نیز بود .این رش��د قیمتی ظرف روزهای
نخس��ت ماه آوریل از تضعیف شاخص دالر امریکا طی
این روزها س��یگنال میگرفت .هر چند انتشار دادههای
اقتصادی ایاالت متحده امریکا در روز  ۹آوریل و انتشار
شاخص قیمت تولیدکننده ( )PPIدر امریکا مربوط به
ماه م��ارس که برخالف پیشبینی  ۰.۴درصدی به رقم
یک درصد رس��یده بود ،تضعیف شاخص دالر را متوقف
کرد .در نتیجه بهای فلزات گرانبها از جمله نقره در روز
نخس��ت بازگشایی بازار یعنی دوش��نبه  ۱۲آوریل افت
کرد .اگرچه فدرال رزرو با جدیت حفظ ارزش ش��اخص
دالر را در ای��االت متح��ده امریکا پیگی��ری میکند و
این موضوع عاملی در جهت تضعیف کامودیتیهاس��ت
اما تمامی دادههای بازار به زیان فلزات نیس��ت .بس��ته
حمایت��ی  ۳تریلیون دالری دولت ایاالت متحده امریکا
و برنامههای دولت جدید این کشور در راستای نوسازی
زیرس��اخت در این کش��ور و البته تاکید بر اس��تفاده از
انرژیهای سبز میتواند میزان تقاضای صنعتی این فلز
را افزای��ش داده و به تقویت جایگاه این فلز در بازارهای
جهانی بینجامد .به عقیده بس��یاری از تحلیلگران ،سال
 ۲۰۲۱زمان مناسبی برای فلز نقره خواهد بود و این فلز
گرانبها با اس��تقبال س��رمایهگذاران روبهرو خواهد شد.
برآورد میشود میزان تقاضا برای نقره در جهان ،امسال
به بیش��ترین میزان خود در  ۸س��ال گذشته برسد که
همین موضوع نیز میتواند عاملی مهم در جهت تقویت
قیمتی این بازار باشد.

سخن پایانی

قرارداده��ای آت��ی در ب��ورس کاالی ایران بر
یش��وند
مبنای گواهی س��پرده کاالیی تعریف م 
اما در آغاز به کار قرارداد آتی نقره سنتش��کنی
در ای��ن زمینه به وجود آمد و این قرارداد ،پیش
از راهاندازی معامالت گواهی س��پرده کاالیی آن
آغاز به کار کرد .داش��تن بازار قوی جهانی برای
این فلز و تبعیت مستقیم نرخ آن در بازار داخل
از قیمتهای جهانی مواردی هستند که موجب
یش��ود تعریف این قراردادها ب��دون راهاندازی
م
گواهی سپرده کاالیی آن خللی در روند معامالت
به وجود نیاورد.

بررسی جزئیتر
معامالت
قرارداد آتی
نقره با سررسید
فروردین
 ۱۴۰۰بیانگر
استقبال مناسب
معاملهگران از
این قرارداد در
روزهای پس
از بازگشایی
است بهگونهای
که میتوان
اظهارکرد
نخستین
قرارداد آتی
این فلز گرانبها
موردپذیرش
مناسب فعاالن
این بازار
قرار گرفت

کیومرث فتحالهکرمانشاهی /دبیر
سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل
فوالدی

نمودارها:

