
جنگ تجاری

تأثیر جنگ تجاری بر کاالها

نفت برنت

روند معکوس بهبود قیمت  نفت برنت در اثر افزایش تنش های تجاری

ال.ان.جی.

عدم افزایش قیمت ها به رغم بهبود روند رشد تقاضای ال.ان.جی. در 
آسیا پس از رکود در نیمه نخست سال

صنعت کشاورزی

شناسایی فرصت های آتی در صنعت کشاورزی

کاکائو

 انتظارات خوش بینانه و رونق صنعت 
آسیاب دانه های کاکائو، عامل 
بازنگری صعودی بر قیمت این کاال

اطالعات و پیش بینی ها

شهریور ماه 1398

تحلیل بازار کاال





صاحب امتیاز: گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت
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 مسئولیت صحت و سقم این گزارش بر عهده  گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت 
نیســت و تصمیم گیــری مبتنی بــر  این داده ها مســئولیتی را برای گــروه تحقیقات 

بین المللی بیزریپورت ایجاد نمی کند.
 همچنین سیاســت های اتخاذ شده و مفروضات در نظر گرفته شده و پیش بینی های 

انجام شده لزوماً مورد تأیید گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت نیست.
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در زمان های نه چندان دور فقدان اطالعات دلیل عمده ناکارآمدی تصمیم گیری ها قلمداد می شد. در 
آن مقطع اداره کنندگان بنگاه های اقتصادی به شــدت تشنه حداقل اطالعات جهت تصمیم گیری بودند. 
اما اکنون به نظر می آید وضعیت به شــدت متفاوت شــده است. بسیاری از دانشمندان حوزه اطالعات در 
عصر حاضر فزونی اطالعات را سبب پیچیدگی و عدم بهینگی تصمیمات می دانند. با ظهور فضای مجازی 
در هر لحظه تولید اطالعات با ســرعت نمایی افزایش می یابد. از این رو در شرایط حاضر اطالعات مرتبط، 

به هنگام و معتبر نیاز اصلی مدیران کسب و کار است.
با در نظر گرفتن مختصات فوق مشــخص می شود که ســاماندهی اطالعات و استفاده به موقع از این 
عنصر حیات بخش چقدر در پویایی تصمیم گیری ها اثر خواهد داشت و شرکت هایی که مأموریت خود را 

ساماندهی اطالعات جهان می دانند چقدر انتخاب راهبردی داشته اند.
با درک حساسیت و اهمیت مسائل فوق، مدیریت ارشد شرکت روند اقتصاد اقدام به ایجاد دپارتمانی تحت 
عنوان »گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت« کرده است که مأموریت اصلی آن پایش بازار و صنایع بااهمیت 
کشور جهت ارائه اطالعات صحیح، مرتبط و بهنگام به سرمایه گذاران است. این گونه اقدامات قطعاًً می تواند 

ثمرات خیری برای سرمایه گذاران داشته باشد و آن ها را در اتخاذ تصمیم درست یاری نماید.
این دپارتمان در میان مدت درصدد آن اســت که گزارش های تحلیلی از فضای کسب و کار و تحلیل 
صنایع مختلف توسط شبکه ای از تحلیل گران  شرکت روند اقتصاد تولید شود و در دسترس اعضاء و سایر 
نهادها قرار گیرد. اما در بررسی های مختلف به نظر رسید در کوتاه مدت جهت آغاز ارتباط با مخاطبین و 
آشــنا شدن با ساختار گزارش های حرفه ای تالش شود از گزارش های شناخته شده مؤسسات بین المللی 
معتبر نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بیزینس مانیتور و مؤسساتی از این دست استفاده شود. 
هر چند که اعتراف می کنیم در چنین گزارش هایی سوگیری و جهت گیری های متعددی وجود دارد اما به 
نظر می رســد با علم به این نکته، می توان از چنین گزارش هایی به عنوان یک ورودی در تصمیم گیری ها 

استفاده نمود.
الزم به ذکر اســت از آنجایی که ارائه برخی نکات مطرح شــده در این گزارش ها خالف قوانین کشور 
می باشــد، تالش شده اســت تغییراتی در برخی از عبارات صورت پذیرد و یا اینکه به صورت کلی عبارت 

حذف شود که البته این تغییرات اجتناب ناپذیر بوده است. 
گزارش پیش رو »تحلیل بازار کاال در شهریور ماه سال 1398« است، امید است که مفید واقع شود.

شرکت روند اقتصاد

 مقـدمــه



اال
ــ

ر ک
ازا

ــ
بـ

ل 
حلی

ش ت
زار

گ

13
98

اه 
رم

یو
هر

ش
 -

 2
02

3 
ال

س
تا 

ه 
سال

 5
ی 

ین
ش ب

پی
با 

اه 
مر

ه

5

6 ...................................................... دیدگاه های اصلی
جنگ تجاری............................................................. 8
15 ........................................................ نفت برنت
20 ....................................................... ال.ان.جی.
صنعت کشاورزی................................................ 23
کاکائو.............................................................. 25
30 ........................................ اطالعات و پیش بینی ها

  فهرست



اال
ــ

ر ک
ازا

ــ
بـ

ل 
حلی

ش ت
زار

گ

13
98

اه 
رم

یو
هر

ش
 -

 2
02

3 
ال

س
تا 

ه 
سال

 5
ی 

ین
ش ب

پی
با 

اه 
مر

ه

6

 در ماه های جوالی تا آگوســت که دور دیگری از تشدید 
تنش های تجاری میان چین و ایاالت متحده آمریکا رقم خورد، 
شرایط اقتصاد کالن بار دیگر چشم انداز نامساعدی برای کاالها 
به وجود آورده است. از این رو چشم انداز اقتصاد جهانی به طور 

روزافزون چالش برانگیزتر می شود.
  فضای نامســاعد برای رشــد اقتصاد جهانی، برای مدتی 

موجب ثبات قیمت در مورد اکثر کاالها خواهد شد.
 کارشناســان پس از یک بازنگری اساسی، رقم پیش بینی 
شــده برای قیمت نفت برنت را کاهش دادنــد. اکنون انتظار 

می رود میانگین قیمت نفت برنت در ســال 2019 به 67 دالر 
در هر بشــکه برسد و سپس این رقم در ســال های 2020 و 
2021 به ترتیب به 65 دالر و 61 دالر در هر بشکه کاهش یابد.

 پس از شــروع رالی قیمــت ذرت در ماه می، این کاال در 
یک طیف محدود از قیمت ها معامله خواهد شد و این در حالی 
است که قیمت های سویا همچنان در سطح پایین باقی خواهند 
ماند. در خصــوص کاالهای نرم نیز، دیدگاه های مثبتی درباره 
بهبود قیمت شکر وجود دارد؛ ضمن آن که انتظار می رود پنبه 
و روغن پالم از لحاظ افزایش قیمت، عملکرد ضعیف تری نسبت 

به سایر کاالهای نرم داشته باشند. گزیده ای از نمودارهای ماهانه
تحوالت ناشی از اوج انتظارات نزولی

پیش بینی قیمت نفت خام برنت، دالر به ازای هر بشکه

f :پیش بینی

 پیش بینی کنونی      پیش بینی قبلی

دیدگاه های اصلی

تقاضا، تحت تأثیر تنش های تجاری در جهان
رشد تقاضای منطقه ای برای بنزین، درصد تغییر ساالنه 

)میانگین متحرک سه ماهه(

 اروپا      آمریکای شمالی     آسیا
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مجمــوعــــه گـــزارش های 

قیمت فایل  تحلیلــی فضای کسب و کار 
انگلیسی
 )دالر(

عنـــوان 

1,110 داده های آنالین شرکت های چند ملیتی ایران 1

ف 
ردی

ف 
ردی

w w w . p a s s p o r t . i r
گذرنامه ورود به کسب و کارهای ماندگار

 در صورت نیاز به متن ترجمه شده فارسـی  
درخواست خود را به صورت مکتوب ارائه نمایید.

جهــت کسـب اطالعـات بیشـتر می توانید
 با شماره تلفن 88349112 

 تماس حاصل نمایید.

راه اندازی موفق یک کســب و کار در کنار استمرار و ماندگاری 
ایــن موفقیت، همواره یکی از دغدغه های اصلی ســرمایه گذاران و 

صاحبان هر کسب و کار است.
از طرفــی در عصر حاضر، اطالعــات مرتبط، به هنگام و معتبر 
الزمه موفقیت محســوب می شود. بر این اســاس می توان نتیجه 
گرفت که ســاماندهی اطالعات و اســتفاده به موقع از این عنصر 
حیات بخش، تأثیر به سزایی در پویایی تصمیمات الزم برای پیشبرد 

اهداف راهبردی شرکت های مختلف خواهد داشت.
با درک این حساسیت، مأموریت اصلی گروه تحقیقات بین المللی 
بیزریپورت، پایش بازار و صنایع بااهمیت در ســطح کشور، منطقه 
و جهــان و با هدف ارائه اطالعات صحیــح، مرتبط و به هنگام به 
سرمایه گذاران اســت که قطعاً می تواند راهنمایی مؤثری در اتخاذ 

تصمیمات درست داشته باشد.
در همین راســتا تالش چند ســاله گروه تحقیقات بین المللی 
بیزریپورت وابســته به کانون نهادهای ســرمایه گذاری ایران به 
انتشار گزارش های تحلیلی در حوزه های مختلف از جمله فضای 
کســب و کار ایران )ریسک کشوری(  انجامیده است که یکی از 

نقش آفرینان و عناصر اصلی اقتصاد در ایران محسوب می شود.

جزئیات گزارش های مورد اشاره 
 قلمرو موضوعی: فضای کسب و کار ایران )ریسک کشوری(

 سطوح مورد بررسی: شرکت، کشور، منطقه، جهان 
بازه زمانی پیش بینی: 5 تا 10 سال آینده

 بازه زمانی انتشار: فصلی، ماهانه، دو هفتگی، هفتگی، موردی
 فرمت قابل تحویل: فایل پی.دی.اف به زبان انگلیســی، نسخه 

چاپ شده به زبان فارسی و ...

الف( گزارش های مربوط به ایران

ب( پایگاه داده شرکت های چندملیتی
این پایــگاه داده حــاوی اطالعات به روز 1,270 شــرکت 
چندملیتــی و معتبر آفریقایی، آســیایی، آمریکایــی، اروپایی، 
خاورمیانــه و شــرکت های کلیدی داخلی در ایران اســت که 
اطالعات بســیار مفیدی را جهت تأمین امنیت مشتریان جدید، 
شرکا و یا تأمین کنندگان مواد اولیه، همچنین ارزیابی، الگوبرداری 

تطبیقی و ردیابی رقبا ارائه می نماید.
ف 

ردی

www.passport . i r

قیمت فایل  
انگلیسی
 )دالر(

عنـــوان 

1,195 گزارش تحلیل فضای کسب و کار ایران 1

قیمت فایل  
انگلیسی
 )دالر(

عنـــوان 

580 ایران پس از توافق: دنیای فرصت های تجاری 1

580 ده خطر پنهان براي اقتصاد جهاني 2

580 یك مسیر جدید براي منطقه یورو، 2014-2018 3

580 4 آسه آن: بررسی تأثیر منطقه ای

580  آسیا: چشم انداز تنش هاي جغرافیای سیاسی و عدم
ثبات داخلی

5

580  جام جهاني برزیل و بازي هاي المپیك: منافع ماندگار
یا فرصت هاي از دست رفته؟

6

580 کامبوج، الئوس، میانمار: فرصت های پنهان بازار 7

580 آمریكاي مرکزي: یافتن فرصت ها در میان بحران ها 8

580 چین در سال 2012: از معجزه تا بحران 9

580 چین پس از رکود سخت: برندگان و بازندگان جهاني 10

580  کشورهای توسعه یافته در سال 2014 بازار های
.جهانی را احیا می کنند

11

580 تهدیدهاي پیش رو  بازارهاي نوظهور 12

580 گزارش ویژه منطقه یورو: شانس بقا 50:50 است 13

580  اقتصاد جهاني در سال 2012- سال محور و چالش
محور

14

580 تورم: خطر اصلي براي بهبود بازارهاي جهاني 15

580 خطرات سقوط عراق: پیامدهای منطقه اي 16

580 زلزله ژاپن: بازخوردهاي جهاني 17

580 بحران بازار: اقتصاد جهاني در لبه پرتگاه 18

580  بحران هاي خاورمیانه و شمال آفریقا: خطر کلیدي
براي بهبود و ثبات جهاني

19

580 فرصت هاي بازار سهام جهاني 20

580  رکود یا رونق: تصمیمات دشوار پیش روی بازارهای
نوظهور

21

580 روسیه: پس از بحران اوکراین- ارزیابی آسیب ها 22

580  جنوب شرق آسیا: فرصت هاي پیش رو در منطقه
جنوب شرق آسیا

23

580 بحران سیاسی تایلند: بررسی هزینه های منطقه ای 24

580  ظهور بازارهاي مصرف کننده ي نوظهور: فرصت
هاي سرمایه گذاري فراوان است

25

580 سه کلید اصلی توسعه و گسترش بازار چین 26

580  آینده اقتصاد جهاني درکجا قرار دارد؟ خطرات و
سناریو هایي براي احیا

27

580 بعد از انقالب کوبا: ظهور پس از دهه ها انزوا 28

580 شیرهاي آفریقایي: ده بازار توسعه یافته برتر آفریقا 29

580 بیداري میانمار: کشف گوهر پنهان آسیا 30

580  جهان در بهبود: بازارهاي نوظهور بهتر، گروه هفت
 در حال اصالح

31

ف 
ردی

د( گزارش های کسب و کار سـایر کشورهاج( گزارش های ویژه
     آفریقا

الجزایر، آنگوال، بنین، بوتســوانا، بورکینافاســو، بوروندی، کامرون، کیپ 
ورد، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، کنگو، جمهوری کنگو، ســاحل عاج، 
جیبوتی، مصر، گینه اســتوایی، اریتره، اتیوپی، گابن، غنا، گینه، گینه بیسائو، 
کنیا، لســوتو، لیبریا، لیبی، ماداگاســکار، ماالوی، مالی، موریتانی، موریس، 
مراکش، موزامبیک، نامیبیا، نیجر، نیجریه، رواندا، ســنگال، ســیرا لئون، 
ســومالی، آفریقای جنوبی، سودان جنوبی، سودان، سوازیلند، تانزانیا، توگو، 

تونس، اوگاندا، زامبیا، زیمبابوه
    آسیا

افغانســتان، استرالیا، بنگالدش، بوتان، برونئی، کامبوج، چین، فیجی، هنگ 
کنگ، هند، اندونزی، ژاپن، کیریباتی، الئوس، مالزی، مغولســتان، میانمار، 
نپال ، نیوزیلند ، کره شــمالی، پاکســتان، پاپوآ گینه نو، فیلیپین، ســاموآ، 
سنگاپور، جزایر سلیمان، کره جنوبی ، سریالنکا، تایوان، تایلند، تیمور لسته، 

تونگا، تووالو، وانواتو، ویتنام
     کارائیب 

آنگویال، آنتیگــوا و باربودا، آروبا، باهاما، باربــادوس، بلیز، برمودا، جزایر 
کیمن، کاســتاریکا، کوبا، کوراسائو، دومینیکا، جمهوری دومینیکن، گرانادا، 
جزیره گوادلوپ، گویان، هائیتی، هندوراس، جامائیکا، مارتینیک، مونتسرات، 
آنتیل هلند، پورتوریکو، سنت کیتس و نویس، سنت لوسیا، سنت وینسنت، 
ســورینام، ترینیداد و توباگو، جزایر ترکــس و کیاکوس، جزایر ویرجین، 

بریتانیا، جزایر ویرجین، ایاالت متحده
     اروپا

آلبانی، آندورا، ارمنســتان، اتریش، آذربایجان، بالروس، بلژیک، بوسنی و 
هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، 
منطقه یورو، فنالند، فرانسه، گرجستان، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، 
ایرلند، ایتالیا، قزاقستان، کوزوو، قرقیزستان، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، 
لوکزامبورگ، مقدونیه، مولدووا، مونته نگرو، هلند، نروژ، لهســتان، پرتغال، 
رومانی، روسیه، صربســتان، اسلواکی، اسلوونی، اســپانیا، سوئد، سویس، 

تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، اوکراین، انگلستان، ازبکستان 
     آمریکای التین

آرژانتین، بولیوی، برزیل، دارفلفل، کلمبیا، اکوادور، الســالوادور، گواتماال، 
مکزیک، نیکاراگوئه، پاناما، پاراگوئه، پرو، اروگوئه، ونزوئال

     خاورمیانه 
بحرین، ایران، عراق، اســرائیل، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، عربستان 

سعودی، سوریه، امارات متحده عربی، نوار غزه، یمن
     امریکای شمالی

کانادا، ایاالت متحده آمریکا

قیمت های اعالمی در جداول این بروشــور، نرخ های 
مندرج در ســایت اصلی مرجع گزارش می باشد و تهیه 
گزارش از گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت، با توجه 

به تعداد گزارش درخواستی و . . . مشمول تخفیف
 و شرایط ویژه ای خواهد شد.



اال
ــ

ر ک
ازا

ــ
بـ

ل 
حلی

ش ت
زار

گ

13
98

اه 
رم

یو
هر

ش
 -

 2
02

3 
ال

س
تا 

ه 
سال

 5
ی 

ین
ش ب

پی
با 

اه 
مر

ه

8

 تأثیر جنــگ تجاری بــر کاالهــا: برندگان و 
بازندگان در این عرصه چه کســانی هستند و این 

مسأله چه عواقبی در پی دارد؟
دیدگاه اصلی:

 جنگ تجاری درگرفته میان چین و ایاالت متحده آمریکا 
تأثیر چشمگیری بر قیمت های کاالها و نیز چشم انداز هر 
بخش داشته اســت، چرا که کاالهای بخش کشاورزی و 
نیز نفت و گاز شــاهد تغییر مسیر جریان های داد و ستد 
بوده اند و در مورد فلزات نیز این مســأله آثاری به شدت 

منفی در پی داشته است.
 اگرچه در دورانی از فراز و نشــیب در شدت این تنش ها 
و اوج گیــری دوبــاره آن، عدم قطعیت به همــان قوت و 
شدت باقی است و این مسأله ممکن است به تغییراتی در 
تعرفه های وضع شده بر کاالهای وارداتی بیانجامد، اما انتظار 
می رود جنگ تجــاری میان چین و آمریکا همچنان ادامه 
داشته باشد. این دیدگاه نشان می دهد که تنش های تجاری 
همچنــان یک نیروی محرکه کلیــدی و عاملی برای بروز 
نوسانات در قیمت های کاالها در فصل های آتی خواهد بود.

 در حالی که تأثیر این مسأله بر بخش های مختلف کاالها 
در چین محدود بوده است، اما این بخش در ایاالت متحده 
آمریکا به شــدت متأثر شــده اند. از جمله این که، صادرات 
محصوالت کشاورزی اعم از ســویا، غالت، پنبه، غذاهایی 
دریایی، گوشــت و غیــره کاهش یافته اند یــا آن که این 
فرصت های صادراتی از این محصوالت ســلب شده است؛ 
ضمن آن کــه صادرات نفت و گاز به چین هم به تدریج رو 
به کاهش گذاشته است. با این وجود، تعرفه هایی که ایاالت 
متحده آمریکا علیه واردات فوالد و آلومینیوم از چین وضع 
کرده، باعث شدند تا این صنایع در آمریکا که از سال 2018 

با رکود مواجه شده بودند بار دیگر احیا گردند.

کارشناســان بر این باورند که تنش های تجاری میان چین 
و ایاالت متحده آمریکا کماکان به همین شدت ادامه خواهند 
داشــت و طی فصل های آتی این مســأله یــک عامل کلیدی 
تعیین کننده در بازارهای کاالها خواهد بود. به دنبال دیدار دو 
رئیس جمهور، دونالد ترامپ و شــین جی پینگ با یکدیگر در 

حاشــیه نشست گروه بیســت در ژوئن 2019 و دستیابی دو 
طرف به یــک آتش بس تجاری، هر دو کشــور چین و ایاالت 
متحده آمریکا اکنون دورانی طوالنی از مذاکرات تجاری پیش 
رو دارند. اگرچه انتظار می رود در ماه های آتی از شدت تنش ها 
کاســته شود، اما این دیدگاه همچنان به قوت خود باقی است 
که دســتیابی به یک توافق حقیقی میان دو کشــور کماکان 
امری دور از دسترس است و حل و فصل سریع منازعه تجاری 
میان دو کشــور بعید به نظر می رســد. دوره هایی از کاهش و 
افزایش شدت تنش ها یک امر معمول خواهد بود و این مسأله 
به بروز نوسانات بیشتر در بازارهای کاالها دامن خواهد زد؛ این 
نوسانات هم در مورد قیمت ها و هم در زمینه جریان های داد و 

ستد روی خواهند داد.
در این گزارش، کارشناسان به بررسی تأثیر جنگ تجاری 
بر هر یک از زیربخش های کاالیی پرداخته اند. همچنین نگاه 
دقیق تری به این موضوع کرده اند که جنگ مذکور چه تبعاتی 

برای این صنایع به دنبال خواهد داشت.

 تأثیر جنگ تجاری بر صنعت کشاورزی: واکنش های 
چشمگیر در کوتاه مدت و بلندمدت

تأثیر بر جریان های تجاری- تأثیر این جنگ تجاری بر 
جریان های داد و ستد محصوالت کشاورزی در سال 2018 و 
نیمه نخست ســال 2019 بسیار قابل توجه بوده و باعث شد 
تا این جریان ها به ســرعت و منطبق با شرایط به وجود آمده 
تغییر یابند که این مســأله به نفع جریان صادرات در آمریکا 
نبوده اســت. برندگان این موضوع را می توان در کشــورهای 
مختلــف یافت و همان گونــه که در جدول زیر نشــان داده 
شــده، تاکنون ذی نفع اصلی این جنگ تجاری از منظر بازار 

محصوالت کشاورزی برزیل بوده است.
تأثیر بر شرکت های فعال در بخش کشاورزی- جنگ 
تجاری آثار متفاوتی بر عملکرد بازرگانان کاالهای کشاورزی در 
جهان داشته است. دو شرکت آرچر دانیلز میدلند )آ.دی.ام.()1( و 
بانج)2( اظهار داشتند که این مسأله به نتایج مالی آنان در نیمه 
دوم ســال 2018 و سه ماهه نخست ســال 2019 صدمه زده 
است. علت این ضرر و زیان در مورد شرکت آی.دی.ام. کاهش 
روند مستقیم داد و ستد سویا و اتانول ذرت میان دو کشور بوده 

Archer Daniels Midland (ADM) .1: شرکت آمریکایی و چندملیتی ارائه کننده محصوالت غذایی و کاالهای تجاری می باشد که دفتر مرکزی آن در شهر دکوتر در ایالت ایلی نوی قرار دارد.
Bunge .2: یکی از بزرگترین شرکت های صنایع غذایی برمودایی آمریکایی است که ریشه های تأسیس آن به راه اندازی شرکت آرژانتینی بانج ای بورن در سال 1818 بازمی گردد. ادوارد بانج در سال 
1854 مقر شرکت را به شهر آنتورپ انتقال داد. شرکت بانج امروزه یک شرکت بین المللی به شمار می آید که به عنوان یکی از بزرگترین توزیع کنندگان سویا، غالت، دانه های روغنی، روغن، مارگارین، 

غذای حیوانات اهلی، کود و مواد شیمیایی فعالیت می نماید.

جنگ تجاری
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Louis Dreyfus CompanY (LDC) .1: شرکت خوشه ای فرانسوی و چندملیتی است که در زمینه ارائه خدمات بازرگانی، مبادله کاال، مواد اولیه، کدوهای 

کشاورزی، شکر، برنج و کاالهای اقتصادی، مبادله حامل های انرژی تجدیدپذیر، فلزات گران بها، سوخت اتانول و توزیع برق فعالیت می نماید.
Wilmar International .2: ویلمار اینترنشــنال یک شرکت صنایع غذایی سنگاپوری اســت که در زمینه تولید و توزیع انواع مواد غذایی و خوراکی، 

همچنین تولید روغن پالم، انواع مواد شیمیایی و کود فعالیت می نماید.