تولیدکنن��دگان لوله و پروفی��ل فوالدی در
سالی که گذشت با ظرفیتی به مراتب پایینتر از
ظرفیت اسمی خود تولید کردند .این افت تولید
دالی��ل متعددی دارد که از مهمترین دالیل آن
میت��وان به چالشهای حاکم بر زنجیره فوالد،
سیاس��تگذاری اش��تباه و کمبود م��واد اولیه
اش��اره کرد .البته در همین دوره ،میزان تولید
در صنای��ع بزرگ فوالدی رو به رش��د گزارش
ش��د اما این واحده��ا از امتیازات ویژهای مانند
نهادههای تولید ارزان و در دس��ترس در مسیر
تولید خود بهرهمند هستند و شرایط تولید آنها
با سایر تولیدکنندگان بخش خصوصی قابلیت
رقابت ندارد.
بیتوجه��ی به عملکرد صنایع پاییندس��تی
زنجیره فوالد در حالی است که توسعه فعالیت
صنایع پاییندستی و بهرهگیری از ظرفیت آنها
به منزله توس��عه اقتصادی و رونق اش��تغالزایی
است .بهعالوه آنکه زمینه افزایش ارزشافزوده
و رون��ق اقتص��ادی را فراه��م میکند .هرچند
بهرهگیری از ظرفیته��ای این بخش تاکنون
آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
همانطور که پیشتر هم اش��اره ش��د ،لوله و
پروفیلس��ازان فوالدی در مس��یر تامین مواد
اولیه خ��ود با کاس��تیهایی روبهرو هس��تند.
م��واد اولی��ه مورد نی��از این صنای��ع از بورس
کاال تامین میش��ود .عرضه و تقاضا معیارهای
اصلی تعیینکننده نرخ در بازار بورس هستند.
ب��ا این وج��ود ،طی ماههای گذش��ته ش��اهد
مهندس��ی عرض��ه و بهدنب��ال آن ،رش��د نرخ
معامل��ه این محصوالت در س��ایه رقابت برای
خرید هس��تیم .این درحالی است که اگر رشد
تولید در صنایع پاییندس��تی در اولویت باشد
بای��د از مدیریت عرضه محص��ول در بازار آزاد
و ب��ورس کاال جلوگی��ری کرد ت��ا بدینترتیب
زمینه واس��طهگری و دالل��ی از این بازار حذف
ش��ود .در همین حال ،مواد اولیه موردنیاز برای
صنایع پاییندس��تی تامین و بدینترتیب همه
تولیدکنندگان از شرایط موجود منتفع شوند.
در ادام��ه باید خاطرنش��ان ک��رد که تامین
نش��دن مواد اولیه مورد نی��از تولید در صنایع
پاییندس��تی به منزله کاه��ش ظرفیت تولید
آنها و بهدنبال آن کاهش بهرهوری و سودآوری
واحدهای تولیدی اس��ت؛ یعنی این چالش به
قدری جدی است که بهآسانی نمیتوان از کنار
آن عبور کرد.
همچنی��ن قوانین حاکم ب��ر عملکرد صنایع
بهط��ور م��داوم تغییر میکند و ای��ن درحالی
اس��ت که موفقی��ت عملکرد صنایع مس��تلزم
وجود استراتژی مدون و باثباتی است .در طول
س��الهای اخیر ش��اهد صدور بخش��نامههای
یکش��به و غیرکارشناس��ی بودهای��م که روند
تولید را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
مجم��وع این اتفاقات در نهایت میتواند ضرر
غیرقاب��ل جبرانی را ب��ه صنایع و مصرفکننده
نهای��ی وارد کند؛ در نتیجه از سیاس��تگذاران
انتظار میرود ش��رایط تولی��د را بیش از پیش
ج��دی بگیرند و برای بهبود وضعیت آن تالش
کنند.
در همی��ن ح��ال بخ��ش قابلتوجه��ی از
چالشهایی که در سال گذشته فعالیت صنایع
ف��والدی را تهدی��د ک��رد ،از عملکرد اش��تباه
سیاستگذاران نشات گرفت .چنانچه مسئوالن
این بار از اشتباهات گذشته خود درس بگیرند
و اش��تباهات خود را تک��رار نکنند ،میتوان به
بهبود شرایط امید داشت.
اما اگر همین روند اش��تباه در تصمیمگیری
و تدوی��ن اس��تراتژیها ادام��ه یاب��د ،فعاالن
صنعت��ی ب��ا چالشهای جدیتری در مس��یر
فعالی��ت خ��ود روبهرو میش��وند .توجه به این
نکت��ه ض��روری بهنظر میرس��د که در س��ال
ج��اری دولت تغییر میکن��د .همین برگزاری
انتخابات ریاس��تجمهوری و اس��تقرار دولت
جدی��د به خودی خ��ود چالشهای��ی را برای
صنایع ایجاد و روند رفع مش��کالت را ُکندتر از
قبل میکند؛ بنابراین تنها میتوان امید داشت
که سیاس��تگذاران جدید با درایت بیش��تر در
مسیری گام بردارند که بهبود تولید در عملکرد
صنایع معدنی مهیا شود.
چنانچ��ه پارامتره��ای حاک��م ب��ر محی��ط
کس��بوکار بهب��ود یابد ،صنایع م��ا از ظرفیت
رش��د تولید برخوردار هستند و در همین حال،
میتوانن��د حضور خ��ود را در بازارهای جهانی
پررنگت��ر کنن��د اما تا ش��رایط تغیی��ر نکند،
نمیت��وان به بهبود ش��رایط تولی��د و تجارت
امیدوار بود.

یادداشت

تولید جهانی
زغال سنگ
 ۳.۵درصد
افزایش مییابد

پیشبینی میش��ود تولید جهانی زغال س��نگ در سال  ۲۰۲۱میالدی نسبت
به سال گذشته ،شاهد رشد ۳.۵درصدی باشد .به گزارش روابطعمومی سازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ،انتظار میرود میزان
تولید زغالسنگ در سال جاری میالدی با  ۳.۵درصد رشد نسبت به مدت مشابه
سال گذشته به  ۸میلیارد تن افزایش یابد .این در حالی است که بهدلیل قرنطینه
و محدودیتهای ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا ،میزان تولید این ماده معدنی
در س��ال  ۲۰۲۰میالدی ش��اهد افت  ۲درصدی بود .همچنین طی س��ال ۲۰۲۰

میالدی تولید این ماده معدنی در امریکا  ۲۳.۶درصد ،در اندونزی ۱۳.۱درصد،
در روس��یه  ۸.۱درصد و در اس��ترالیا ۵.۵درصد کاهش یافته اس��ت .این در حالی
است که تنها رشد جزئی در کشورهای چین ( ۴درصد) و هند (۰.۷درصد) برای
جبران این کاهش تولید انجام شده است .عالوه بر این ،در سال  ۲۰۲۰میالدی
تقاضای جهانی زغالسنگ حرارتی  ۳.۵درصد کاهش یافت ،در حالیکه تقاضای
جهانی زغالسنگ متالورژی افت  ۹.۵درصدی را به ثبت رساند .در همین حال،
انتظار میرود تولید جهانی زغالسنگ با نرخ رشد ساالنه ۲.۳درصدی همراه باشد

و میزان تولید جهانی این ماده معدنی در سال  ۲۰۲۵میالدی  ۸.۸میلیارد تن
به ثبت برسد .هند بیشترین سهم را از این رشد به خود اختصاص خواهد داد و
انتظار میرود تولید زغالس��نگ این کش��ور از  ۷۷۷میلیون و  ۷۰۰هزار تن در
سال  ۲۰۲۰میالدی به یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون تن در سال  ۲۰۲۵میالدی
افزایش یابد .پس از هند ،مجموع تولید این ماده معدنی در کش��ورهای چین،
اندونزی ،اس��ترالیا و افریقای جنوبی از  ۵میلیارد تن در س��ال  ۲۰۲۱میالدی
به  ۵میلیارد و  ۴۳۰میلیون تن در سال  ۲۰۲۵میالدی افزایش خواهد یافت.

تغییرسیاستها
ضرورتی
در مسیر
بهبود تولید