3. African Swine Fever (ASF)

است. با این وجود، شرکت لوئی دریفوس )ال.دی.سی.()1( اعالم 
کرد که منازعه جاری فرصت های تجاری خوبی به وجود آورده 
و به کسب و کار بخش سویا در سال 2018 رونق بخشیده است. 
شــرکت ویلمار اینترنشنال)2( نیز به رغم عدم قطعیت ناشی از 
بروز جنگ تجاری میان چین و آمریکا، عملکرد این شرکت در 
سال مالی 2018 را نسبتاً خوب توصیف کرد. تجارت کنندگان 
محصوالت بخش غالت زنجیره هــای عرضه خود را به نحوی 
تغییر دادند تا امکان ارسال سویای برزیل به چین فراهم شود 
در حالی که سایر سفارشات واردات را ایاالت متحده آمریکا به 

طور کامل به انجام رساند.
چالش بسیار بزرگتر برای این شرکت ها در میانه سال های 
2019 و 2020، شــیوع بیماری تب خوکی آفریقایی)3( است. 
در این میان، شــرکت ویلمار اینترنشنال به دلیل حجم باالی 
داد و ســتد با بخش آسیاب دانه های سویا در چین، کماکان با 
مشکالتی در این زمینه مواجه خواهد بود. بیماری تب خوکی 
آفریقایی نیاز جهانی به محصوالت سویا به عنوان مواد غذایی 
انســان و نیز به صورت خوراک دامی را در سال 2019 کاهش 
خواهد داد و این بدان معناســت که بــا کاهش حجم تجارت 
این محصوالت، رقابت در میان تجارت کنندگان غالت تشدید 
خواهد شــد. در عین حال، تولیدکنندگان گوشت و صاحبان 
کارخانجات فــرآوری مواد غذایی که در کشــورهای واقع در 
آمریکای التین و اروپا مســتقر هســتند، شاهد رونق صادرات 
گوشــت خود به چین خواهند بود و در واقع از شیوع بیماری 

تب خوکی آفریقایی منتفع خواهند شد.
تأثیر بلندمدت- طی دوره بلندمدت تــر اعتقاد بر این 
اســت که اســتمرار این جنگ تجاری ممکن اســت تبعات 

طوالنی مدتی بر صنعت کشاورزی داشته باشد:
 چین به تالش جهت تنوع بخشی به مبادی وارداتی خود 
ادامه خواهد داد. چین این اقدامات را بسیار قبل از شروع جنگ 
تجاری با آمریکا آغاز کرده بود، اما تنش های جاری با این کشور 

روند پیشبرد این اقدام را به شدت تسریع خواهد کرد.
 سایر کشــورهای بزرگ واردکننده نیز ممکن است برای 
تأمین هدف تنوع بخشی به تأمین کنندگان وارداتی خود )یعنی 
هم کشــورها و هم شرکت های تأمین کننده( این راهبرد چین 

را در پیش گیرند.
 تاکنون بخش صادرات آمریکا قادر به تحمل این شرایط 
بوده است )به اســتثنای بخش سویا، کل صادرات محصوالت 
کشــاورزی و مواد غذایی آمریکا در ســال 2018 شاهد رشد 
ســاالنه ارزش بوده و در نیمه نخست سال 2019 سطح باالی 
ارزش صادرات در این کشــور حفظ شده است(، اما هرچه این 
جنگ تجاری بیشــتر به طول انجامد، تحوالت در جریان های 
صادراتی محصوالت کشاورزی پایدارتر خواهد شد و ریسک ها 

در این مورد که محصوالت کشــاورزی آمریکا سهم صادراتی 
خود را به رقبای بزرگ خود واگذار کنند، افزایش خواهد یافت.

 کارشناســان هنوز خاطرنشان می کنند که در فصل های 
آتی احتمال دستیابی چین و آمریکا به یک توافق هرچند که 
یک توافق همه جانبه نباشد وجود دارد. از نقطه نظر کارشناسان، 
محصوالت کشاورزی شــانس آن را دارند که )به طور مثال با 
کاهــش در تعرفه ها و یا تعهد چیــن به افزایش قابل مالحظه 
واردات محصوالت کشاورزی از آمریکا( مشمول چنین توافقی 
شوند، چرا که به نظر می رسد هر دو کشور خواهان مصالحه بر 
سر این موضوع ویژه هستند. تحقق چنین سناریویی بار دیگر 
جریان های داد و ســتد محصوالت کشاورزی میان دو کشور را 
برقرار خواهد کرد و سرنوشت نقش آفرینان دیگر در این صنعت 
جهانی را دستخوش تحوالتی در جهت معکوس جریان کنونی 
خواهد کرد. حتی در صورت عادی شــدن روابط میان چین و 
آمریکا و شــرایط حاکم بر تجارت محصوالت کشاورزی، چین 
همچنان درصدد خواهد بود تا طی بلندمدت، تأمین کنندگان 

وارداتی خود را متنوع سازد.

 تأثیــر بر صنعت نفت و گاز: تأثیــر قابل مالحظه بر 
آمریکا، عکس العمل اندک از سوی چین

تأثیر بر تجارت نفت خام- حتی پیش از آن که تعرفه ای 
وضع شود، صادرات نفت خام از ایاالت متحده آمریکا به چین 
از نیمه دوم ســال 2018 به شــدت کاهش یافته بود، چرا که 
در بحبوحه فشــارهای دولت و ســطح باالی عدم قطعیت ها، 
شــرکت های دولتی چین از خرید نفت خام آمریکا خودداری 
می کردند. حتی پس از ســال های متمادی ثبت نرخ های رشد 
تصاعدی برای واردات نفت خام، وابســتگی چین به نفت خام 
آمریکا همچنان اندک اســت تا جایی که نقطه اوج آن در سال 
2018 فقط 3درصد بود؛ البته این ظرفیت وجود داشــت که 
جریان های تجارت نفــت خام میان دو طرف افزایش یابد زیرا 
واردات نفت خــام آمریکا به دلیل کیفیــت مطلوب آن برای 

شرکت های چینی مقرون به صرفه بود.
اما تبعــات کاهش تقاضای نفت خام از ســوی چین برای 
آمریکا قابل توجه اســت. صادرات نفت خام این کشور به چین 
که سهم آن از کل صادرات نفت آمریکا ظرف مدت چهار سال 
از یک رقم جزئی 0/2درصد به 11درصد در سال 2018 رسیده 
بود، باعث شــد تا چین پس از کانادا و کره جنوبی در جایگاه 
ســومین بازار بزرگ واردکننده نفت خام از آمریکا قرار گیرد. 
این سهم از ابتدای سال جاری تاکنون به 3درصد کاهش یافته 
اســت. یکی از تبعات کاهش صادرات نفت خام ایاالت متحده 
آمریکا به چین این اســت که بخش نفت خام آمریکا از مقاصد 
صادراتی با تنوع گسترده تری برخوردار شده و سایر کشورهای 
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Original Equipment Manufacturers (OEMs( .1 : تولیدکننده اصلی تجهیزات یا به اختصار اوای ام )OEM( اصطالحاً شــرکتی اســت که یک قطعه را به عنوان محصول اصلی شرکت تولید 10
می کند و این محصول به عنوان مواد اولیه برای تولید یک محصول دیگر در شرکتی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. به طور مثال، اگر شرکتی کابل برق تولید کند و این کابل های برق در رایانه های 

آی بی ام استفاده شوند، در این صورت این شرکت یک تولیدکننده اصلی تجهیزات است.

آســیایی به ویژه کره جنوبی، هند و حتــی اندونزی، مالزی و 
ویتنام را نیز در بر گرفته است؛ بازارهایی که پیش از این هیچ 
نوع سابقه واردات نفت خام از ایاالت متحده آمریکا نداشته اند.

تأثیر بــر تجارت ال.ان.جی. - صــادرات گاز طبیعی 
مایع شــده )ال.ان.جی.( آمریکا به چین نیز تحت تأثیر منفی 
این جنگ تجاری قرار گرفته اســت، تا جایی که به رغم نقش 
کلیدی که آمریکا در دوران اوج تقاضای چین برای ال.ان.جی. 
ایفا کرد، چین موفق شــد به تدریج کشورهای دیگری را به 
عنــوان مبادی صادرات این کاال جایگزین آمریکا کند. همین 
موضوع حجم عظیمی از محموله های ال.ان.جی. آمریکا را به 
بازارهای اروپا و به میزان کمتر به هند و شیلی روانه کرد. در 
ســایه تالش ها و اقدامات زودهنگام شرکت های دولتی چین 
به ذخیره ســازی انبارهای ال.ان.جی. و همچنین به پشتوانه 
قراردادهای میان مدت متعددی که با ســایر تأمین کنندگان 
ال.ان.جی. از جمله کشــورهای قطر و پاپوا گینه نو به امضاء 
رســید، به نظر می رســد نیاز چین به ال.ان.جــی. آمریکا به 
میزان قابل توجهی کاهش یافته باشــد. ســهم چین از کل 
واردات ال.ان.جی. از آمریکا رقم قابل توجهی نیســت و این 
رقم در سال 2018 فقط 4درصد بوده است. در مقابل، چین 
چهارمین مقصد بزرگ صادرات ال.ان.جی. آمریکا در ســال 
گذشته بود که ســهم آن از کل بازار صادرات 10درصد بود؛ 
البته این رقم از ابتدای سال تاکنون به اندکی بیش از 2درصد 

کاهش یافته است.
تأثیر بر شرکت های فعال در حوزه نفت و گاز- سرایت 
تبعات ناشــی از تنش های تجاری به ســایر بازارهای آســیا، 
انتظارات دربــاره بازارهای نفت و گاز این منطقه را نیز تنزل 
داده و باعث شــده تا حاشیه ســود واحدهای پاالیشگاهی به 
شدت کاهش یابند. در چشم انداز صنعت پاالیشگاهی منطقه، 
به ندرت می توان شرکتی را برنده و ذی نفع این تنش ها معرفی 
کرد. به عنوان مثال، حاشــیه سود واحدهای پاالیشگاهی در 
ســنگاپور در اکثر مدت سال جاری به سطحی بسیار پایین تر 
از میانگین پنج ســال گذشته سقوط کرده بود، به طوری که 
حاشیه سود برای این واحدها در سال جاری بین 3 تا 4 دالر 
در هر بشــکه باقی ماند. با این وجــود، طیف قیمت ها برای 
واردات نفت خام و ســوخت به نفع کشــورهای واردکننده و 

مصرف کنندگان بود.

 فلزات: کاهش قیمت های ناشی از وقوع جنگ تجاری
تأثیر غیرمستقیم جنگ تجاری بر قیمت ها با افول 
انتظارات نسبت به رشد اقتصاد جهانی- یکی از تأثیرات 
مهم و البته غیرمستقیم جنگ تجاری بر بخش فلزات، کاهش 
قیمت ها در این صنایع و سطح باالی عدم قطعیت ها در بازار 
فلزات بوده اســت. به طور کلی افول انتظارات سرمایه گذاران 

نسبت به چشم انداز اقتصاد جهانی که تا حدودی به تنش های 
طوالنی مدت میان چین و آمریکا نســبت داده می شود، باعث 
شــده تا از نیمه دوم سال 2018 تاکنون سیر صعودی قیمت 
غالت به شــدت مهار شود و در واقع ســقفی برای قیمت ها 
ایجاد کرده اســت. عدم قطعیت پیرامون بهبود این شــرایط 
که علت آن تــداوم تنش ها در طول فصل های اخیر بوده نیز 
باعث بروز نوساناتی در قیمت های فلزات شده است. در پایان 
این که، افزایش موانع در مسیر رشد اقتصادی چین که از علل 
آن تعرفه های باالی وضع شده از سوی آمریکا بر واردات کاال 
از چین بوده اســت، عامل دیگری در جهت آن بود تا دولت 
را ملزم به تشــدید تدابیر هدفمند در راســتای تحریک رشد 
اقتصــادی به ویژه در بخش هــای زیربنایی و صنایع متکی به 
فلزات نماید. این مسأله الیه ای دیگر از ابهامات بر چشم انداز 

قیمت غالت افزوده است.
روند پرشــتاب تغییرات در زنجیره عرضه در بازار 
قلــع، در نتیجه وقــوع جنگ تجــاری میان چین و 
آمریکا- جنگ تجاری میان چیــن و ایاالت متحده آمریکا 
موجب تسریع در روند بروز تغییرات در زنجیره عرضه در بازار 
قلع شده اســت. مهم ترین کاربرد قلع در فرآیند لحیم کاری 
برای مونتاژ قطعات الکترونیکی اســت و رکود سیستماتیک 
گســترده تر در زمینــه تقاضــای جهانی بــرای محصوالت 
الکترونیکی نظیر گوشی های هوشمند، چشم انداز نامساعدی 
برای تقاضای این فلز رقم زده اســت. در حالی که تهدیدهای 
آمریکا مبنی بر اِعمال تعرفه های وارداتی بر طیف گسترده ای 
از محصوالت الکترونیکی چینی هنوز به مرحله اجرا در نیامده 
اســت، اما انتظار می رود طوالنی شدن مدت زمان تنش های 
تجاری میان دو کشور منجر به تغییراتی در چشم انداز بخش 
مونتاژ محصوالت الکترونیکی در جهان گردد. تولیدکنندگان 
اصلی تجهیزات در جهان)1( احتماالً درصدد برخواهند آمد تا 
واحدهای مونتاژ خود را در کشــورهای دیگری مانند هند و 
ویتنام که هزینه های کمتری برای آنان در بر دارند، مســتقر 
کنند و بدین ترتیب نیازهای تولید خود را برطرف نمایند. در 
حالــی که این موضوع زنجیره هــای عرضه قلع را تحت تأثیر 
قرار خواهد داد، اما تأثیری بر چشم انداز کلی تقاضای قلع در 

جهان نخواهد داشت.
تأثیر تعرفه های وضع شــده آمریکا بر واردات فوالد 
و آلومینیوم از چند کشــور- صرف نظر از اقدامات چین و 
آمریکا به وضع تعرفه های وارداتی تالفی جویانه علیه یکدیگر و 
تنش های به وجود آمده، ایاالت متحده آمریکا در مارس 2018 
تعرفه هایی نیز بر واردات فوالد و آلومینیوم از تعداد فراوانی از 
کشورهای جهان از جمله چین وضع کرد که هدف از این اقدام 
را حمایــت از صنایع داخلی مرتبط با بخش فلزات عنوان کرد. 
بر اســاس اعالم اداره گمــرک و حفاظت مرزی ایاالت متحده 
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آمریــکا)1(، در ژوئن 2019 این تعرفه ها هنــوز هم بر تمامی 
کشورهای اعالم شده به غیر از آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، 
مکزیک و کره  جنوبی اِعمال می شــدند. تأثیر این تعرفه ها بر 
صنایــع فوالد و آلومینیوم چین ناچیز بوده اســت، زیرا چین 
جزء کشورهای بزرگ صادرات کننده این کاالها به آمریکا نبوده 
و چندان تحــت تأثیر قوانین محدودکننده صادرات در آمریکا 
قرار نگرفته است. در حال حاضر تولید فوالد چین با قدرت در 
حال افزایش است و در فاصله ماه های ژانویه تا می 2019، در 
مقایسه با مدت مشابه یک سال گذشته به میزان 10/5درصد 

رشد کرده است.
بررســی تأثیر وضع تعرفه ها بر آمریکا نشــان می دهد که 
اِعمــال این تعرفه های وارداتی، موجب شــد تا صنایع فوالد و 
آلومینیوم این کشور در سال های 2018 و 2019 رونق بگیرند. 
با این وجود، کارشناســان خاطرنشان می کنند که چنانچه این 
تعرفه های در آینده لغو شــوند، واردات ایاالت متحده آمریکا از 
ســر گرفته خواهد شد و به احتمال فراوان صنایع داخلی تولید 
را کاهش داده یا بخشــی از ظرفیت تولید فوالد و آلومینیوم در 
این کشور بالاستفاده خواهد ماند، چنان که در سال های گذشته 
آمریکا چنین شرایطی را تجربه کرده است. واردات فوالد آمریکا 
در ســال های 2018 و 2019 کاهش یافت، در حالی که تولید 
فوالد در این کشور به سرعت رو به افزایش گذاشت، چنان که در 
سال 2018 رشد 6/1درصدی نسبت به مدت مشابه یک سال 
گذشــته را تجربه کرد و در فاصله ماه های ژانویه تا می 2019 
نیز نســبت به مدت مشابه یک ســال پیش از آن، 6/2درصد 
رشد داشت. شرکت های فعال در صنعت فوالد آمریکا از جمله 
نیوکر)2(، یو.اس. اســتیل)3( و اســتیل داینامیکس)4(  نیز اعالم 
کرده اند که تولید در برخــی کارخانجات خود را بار دیگر آغاز 
کرده اند و قصد دارند در سال 2019 و پس از آن، روی پروژه های 
جدیدی که بــه ظرفیت تولید فوالد در این کشــور می افزاید 
ســرمایه گذاری کنند. با این همه، لغو تعرفه های وضع شده بر 
واردات فوالد از کانادا و مکزیک در ســه ماهه دوم سال 2019 
موجب آسیب پذیری صنعت فوالد آمریکا در برابر واردات فوالد 
ارزان قیمت تر از مکزیک و کانادا خواهد شد و احتماالً بخشی از 
عواید حاصل از رقابت پذیری ایجادشــده توسط تولیدکنندگان 
داخلی در طول یک سال گذشته را از بین خواهد برد. از سوی 

دیگر، ادغــام عمودی صورت گرفته میــان تولیدکنندگان در 
بخش پایین دستی صنعت فوالد با زنجیره های عرضه در بیرون 
از مرزهای آمریکا که از جملــه این تولیدکنندگان می توان به 
شرکت آلکوا)5( اشاره کرد، ممکن است افزایش قیمت های ناشی 

از لغو این تعرفه ها را رقم بزند.
تعرفه هایی کــه آمریکا بر واردات فوالد وضع کرده، یکی از 
عواملی است که موجب افزایش واردات فوالد به اتحادیه اروپا در 
چند فصل اخیر شده است، زیرا کشورهایی که قباًل فوالد خود 
را به ایاالت متحــده آمریکا صادر می کرده اند، اکنون به دنبال 
یافتن بازارهای جدیدی به عنوان مقاصد صادراتی هستند. این 
افزایش در واردات فوالد ارزان قیمت ممکن است عواقبی برای 
تولیدکنندگان فوالد در اروپا داشــته باشد؛ این مسأله موجب 
خواهد شــد تا فوالد گران قیمت تولید شده در اروپا به بهایی 
کمتر از ارزش اصلی برآوردشــده برای آن به فروش برسد و با 
ممانعت از بهبود رقابت پذیری در صنعت فوالد اروپا ریسک های 

نامطلوبی را متوجه تولید فوالد در این منطقه کند.
تأثیر بر عنصرهــای خاکی کمیاب- طــی چند ماه 
گذشته، گزارش هایی از ســوی رسانه های چینی منتشر شده 
با این مضمون که ممکن اســت دولت چین به عنوان بخشی 
از تمهیــدات خود در جنگ تجاری با ایــاالت متحده آمریکا، 
محدودیت ها یا تعرفه هایی بر صــادرات فلزات خاکی کمیاب 
اعمال کند. این اقدام در ســایه انحصار تقریبی چین در زمینه 
عرضه جهانی این کاالهای راهبردی به عنوان یک اهرم فشــار 
محقق خواهد شــد. در صورتی که چین اقدام به چنین امری 
نماید، به دلیل فقدان بدهی ظرفیت فرآوری این عناصر کمیاب 
در خارج از چین، ریســک باالیی در خصــوص وقفه در روند 
عرضــه این نوع فلزات وجود دارد و به تبع آن، قیمت های این 
عناصر کمیاب خاکی در سطح باال باقی خواهند ماند. از آن جا 
کــه آمریکا و متحدانش درصدد یافتن راهی برای کاســتن از 
ریســک های مرتبط با وابستگی به عرضه این عناصر خاکی به 
چین هستند، کارشناســان انتظار دارند در سال های آتی این 
صنعت در آمریکا و سایر نقاط جهان )البته به غیر از چین( احیا 
شود. ذخایر فراوانی از عناصر خاکی کمیاب در سرتاسر جهان 
وجود دارند و همین مسأله زمینه استفاده از زنجیره های عرضه 

جایگزین را برای آمریکا فراهم خواهد آورد.

1. US Customs and Border Protection
2. Nucor

3. U.S. Steel
4. Steel Dynamics

5. Alcoa
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کاال

برندگان
 )افزایش سهم بازار 

یا منتفع شدن از 
قیمت های باالتر(

بازندگان یا کشورهایی که سهم 
خود از بازار را از دست می دهند 

)به استثنای آمریکا(
تأثیر بر چینتأثیر بر ایاالت متحده آمریکا

غالت و 
دانه های 

روغنی

برزیل 
)غالت، سویا(؛ 

آرژانتین
 )سویا از سال 

2019( ؛
کانادا، اوکراین، 

قزاقستان 
)غالت(؛ 

مالزی و اندونزی 
)روغن پالم( و غیره

صادرات غالت استرالیا به 
چین ممکن است افزایش 

یابد، اما بروز خشکسالی در 
این کشور تولید را تحت 

تأثیر قرار داده است.

تأثیر بسیار قابل مالحظه: 
سهم ایاالت متحده آمریکا از بازار 

صادرات سویا به چین، به لحاظ حجمی 
بین جوالی 2018 تا می 2019 به میزان 
9درصد کاهش یافت و نسبت به 24 ماه 
گذشته نیز این رقم به میزان 36درصد 
کاهش یافته است. کل صادرات ایاالت 

متحده آمریکا کاهش یافته است، چرا که 
تعداد بازارهای جایگزین برای صادرات 

این محصوالت )مثالً به اروپا، جنوب 
شرقی آسیا، تایوان و مصر( محدود 

بوده است. با توجه به کاهش درآمدهای 
حاصل از کشاورزی، احتماالً فروش 

نهاده های کشاورزی در سال 2019 با 
کاهش مواجه خواهد شد.

تأثیر مالیم:
سطح باالی تعرفه هایی که چین 
بر واردات سویا از آمریکا وضع 

کرده ممکن است صنایع مرتبط با 
سویا )از جمله واحدهای آسیاب 
دانه سویا و تولید گوشت( در 

چین را به شدت تحت تأثیر قرار 
دهد؛ البته شیوع بیماری تب 

خوکی آفریقایی نیاز به واردات 
سویا را کاهش داده است. چین 

می تواند برای رفع نیازهای کنونی 
خود بر تأمین کنندگان جایگزین 

آمریکا، تکیه کند. 
شیوع بیماری تب خوکی آفریقایی 
صنعت آسیاب دانه های روغنی 
در این کشور را نیز با مشکالتی 

مواجه ساخته است.

گوشت

برزیل
 )همه انواع 

گوشت(؛
 استرالیا، نیوزلند، 
آرژانتین، اروگوئه
 )گوشت گوساله(

محدودیتی که چین در ژوئن 
2019 بر واردات گوشت 
خوک از کانادا ِاعمال کرد، 

آن هم در بحبوحه تنش های 
ژئوپلتیک میان دو کشور، 
بدین معناست که احتماالً 
صادرات گوشت از کانادا 
دیگر از بروز جنگ تجاری 
میان چین و آمریکا )و نیز 
شیوع بیماری تب خوکی 
آفریقایی( منتفع نخواهد 

شد. صادرات گوشت کانادا 
به چین در نیمه نخست 

سال 2019 از آهنگ رشد 
پرشتابی برخوردار شده بود.

تأثیر مالیم:
با توجه به قوانین و مقرراتی که در چین 

رایج است، ایاالت متحده آمریکا جزء 
تأمین کنندگان اصلی گوشت چین نبوده 
است. صادرات گوشت آمریکا به چین 
در سال 2018 کاهش یافت، اما کل 
صادرات گوشت این کشور به سرعت 

توانست با جایگزین کردن بازارهای دیگر 
به جای بازار چین، تبعات ناچیز این مسأله 

را جبران کند. البته، اکنون که شیوع 
تب خوکی آفریقایی در چین فرصت های 

جدیدی برای صادرات گوشت به این 
کشور فراهم کرد و نیازهای این کشور 

به واردات گوشت را افزایش داده، دیگر 
تولیدکنندگان گوشت در آمریکا قادر به 

بهره برداری از این فرصت نیستند.

تأثیر جنگ تجاری بر بخش تولید 
یا تجارت گوشت در چین محدود 

است، چرا که این کشور قادر 
است سویا و غذای دام مورد 
نیاز خود را از کشورهای دیگر 

تأمین کند و در این خصوص هیچ 
وابستگی به آمریکا ندارد. البته، 
شیوع بیماری تب خوکی آفریقایی 
در چین تأثیر به شدت منفی بر 

بخش دام زنده این کشور داشته 
است.

غذاهای 
دریایی

روسیه، کانادا، 
استرالیا، نروژ، 
اندونزی، هند، 

اکوادور

در دسترس نیست

تأثیر قابل مالحظه:
چین از دیرباز همواره بزرگترین مقصد 
صادرات غذاهای دریایی آمریکا بوده 

است. صادرات غذاهای دریایی آمریکا در 
نیمه اول سال 2019 کاهش یافته است 

)این میزان کاهش در فاصله ماه های 
ژانویه تا می نسبت به یک سال گذشته 
36درصد بود(، در حالی که واردات چین 
بازار پررونقی داشته است )و طی همین 
مدت رشد ساالنه 36درصدی را تجربه 

کرده است(.

تأثیر محدود:
چین توانست غذاهای دریایی 
مورد نیاز خود را از کشورهای 
متعدد دیگری که عرضه کننده 

این کاال بودند، تأمین کند.

میوه ها

کشورهای واقع در 
جنوب شرقی آسیا 

)تایلند، ویتنام، 
فیلیپین(، استرالیا، 

شیلی

در دسترس نیست

تأثیر قابل مالحظه:
صادرات میوه از آمریکا به چین در نیمه 
نخست سال 2019 کاهش یافته است 
)این میزان کاهش در فاصله ماه های 

ژانویه تا می نسبت به مدت مشابه یک 
سال گذشته، 13درصد بوده است(، در 
حالی که واردات میوه به چین همچنان 
روند رو به رشدی داشته است )و طی 
همین مدت، رشد ساالنه 35درصد را 

تجربه کرده است(.

تأثیر قابل مالحظه:
افزاش قیمت میوه در داخل چین 

به روند کنونی تسریع در نرخ 
تورم قیمت میوه دامن می زند.

منبع: فیچ سولوشنز

تأثیر جنگ تجاری چین-آمریکا بر تجارت محصوالت کشاورزی
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کاال

برندگان
 )افزایش سهم بازار 

یا منتفع شدن از 
قیمت های باالتر(

بازندگان یا کشورهایی که سهم 
خود از بازار را از دست می دهند 

)به استثنای آمریکا(
تأثیر بر چینتأثیر بر ایاالت متحده آمریکا

برزیل، استرالیا، پنبه
در دسترس نیستهند

تأثیر مالیم:
جنگ تجاری میان چین و آمریکا باعث 

شد تا قیمت پنبه در آمریکا در فاصله 
سال های 2018 تا 2019 به میزان 

چشمگیری کاهش یابد. سهم آمریکا از 
بازار واردات پنبه به چین به لحاظ حجمی 

و بین جوالی 2018 تا می 2019 به 
میزان 17درصد کاهش یافته است و 

این میزان افت از سهم آمریکا نسبت به 
24 ماه گذشته پیش از وضع تعرفه ها، 
44درصد بوده است. با این وجود، کل 

صادرات پنبه آمریکا در سطح نسبتاً 
مطلوبی باقی مانده است، چرا که این 
کشور صادرات محموله های دریایی 

پنبه به سایر کشورها از جمله ویتنام و 
پاکستان را افزایش داد.

تأثیر محدود

محصوالت 
لبنی

اتحادیه اروپا 
در دسترس نیست)آب پنیر()1(

تأثیر محدود:
صادرات محصوالت لبنی اعم از پنیر و 

آب پنیر از ایاالت متحده آمریکا به چین 
در سال 2018 اندکی کاهش یافت. با 

این وجود، تقاضای جهانی برای محصوالت 
لبنی آمریکا نسبتاً مطلوب است و حتی در 
سال 2019 رشد پرشتابی داشته است.

تأثیر محدود:
پیش از وضع تعرفه ها، ایاالت 
متحده آمریکا فقط 8درصد از 
نیاز چین به واردات محصوالت 
لبنی را تأمین می کرد. عرضه 
کافی محصوالت لبنی در جهان 

مانع از افزایش قیمت این کاالی 
وارداتی به چین خواهد شد.

Whey .1 : آب پنیر، پروتئین وی یا پودر آب ماست است که به عنوان مکمل غذایی کاربرد دارد.

منبع: فیچ سولوشنز
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قیمت فایل  
انگلیسی
 )دالر(

عنـــوان 

1,295 گزارش تحلیل صنعت بانکداری ایران 1

1,295 گزارش تحلیل صنعت بیمه ایران 2

www.passport . i r
گذرنامه ورود به کسب و کارهای ماندگار

مجموعه گزارش های 

تحلیلی صنعت

بیمه و بانکداری ایران 

قیمت فایل  
انگلیسی
 )دالر(

عنـــوان 

1,110 داده های آنالین شرکت های چند ملیتی ایران 1

قیمت فایل  
انگلیسی
 )دالر(

عنـــوان 

580  چشم انداز آینده مالی تلفن همراه در آمریکای التین:
2015-2019 

1

ف 
ردی

ف 
ردی

ف 
ردی

ف 
ردی

راه اندازی موفق یک کسب و کار در کنار استمرار و ماندگاری 
این موفقیت، همواره یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران و 

صاحبان هر کسب و کار است.
ازطــرفی در عصر حاضر، اطالعات مرتبــط، به هنگام و معتبر 
الزمه موفقیت محسوب می شود. بر این اساس می توان نتیجه گرفت 
که ساماندهی اطالعات و استفاده به موقع از این عنصر حیات بخش، 
اهداف  پیشبرد  برای  الزم  تصمیمات  پویایی  در  سزایی  به  تأثیر 

راهبردی شرکت های مختلف خواهد داشت.
با درک این حساسیت، مأموریت اصلی گروه تحقیقات بین المللی 
منطقه  اهمیت در سطح کشور،  با  و صنایع  بازار  پایش  بیزریپورت، 
به  هنگام  به  و  مرتبط  اطالعات صحیح،  ارائه  با هــدف  و  و جهان 
اتخاذ  در  مؤثری  راهنمایی  تواند  می  قطعًا  که  است  سرمایه گذاران 

تصمیمات درست داشته باشد.
در همین راستا تالش چندساله گروه تحقیقات بین المللی بیز ریپورت 
وابسته به کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به انتشار گزارش های 
ایران  بانکداری  و  بیمه  صنعت  جمله  از  مختلف  صنایع  در  تحلیلی 
اقتصاد  از نقش آفرینان و عناصر اصلی در  انجامیده است که یکی 

ایران محسوب می شود.

جزئیات گزارش های مورد اشاره
قلمرو موضوعی: بیمه و بانکداری

سطوح مورد بررسی: شرکت، کشور، منطقه، جهان
بازه زمانی پیش بینی: 5 تا 10 سال آینده 

بازه زمانی انتشار: فصلی، ماهانه، دوهفتگی، هفتگی، موردی 
فرمت قابل تحویل: فایل پی.دی.اف به زبان انگلیسی، نسخه 

چاپ شده به زبان فارسی و ... 

الف( گزارش های مربوط به ایران

ب( پایگاه داده شرکت های چندملیتی
ایــن پایــگاه داده حــاوی اطالعات به روز 1,270 شــرکت 
چندملیتی و معتبر آفریقایی، آسیایی، آمریکایی، اروپایی، خاورمیانه 
و شــرکت های کلیدی داخلی در ایران است که اطالعات بسیار 
مفیدی را جهــت تأمین امنیت مشــتریان جدید، شــرکا و یا 
تأمین کنندگان مواد اولیه، همچنین ارزیابی، الگوبرداری تطبیقی و 

ردیابی رقبا ارائه می نماید.

ج(گزارش های ویژه

قیمت های اعالمی در جداول این بروشور، نرخ های مندرج 
از  گزارش  تهیه  و  باشد  می  گزارش  مرجع  اصلی  سایت  در 
گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت، با توجه به تعداد گزارش 

درخواستی و ... مشمول تخفیف و شرایط ویژه ای خواهد شد.

w w w . p a s s p o r t . i r
گذرنامه ورود به کسب و کارهای ماندگار

 در صورت نیاز به متن ترجمه شده فارسـی  
درخواست خود را به صورت مکتوب ارائه نمایید.

جهــت کسـب اطالعـات بیشـتر می توانید
 با شماره تلفن 88349112 

 تماس حاصل نمایید.

 د( گزارش بیمه و بانکداری سایر کشورها
آفریقا

بوتسوانا، مصر، غنا، کنیا، موریس، موزامبیک، نامیبیا، نیجریه، افریقای 
جنوبی، تانزانیا، اوگاندا، زامبیا، زیمباوه، الجزایر، آنگوال، لیبی، مراکش، 

تونس
آسیا

اســترالیا، بنگالدش، برونئی،کامبوج، چین، هنگ کنگ، هند، اندونزی، 
ژاپن، الئوس، مالزی، میانمار، نیوزلند، پاکستان، فیلیپین، سنگاپور، کره 

جنوبی، سریالنکا، تایوان، تایلند، ویتنام
کارائیب

آروبــا، باهاما، باربادوس، برمودا، جزایر کیمن، کاســتاریکا، جمهوری 
دومینیکن، هندوراس، جامایکا، سورینام، ترینیداد و توباگو

اروپا
اتریش،بوســنی هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، منطقه 
یورو، فرانســه، آلمان، یونان، مجارســتان، ایتالیا، قزاقســتان، لتونی، 
لهستان،رومانی، روسیه، صربستان، اسلواکی، اسلونی، اسپانیا، سوییس، 
ترکیه، اکراین، انگلســتان، بلژیک، دانمارک، استونی، ایرلند، لیتوانی، 

لوکزامبورگ، هلند، سوئد
آمریکای التین

آرژانتیــن، برزیل، شــیلی، کلمبیا، الســالوادور، گواتمــاال، مکزیک، 
نیکاراگوئه، پاناما، پرو، ونزوئال، بولیوی، اکوادور، پاراگوئه، اروگوئه

خاورمیانه 
بحرین، ایران، رژیم صهیونیســتی، اردن، کویــت، لبنان، عمان، قطر، 

عربستان سعودی، امارات متحده عربی
آمریکای شمالی

کانادا، ایاالت متحده امریکا

صنعت بیمه ایران
گزارش تحلـیلی همراه با پیش بیـنی  5  سـاله تا سـال 2018

بر اساس گزارشی از بیزینس مانیتور

فصـل اول  -  سـال  2015

نشـانی:تهـران، خیابان شهید بهشتی، خیـابان قائم مقـام فراهانی، کوچه میـرزا حسنی پالک 13، ساختمـان سـارا، طبقه 5، واحد 10

تلفن: 88718620 - 88718654  - 88714401     دورنگار: 88557390

www.iiia.ir
research@iiia.ir
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 رونــد معکوس بهبود قیمت  نفــت برنت در اثر 
افزایش تنش های تجاری

دیدگاه اصلی:
 کارشناسان پس از یک بازنگری اساسی، رقم پیش بینی 
شده برای قیمت نفت برنت را کاهش دادند. اکنون انتظار 
می رود میانگین قیمت نفت برنت در ســال 2019 به 67 
دالر در هر بشــکه برسد و ســپس این رقم در سال های 
2020 و 2021 بــه ترتیب بــه 65 دالر و 61 دالر در هر 

بشکه کاهش یابد.
 تنش هــای تجاری به وجود آمــده در جهان با تنزل دادن 
انتظارات نسبت به بازار نفت و کاهش شدید تقاضای فیزیکی 

برای نفت، قیمت این کاال را به شدت کاهش می دهند.
 بازار نفت نســبت به محرک های تنزل دهنده قیمت نفت 
به شــدت حساس شــده و در مقابل، نســبت به انتظارات 
خوش بینانه درباره این بازار غیرحســاس شده است. به نظر 
می رسد این روند با مقاومت در برابر تنش های تجاری مستمر 

در جهان تا مدت ها به طول بیانجامد.
 تعدادی از شاخص های با فرکانس باال حاکی از آن هستند 
که با توجه به عدم به کارگیری ظرفیت برای باال بردن حجم 
تولید، موازنه عرضه و تقاضا رو به تضعیف است و همین امر 

دلیل نگرانی های موجود است.
 با توجه به تحکیم مناســبات راهبردی میان عربســتان 
سعودی و روســیه و فقدان یک راهکار پایدار برای خروج از 
توافق کاهش تولید، کشــورهای عضو و غیرعضو اوپک در 
سال های 2019 و 2020 نیز همچنان به مدیریت دقیق این 

بازار ادامه خواهند داد.
 روند رشد تولید نفت شیل آمریکا به شدت کند شده است 
و به رغم آن که موانع و محدودیت های اجرای پروژه های مهم 
در این بخش رفع شده اند، اما بعید به نظر می رسد این صنعت 
در ســال 2020 به طور کامل احیا گردد. با این وجود، چون 
تقاضا در حال کاهش است، این بازار کماکان با عرضه مازاد 
بر تقاضا مواجه خواهد بود و همین مســأله موجب کاهش 

قیمت ها خواهد شد.
 از ســال 2023 بــه  بعــد، بهبود رشــد تقاضــا در کنار 
محدودیت های رشد عرضه که از سال ها عدم سرمایه گذاری 
مناســب ناشی می شود، موجب بهبود قابل مالحظه قیمت 

نفت در جهان خواهد شد.

کارشناســان پس از یک بازنگری اساســی، رقم پیش بینی 
شــده برای قیمت نفت برنت را کاهش دادنــد. اکنون انتظار 
می رود میانگین قیمت نفت برنت در ســال 2019 به 67 دالر 
در هر بشــکه برسد و سپس این رقم در ســال های 2020 و 
2021 بــه ترتیب به 65 دالر و 61 دالر در هر بشــکه کاهش 
یابد. ارقام جدید با ارقام قبلی که برای سال های 2019، 2020 
و 2021 بــه ترتیــب برابر بــا 70دالر، 76 دالر و 80 دالر در 
هر بشکه پیش بینی شده بودند، مقایسه می شود. این بازنگری 
بیانگر افول چشم انداز رشد اقتصادی در جهان و رکود شدیدتر 
از حد انتظار در روند رشــد تقاضا برای نفت اســت. مدیریت 
مطلوب بازار توســط کشورهای عضو اوپک با همکاری روسیه 
و همچنین کاهش قابل مالحظه صادرات نفت ایران و ونزوئال 
هم نتوانستند به احیای قیمت نفت کمک کنند و حجمی بالغ 
بر روزانه 3 میلیون بشکه نفت اکنون در انتظار ورود دوباره به 

این بازار است.
تنش های تجــاری به وجود آمده در جهــان با تنزل دادن 
انتظارات نسبت به بازار نفت و کاهش شدید تقاضای فیزیکی 
برای نفت، قیمت این کاال را به شــدت رو به کاهش می برند. 
چشــم انداز خوش بینانه ای که قباًل کارشناسان برای بازار نفت 
متصور بودند بر مبنای چند فرضیه کلیدی شــکل گرفته بود. 
مهم ترین این فرضیات این بود که نگرانی ها در ســمت تقاضا 
رفع شده اند و تداوم روند رشد اقتصاد جهانی با سرعت کنونی، 
موجب خواهد شــد تا حجم مصرف نســبت به سال گذشته 
ارقام مثبت رشد را به ثبت برساند. طی دو ماه گذشته، جهان 
شاهد کاهش شدید سرعت رشــد تقاضا بوده است به طوری 
که نرخ های منفی برای تقاضا به ثبت رســیدند. مصرف بنزین 
در سطح نسبتاً خوبی حفظ شده است، اما سوخت  موتورهای 
دیزل و ســایر ســوخت های صنعتی و تجارت محور با کاهش 
شدید مواجه شدند. در این میان ایاالت متحده آمریکا، چین و 
گستره وسیعی از منطقه آسیا و همچنین اروپا به ویژه بازارهای 

متکی به صادرات مانند آلمان، پیشتاز بوده اند.
این موضوع با رکود مشــاهده شــده در رشد حجم تجارت 
جهانــی مطابقــت دارد. در ماه جاری کارشناســان اقتصادی 
پیش بینی هــا در این خصوص را مورد بازنگری قرار داده و این 
ارقام را به میزان بیشــتری کاهش دادند؛ اکنون انتظار می رود 
تولید ناخالص داخلی واقعی در جهان در سال 2019 نسبت به 
مدت مشابه یک سال گذشته 2/8درصد رشد نماید، حال آن که 

نفت برنت
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قباًل این رقم برابر با 2/9درصد پیش بینی شده بود. اگرچه این 
رقم کمتر از نرخ رشــد 3/2درصد است که در سال 2018 به 
ثبت رســیده بود، اما رقم پیش بینی شده کنونی به یک روند 
مالیم تدریجی و هماهنگ در سرتاســر جهان و نه یک رکود 

ناگهانی اشاره دارد.

با این وجود، چشم انداز رشد در بخش خدمات در مقایسه با 
چشم انداز بخش تولید، مطلوب تر ارزیابی می شود و این موضوع 
نشــان می دهد تا جایی که تدابیر محرک مالی و پولی به رشد 
اقتصادی کمک می کنند، بیشتر در این بخش های اقتصاد رونق 
ایجاد می کنند که این موضوع نیز حمایت چندانی از رشد تقاضا 
برای نفت نمی کند. به موازات برخی دیدگاه های کارشناســان 
که معتقدند رشــد اقتصادی در جهان به کندی پیش می رود، 
تنش های تجاری در سطح باال باقی خواهند ماند و هیچ راه حل 
منطقی برای پایان بخشــیدن به جنــگ تجاری میان چین و 
آمریکا قابل تصور نیست، اما در این مرحله، هرگونه روند مداوم 

از احیای رشد در مصرف نفت بعید به نظر می رسد.
اجرای مقررات وضع شــده توســط ســازمان بین المللی 
دریانوردی)2( در خصوص اســتفاده شناورها از سوخت حاوی 
گوگرد کمتر در ســال 2020، عامل مهمــی در جهت ایجاد 
نوسان در تقاضا برای ســوخت های استفاده شده در شناورها 

خواهد بود که مهم ترین این ســوخت ها گازوئیل اســت. این 
احتمــال وجود دارد که در پاســخ به این تقاضــا، واحدهای 
پاالیشگاهی مجبور شــوند نرخ عملیاتی در واحدهای فرآوری 
نفت خام را افزایش دهند و ایــن موضوع به افزایش قیمت ها 
و ایجاد پتانســیلی مطلوب برای رشــد در سمت تقاضا کمک 
خواهد کرد. بنابراین از پیش ارزیابی کردن میزان اثربخشی این 
افزایش تقاضا دشوار است و احتماالً تأثیر آن بر رشد قیمت ها 
موقتی خواهد بود و حدوداً ســه الی شش ماه به طول خواهد 
انجامید. تضعیف تقاضا برای سوخت موتورهای دیزلی در سایر 
نقاط جهان نیز به میزان قابل توجهی از فشار وارد آمده بر بازار 

نفت خواهد کاست.
بازار نفت نسبت به محرک های تنزل دهنده قیمت نفت به 
شدت حساس شده و در مقابل نسبت به انتظارات خوش بینانه 
درباره این بازار غیرحساس شده است. به نظر می رسد این روند 
با مقاومت در برابر تنش های تجاری مستمر در جهان، تا مدت ها 
به طول بیانجامد. ایــن موضوع در کاهش 6/2درصدی قیمت 
نفت برنت در تاریخ اول آگوســت به خوبی بازتاب یافته است؛ 
این افت قیمت واکنشی بود به اظهارات ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا که تهدید کرده بود تعرفه 10درصدی بر 300 میلیارد 
دالر دیگر از کاالهای وارداتی چین وضع خواهد کرد. در حالی 
کــه با توجه به تأثیر این موضوع بر تقاضای نفت، واکنش بازار 
به این اظهارات غیرمنطقی نبوده است، اما این میزان واکنش 
زمانی که با واکنش مشاهده شــده به شوک های تغییرات در 
طرف عرضه در ســال جاری مقایسه می شود، نوعی تناقض را 
نشان می دهد. از سوی دیگر نیز این موضوع تأثیرگذاری شدید 
تنش های تجاری بر بازار نفت طی 12 ماه گذشــته را منعکس 
می کند. همچنین کارشناســان معتقدند که سازمان اوپک تا 
حدودی قربانی موفقیت های خود بوده است. مدیریت بازار نفت 
توسط کشورهای عضو و غیرعضو اوپک کلید احیای روند رشد 
قیمت های نفت از سال 2016 تاکنون بوده است. با این همه، 
از ورود حجم باالیی در حدود 1 الی 2 میلیون بشکه در روز، از 

چشم انداز نامساعد نفت برنت در سایه کندی آهنگ رشد تجارت
شاخص حجم تجارت جهانی، درصد تغییر ساالنه )میانگین متحرک سه ماهه(

منبع: دفتر تجزیه و تحلیل سیاست های اقتصادی در اداره برنامه ریزی مرکزی هلند)1(

از ابتدای سال قیمت نقدی
جاری تاکنون

پیش بینی 
2019

پیش بینی 
2020

پیش بینی 
2021

پیش بینی 
2022

پیش بینی 
2023

متوسط قیمت هر بشکه نفت برنت )دالر(، 
62/265/76765616264پیش بینی فیچ سولوشنز

متوسط قیمت هر بشکه نفت برنت )دالر(، 
67/767/867/56868/3--برآوردهای تجمعی کارشناسان بلومبرگ

متوسط قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس 
55/357/36361575860اینترمیدیت )دالر(، پیش بینی فیچ سولوشنز

متوسط قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس 
اینترمیدیت )دالر(، برآوردهای تجمعی 

کارشناسان بلومبرگ
--60/360/5636261

نکته:پیش بینی فیچ سولوشنز در برآوردهای تجمعی توسط کارشناسان بلومبرگ نقش داشته است.
آخرین تاریخ به روزرسانی قیمت ها: 2 آگوست 2019

منبع: بلومبرگ، فیچ سولوشنز

پیش بینی ها و برآوردهای تجمعی قیمت نفت برنت و نفت وست تگزاس اینترمیدیت، دالر به ازای هر بشکه

1. CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis   2. International Maritime Organization (IMO)
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عرضه به این بازار )به طور مصنوعی( جلوگیری شده که امکان 
بازگشت آن به زنجیره عرضه ظرف مدت فقط چند ماه وجود 
دارد و همین امر محرک های بهبوددهنده قیمت را تحت تأثیر 
منفی خود قرار داده است؛ محرک هایی که از آن جمله می توان 
بــه وقفه های برنامه ریزی نشــده در روند عرضه یا چالش های 

ژئوپلتیک در منطقه خاورمیانه اشاره کرد.
تصمیم ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه های باالتر بر کاالهای 
وارداتی که از اول ســپتامبر به اجرا درخواهند آمد، چشم انداز 
نفت را مبهم تر کرده اســت. مذاکرات تجاری به واســطه عدم 
حصول به توافقی ســاختاری بر سر استفاده چین از یارانه های 
صنعتی و رویکرد این کشــور به برخورداری از امنیت سایبری 
و حقــوق مالکیت معنوی به شکســت انجامید. بــا توجه به 
این که دو کشــور ایاالت متحده آمریکا و چین اکنون مواضع 
ســخت گیرانه تری در قبال یکدیگر اتخــاذ کرده اند، احتمال 
دستیابی به یک توافق بیش از پیش کاهش یافته است. اقدامات 
تالفی جویانه پکن و احتمال افزایش نرخ های تعرفه وارداتی که 
آمریکا وضع کرده اســت، مانع از کاهــش عدم قطعیت ها در 
حوزه های تجاری و اقتصادی خواهند شــد. همین امر موجب 
خواهد شد تا سرمایه گذاران کماکان تمرکز خود را از روندهای 
پویای سمت عرضه برگرفته و بیشترین توجه خود را به تقاضا 

معطوف نمایند.
تعدادی از شاخص های با فرکانس باال حاکی از آن هستند 
که با توجه به عــدم به کارگیری ظرفیت برای باال بردن حجم 
تولیــد، موازنه عرضه و تقاضا رو به تضعیف اســت. از ماه می 
تاکنون، ســاختار زمانی در کل منحنی قراردادهای آتی نفت 
برنــت معکوس شــده و از وضعیت پیش بهیــن)1( به وضعیت 
پس بهین)2( تغییر یافته اســت که ایــن وضعیت به طور کلی 
نشــانه ای مطلق از وجود عرضه مازاد در بازار اســت. عالوه بر 
این، انعقاد برخی قراردادها که برای ارزیابی قدرت بازار فیزیکی 
نفت مورد استفاده قرار می گیرند- مانند قراردادهای فرانت الین 
با تاریخ)3( و قراردادهای ســی.اف.دی.)4(- نشان دهنده تضعیف 
قیمت ها در فاصله ماه های ژوئن و جوالی بوده اند. این مســأله 
بــا توجه به محدودیت های کنونی در ســمت عرضه بســیار 

نگران کننده است.
کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در سال های 2019 و 2020 
نیز همچنان به مدیریت این بازار ادامه خواهند داد. توافق کاهش 
تولید میان این کشورها که در حال حاضر مانع از عرضه روزانه 
1/3 میلیون بشکه نفت به بازار شده است، تا مارس سال 2020 
تمدید شده اســت. از آن جا که عربستان سعودی بیشترین بار 
ناشــی از کاهش تولید را متحمل می شود، احتماالً پایبندی به 
این توافق با همین قوت ادامه خواهد یافت. با تحقق شــرایطی 
که انتظار می رفت بر این بازار حاکم شود، احتمال تمدید دوباره 

مدت زمان این توافق پس از ماه مارس تقویت شــده است. در 
طول تاریخ ثابت شــده که روســیه به چنین تعهداتی چندان 
پایبند نبوده است. با این وجود، تحکیم مناسبات راهبردی در 
حوزه انرژی میان عربستان سعودی و روسیه، چشم انداز روشنی 

برای آینده این همکاری ها به وجود می آورد.
حجم عرضه کاســته شده از بازار نفت در اثر توافق کاهش 
تولیــد میان کشــورهای عضو و غیرعضو اوپــک و نیز تحریم  
صــادرات نفت ایران و ونزوئال از ســوی آمریکا، فقط در نیمه 
نخست سال 2019 بالغ بر روزانه حدود 2 میلیون بشکه نفت 
بود. کارشناســان برآورد می کنند کــه کل حجم نفتی که از 
عرضه آن به بازار ممانعت شــده است- و با فرض پایان یافتن 
توافق کاهش تولید و برداشته شدن تحریم ها، ظرف یک مدت 
شش ماهه قابل بازگشت می باشد- حدود 3/5 میلیون بشکه در 
روز اســت که این حجم معادل حدوداً سه سال رشد تقاضای 
تولید نفت در جهان می باشد. البته کارشناسان در این برآورد، 
تعداد بیشــمار پروژه های در دســت توسعه و در حال تکمیل 
صنعت نفت در کشــورهای عربستان سعودی، روسیه، امارات 

متحده عربی و کویت را لحاظ نکرده اند.
انتظار نمی رود که توافق کاهش تولید میان کشــورهای 
عضو و غیرعضو اوپک در ســال 2020 به طور کامل منقضی 
گردد، چرا که از لحاظ درآمدزایی، فشــار نزولی بر قیمت ها 
احتمــاالً افزایش در عرضــه را جبران خواهــد کرد. بدین 
ترتیب، این احتمال می رود که بخشی از صادرات نفت ایران 
در ســال 2021 به بــازار بازگردد، حال علــت آن می تواند 
تغییــر دولت در آمریــکا یا افزایش فشــارهای اقتصادی بر 
ایران در دوره دوم ریاســت جمهــوری ترامپ و بازگرداندن 
تهران به میز مذاکرات باشــد. این مسأله انگیزه کشورهای 
عضو و غیرعضو اوپک )و از همه مهم تر عربستان سعودی( را 
برای ممانعت از عرضه نفت بیشتر به بازار کاهش خواهد داد 
و بدین ترتیب اراده کشــورهای مذکور به پایبندی به توافق 

کاهش تولید را سست خواهد کرد.
روند رشد تولید نفت شیل آمریکا به شدت کند شده است 
و به رغم آن که موانع و محدودیت های اجرای پروژه های مهم در 
این بخش رفع شده اند، اما بعید به نظر می رسد این صنعت در 
ســال 2020 به طور کامل احیا گردد. این موضوع به افزایش 
قیمت ها کمک خواهد کرد و باعث خواهد شد کشورهای عضو 
و غیرعضو اوپــک در تصمیم گیری بــرای تمدید مدت زمان 
توافق کاهش تولید در مارس 2020 نسبت به آینده این توافق 
کمتر دچار تردید شــوند. براساس داده های انتشاریافته توسط 
اداره اطالعات انرژی آمریکا، تولید نفت شــیل در میدان نفتی 
پرمین)5( در آگوست 2019 به میزان 16/7درصد رشد خواهد 
کرد که این رقم با رشــد 44/7درصدی تولید در آگوست سال 

3. Brent Dated Frontline
5. Permian

Backwardation .1: پیش بینی وضعیتی را توصیف می کند که در آن قیمت کاالها در بازار بورس در آینده کمتر از قیمت نقد یا لحظه ای کنونی باشد، یا به عبارتی 
وضعیت قبل بهتر از وضعیت آینده باشد.

Contango .2: در وضعیت پس بهین، قیمت های هر کاال در بازار بورس برای قراردادهای آتی از قیمت های نقدی یا لحظه ای کنونی باالتر می باشد یا به عبارت کلی 
شرایط در آینده بهتر از حال است.

Contract for Diffrences (CFD) .4: به معنای قرارداد یا تفاهم نامه ای اســت که طرفین به موجب آن حق دریافت یا پرداخت مابه التفاوت بین قیمت ابتدایی و 
پایانی یک معامله یا خرید و فروش یک کاالی خاص را به یکدیگر واگذار می نمایند.
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گذشــته مقایسه می شــود. این رکود در تولید فقط به میدان 
نفتی پرمین محدود نمی شــود و روندهای مشابه این تنزل در 
تولید در میدان های نفتی باکن)1( و ایگل فورد)2( نیز مشاهده 
شــده است. موانع پیشبرد پروژه های مهم در دست احداث در 
حوزه نفتی تا حدودی علت این کاهش تولید هستند و انتظار 
می رود این کاهش در ظرفیت تولید طی ماه های تابستان نیز 

به میزان بیشتری ادامه یابد.
از آن جا که قرار است خطوط لوله انتقال ای.پی.آی.سی.)3( 
)با ظرفیت 400,000 بشکه در روز(، کاکتوس2)4( )با ظرفیت 
670,000 بشکه در روز( و گری اوک)5( )با ظرفیت 900,000 
بشــکه در روز( تا پایان ســال جاری به بهره برداری برسند، 
بعید به نظر می رســد محدودیت های افزایش ظرفیت تولید 

تا ســال 2020 به طول انجامند. البته همان گونه که اشــاره 
شد، بعید به نظر می رســد این افزایش ظرفیت برای احیای 
رشــد تولید و بازگرداندن آن به ســطوح باالیی که در سال 
2018 تجربه شــده بود، کافی باشد. این مسأله تا حدودی از 
آن جا ناشی می شــود که نرخ های رشد تولید در سال 2018 
نســبت به سطوح پایین آن در گذشــته بسیار مطلوب و در 
سطح باال ارزیابی می شــدند. همچنین این مسأله بازتابی از 
این انتظار کارشناســان است که معتقدند تحت تأثیر عواملی 
چون ســطح پایین قیمت نفت، شــرایط مالی دشوارتر و نیز 
تغییر در راهبردهای اتخاذ شده توسط شرکت های آمریکایی 
فعال در عرصه اکتشــاف و تولید نفت، این کشور شاهد رکود 

ساختاری تری در رشد تولید نفت شیل خواهد بود.

1. Bakken
2. Eagle Ford

3. EPIC
4. Cactus II

5. Gray Oak

ریسک های نامطلوبریسک های مطلوب

 دستیابی چین و ایاالت متحده آمریکا به یک توافق تجاری همه جانبه منجر به 
برچیده شدن موانع تجاری مرتبط یا غیرمرتبط با تعرفه ها خواهد شد.

 اتخاذ تدابیر محرک مالی و پولی بیشتر در سرتاسر جهان، رشد تقاضا را بار 
دیگر تقویت خواهد کرد.

 شرایط امنیتی در لیبی کماکان رو به زوال است و این مسأله وقفه های گسترده 
در روند عرضه نفت را به دنبال خواهد داشت.

 منازعات تجاری کماکان تشدید می شوند و اقتصاد جهانی وارد 
رکود می شود.

 انگلستان بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج می شود.
 با رفع محدودیت ها و موانع موجود بر سر راه افزایش 

ظرفیت های تولید، رشد در تولید نفت شیل آمریکا بار دیگر 
پرشتاب می شود.

 ایران و ایاالت متحده آمریکا به میز مذاکرات باز می گردند و 
ایاالت متحده آمریکا تحریم های نفتی را لغو می کند.

منبع: فیچ سولوشنز

ریسک های کلیدی بر چشم انداز بازار نفت



اال
ــ

ر ک
ازا

ــ
بـ

ل 
حلی

ش ت
زار

گ

13
98

اه 
رم

یو
هر

ش
 -

 2
02

3 
ال

س
تا 

ه 
سال

 5
ی 

ین
ش ب

پی
با 

اه 
مر

ه

19

www.passport . i r

گذرنامه ورود به کسب و کارهای ماندگار

مجموعه گزارش های 

تحلیـــــل صنایـــع 

فلزی و معدنی ایران 
قیمت فایل  

انگلیسی
 )دالر(

عنـــوان 

1,110 داده های آنالین شرکت های چند ملیتی ایران 1

ف 
ردی

و  استمرار  کنار  در  کار  و  کسب  یک  موفق  اندازی  راه 
اصلی  های  دغدغه  از  یکی  همواره  موفقیت،  این  ماندگاری 

سرمایه گذاران و صاحبان هر کسب و کار است.
ازطــرفی در عصر حاضر، اطالعات مرتبــط، به هنگام و 
معتبر الزمه موفقیت محسوب می شود. بر این اساس می توان 
از  موقع  به  استفاده  و  اطالعات  نتیجه گرفت که ساماندهی 
این عنصر حیات بخش، تأثیر به سزایی در پویایی تصمیمات 
مختلف          های  شرکت  راهبردی  اهداف  پیشبرد  برای  الزم 

خواهد داشت.
با درک این حساسیت، مأموریت اصلی گروه تحقیقات بین 
اهمیت در سطح  با  و صنایع  بازار  پایش  بیزریپورت،  المللی 
صحیح،  اطالعات  ارائه  هــدف  با  و  جهان  و  منطقه  کشور، 
مرتبط و به هنگام به سرمایه گذاران است که قطعًا می تواند 

راهنمایی مؤثری در اتخاذ تصمیمات درست داشته باشد.
در همین راستا تالش چندساله  گروه تحقیقات بین المللی 
بیزریپورت وابسته به کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به 
انتشار گزارش های تحلیلی در صنایع مختلف از جمله صنایع 
فلزی و معدنی ایران انجامیده است که یکی از نقش آفرینان 

و عناصر اصلی در اقتصاد ایران محسوب می شود.

جزئیات گزارش های مورد اشاره  
قلمرو موضوعی: فلزات و معدن

سطوح مورد بررسی: شرکت، کشور، منطقه، جهان
بازه زمانی پیش بینی: 5 تا 10 سال آینده 

بازه زمانی انتشار: فصلی، ماهانه، دوهفتگی، هفتگی، موردی 
فرمت قابل تحویل: فایل پی.دی.اف به زبان انگلیسی، نسخه 

چاپ شده به زبان فارسی و ... 

الف( گزارش های مربوط به ایران 

ب( پایگاه داده شرکت های چندملیتی
ایــن پایگاه داده حاوی اطالعات به روز 1,270 شــرکت 
چندملیتــی و معتبر آفریقایی، آســیایی، آمریکایی، اروپایی، 
خاورمیانــه و شــرکت های کلیدی داخلی در ایران اســت 
که اطالعات بســیار مفیدی را جهت تأمین امنیت مشتریان 
جدید، شرکا و یا تأمین کنندگان مواد اولیه، همچنین ارزیابی، 

الگوبرداری تطبیقی و ردیابی رقبا ارائه می نماید.

ف 
قیمت فایل  ردی

انگلیسی
 )دالر(

عنـــوان 

1,295 گزارش تحلیل صنایع فلزی ایران 1

1,295 گزارش تحلیل صنایع معدنی ایران 2

1,295 گزارش تحلیل صنایع معدنی خاورمیانه و شمال آفریقا 3

895 گزارش تحلیل صنایع معدنی آفریقا و خاورمیانه 4

ف 
ردی

صنایع فلزی ایران
گزارش تحلـیلی همراه با پیش بیـنی  5  سـاله تا سـال 2018

بر اساس گزارشی از بیزینس مانیتور

فصـل اول  -  سـال  2015

نشـانی:تهـران، خیابان شهید بهشتی، خیـابان قائم مقـام فراهانی، کوچه میـرزا حسنی پالک 13، ساختمـان سـارا، طبقه 5، واحد 10

تلفن: 88718620 - 88718654  - 88714401     دورنگار: 88557390

www.iiia.ir
research@iiia.ir

قیمت های اعالمی در جداول این بروشــور، نرخ های 
مندرج در ســایت اصلی مرجع گزارش می باشد و تهیه 
گزارش از گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت، با توجه 

به تعداد گزارش درخواستی و . . . مشمول تخفیف
 و شرایط ویژه ای خواهد شد.

w w w . p a s s p o r t . i r
گذرنامه ورود به کسب و کارهای ماندگار

 
در صورت نیاز به متن ترجمه شده فارسـی  

درخواست خود را به صورت مکتوب ارائه نمایید.
جهــت کسـب اطالعـات بیشـتر می توانید

 با شماره تلفن 88349112 
 تماس حاصل نمایید.

کارائیب 
جمهوری دومینیکن، جامائیکا

اروپا
آلبانی، ارمنستان، اتریش، آذربایجان، بالروس، بلژیک، بوسنی 
و هرزگوین، بلغارســتان، کرواســی، قبــرس، جمهوری چک، 
دانمارک، اســتونی، منطقه یورو، فنالند، فرانســه، گرجستان، 
آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، قزاقستان، کوزوو، قرقیزستان، لتونی، 
لیتوانی، لوکزامبورگ، مقدونیه، مولدووا، مونته نگرو، هلند، نروژ، 
لهستان، پرتغال، رومانی، روسیه، صربستان، اسلواکی، اسلوونی، 
اسپانیا، سوئد، سویس، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، اوکراین، 

انگلستان، ازبکستان
آمریکای التین

آرژانتین، برزیل، دارفلفل، کلمبیا، مکزیک، پاناما، پرو، ونزوئال
خاورمیانه 

بحرین، ایران، عراق، اســرائیل، کویت، عمان، قطر، عربســتان 
سعودی، امارات متحده عربی

امریکای شمالی
کانادا، ایاالت متحده آمریکا

ف 
قیمت فایل  ردی

انگلیسی
 )دالر(

عنـــوان 

580 ایران پس از توافق: دنیای فرصت های تجاری 1

580  بازارهاي پیش روي صنایع معدني:  فرصت هاي
بزرگ در بازارهاي جدید

2

580  بازارهاي پیش روي صنایع معدني: پس از چرخشی
فوق العاده

3

580 پنج روش سوزاندن ذغال سنگ معدنی 4

580  سخت گیری های سازمان حفاظت محیط زیست   
 برای مصرف زغال سنگ: پیامدهاي آن براي انرژي

  برق و صنایع معدني

5

580  صنایع معدني آفریقا: برترین بازارهاي در حال رشد تا
سال 2014 و فراتر از آن

6

580  صنایع معدني آفریقا: برترین بازارهاي در حال رشد تا
سال 2014 و فراتر از آن

7

ج ( گــزارش هـای ویـژه 

د( گزارش های فلزی و معدنی سایر کشورها

آفریقا
 الجزایر، آنگوال، بوتســوانا، کامــرون، کنگو، جمهوری کنگو، 
ســاحل عاج، مصر، غنا، گینه، لیبریا، لیبــی، مالی، موریتانی، 
مراکش، موزامبیــک، نامیبیا، نیجریه، ســیرا لئون، آفریقای 

جنوبی، تانزانیا، زامبیا، زیمبابوه
آسیا

اســترالیا، کامبوج، چین، هنگ کنگ، هندوســتان، اندونزی، 
ژاپن، الئوس، مالزی، مغولســتان، میانمار، پاکستان، فیلیپین، 

سنگاپور، کره جنوبی، تایوان، تایلند، ویتنام

ف 
ردی
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 عــدم افزایش قیمت ها به رغم بهبود روند رشــد 
تقاضای ال.ان.جی. در آســیا پــس از رکود در نیمه 

نخست سال
دیدگاه های اصلی:

 در بحبوحــه رکــود در بازار ال.ان.جی. آســیا در نیمه 
نخست ســال 2019 چین، پاکســتان و تایلند از جمله 
مهم ترین کشورهایی بودند که بهترین عملکرد را داشتند.

 در مقابــل، واردات ال.ان.جــی. توســط کشــورهای 
توسعه یافته و قدرتمند آسیایی یعنی ژاپن و کره جنوبی 
رضایت بخش نبود، چرا که سرمای نه چندان آزاردهنده 
در فصل زمستان و افزایش استفاده از تأسیسات هسته ای 
و همچنین وجود موانع فراوان در مسیر رشد باعث شد تا 

مصرف در نیمه نخست سال 2019 کاهش یابد.
 چشــم انداز تقاضا در نیمه دوم سال و پس از آن، برای 
کل منطقه آســیا مطلوب ارزیابی می شود؛ اما پیش بینی 
بازگشــت تقاضای فصلــی و ذخیره ســازی انبارها پیش 
از فرا رسیدن زمستان، ریســک های نامطلوبی برای این 

چشم انداز رقم زده است.

در بحبوحه رکود در بازار ال.ان.جی. آســیا در نیمه نخست 
ســال 2019 چیــن، پاکســتان و تایلند از جملــه مهم ترین 
کشــورهایی بودند که بهترین عملکرد را داشتند. طی پنج ماه 
نخســت سال جاری، این سه کشور روی هم رفته 41 میلیون 
تن ال.ان.جی. وارد کرده انــد. حجم واردات ال.ان.جی. در این 
کشورها نسبت به یک سال گذشته 23درصد رشد داشته و در 
افزایش کل واردات ال.ان.جی. آســیا طی همین مدت، سهمی 
90درصدی داشته است. البته کندی آهنگ رشد تقاضا در سایر 

بازارهای مهم آســیا باعث شد تا این کشورها به این سهم باال 
از واردات ال.ان.جی. دســت یابند. رشد تقاضای ال.ان.جی. در 
چین به الزامات ناشی از اتخاذ خط مشی های پکن در راستای 
کاهش آالینده ها، کاهش وابســتگی به ذغال سنگ و افزایش 
ســهم گاز در منابع تأمین انرژی در این کشــور نســبت داده 
می شود. رویکرد حساب شده تر این کشور به استفاده بیشتر از 
گاز به جای ذغال سنگ باعث شد تا استفاده از ذغال سنگ برای 
تأمین انرژی از ابتدای سال تاکنون به میانگین رشد 16درصدی 
برســد که این رقم در مدت مشابه یک ســال گذشته بالغ بر 
55درصد بوده است؛ ضمن آن که کاهش استفاده از ذغال سنگ 
در بخش های صنعتی و شــیمیایی هم به طور گسترده اتفاق 
افتاده اســت. با این وجود، بهبود شــرایط اتصاالت به مناطق 
روستایی، افزایش کیفیت زیرساخت ها )از هر دو جهت انتقال 
گاز و ذخیره ســازی( و روند تدریجــی مقررات زدایی از بخش 
ال.ان.جی. داخلی، چشم انداز مطلوبی برای رشد پایدار تقاضای 
گاز و ال.ان.جی. در آینده چین رقم خواهد زد. تالش های چین 
در زمینــه افزایش تولید داخلی و قراردادهای متعدد در زمینه 
پروژه های جدید احداث خطوط لوله انتقال طی چند سال آینده 
نام این کشــور را در زمره برترین رقبا در حوزه ال.ان.جی. قرار 
خواهد داد. با این وجود، همین موضوع مانع از اجرای طرح های 
اعالم شــده توسط شــرکت های دولتی برای توسعه تصاعدی 
ظرفیت های واردات ال.ان.جی. طی چند ســال آینده خواهد 
شــد. پاکستان و تایلند نیز در رشد کلی واردات ال.ان.جی. در 
منطقه آسیا سهیم بوده اند. پاکستان و تایلند واردات ال.ان.جی. 
خود را هر یک به ترتیب به میزان 26درصد و 88درصد نسبت 
به ســال گذشته افزایش دادند. هر دو کشور برای از بین بردن 
شکاف به وجود آمده میان کاهش تولید داخلی و افزایش تقاضا 

ال.ان.جی.
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که عمدتاً تقاضا برای تولید برق و تأمین ســوخت تأسیســات 
صنعتی را شامل می گردد، بیش از گذشته به ال.ان.جی. متکی 
شــده اند. شرکت های دولتی در هر دو کشور پاکستان و تایلند 
نیز همانند همتایان خود در چین، توسعه ظرفیت های عظیم 
واردات ال.ان.جی. و زیرســاخت های مرتبط را در دستور کار 
قرار داده اند که این مهم از طریق سرمایه گذاری این شرکت ها 
یا با مشارکت بخش خصوصی و شرکای خارجی محقق خواهد 
شد؛ این مشارکت در سرمایه گذاری، زمینه افزایش بیش از دو 
برابری واردات ال.ان.جی. در هر دو بازار مذکور را تا پایان دهه 

جاری فراهم خواهد کرد.
در مقابل، واردات ال.ان.جی. توسط کشورهای توسعه یافته 
و قدرتمند آسیایی یعنی ژاپن و کره جنوبی رضایت بخش نبود، 
چرا که سرمای نه چندان شــدید در فصل زمستان و افزایش 
اســتفاده از تأسیسات هسته ای و همچنین وجود موانع فراوان 
در مسیر رشد، باعث شد تا مصرف در نیمه نخست سال 2019 
کاهش یابد. طی همین مدت واردات ال.ان.جی. به ژاپن با افت 
8درصدی نسبت به یک سال گذشته به 46 میلیون تن رسید 
که شروع مجدد فعالیت در پنج رآکتور هسته ای در سال 2018 
علــت اصلی این افت در صادرات بود. چشــم انداز آتی واردات 
توســط بزرگترین خریدار ال.ان.جی. جهان کاماًل مشــخص 
نیست. دولت شینزو آبه، با وجود مخالفت های گسترده مردمی 
که از دغدغه های مســائل ایمنی رآکتورهای هسته ای در این 
کشور ناشی می شود، همچنان از آغاز مجدد فعالیت در بخش 
عمده ای از 23 رآکتور هســته ای تعطیل شــده در این کشور 
به شــدت حمایت می کند. تا به امروز، شــش رآکتور تأییدیه 
شــروع مجدد فعالیت ها را اخذ کرده اند و 12 رآکتور دیگر نیز 
در مرحلــه بازنگری برای اخذ این تأییدیــه قرار دارند. اهداف 
بلندپروازانه توکیو برای اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر نیز 
مانع از رشــد واردات ال.ان.جی. به این کشور می شود؛ ضمن 
این که ســرمایه گذاری های کالنــی در زمینــه تأمین انرژی 
خورشیدی، بادی و ســایر اشکال انرژی های جایگزین صورت 
گرفته اند که البته هدف دولت مبنی بر تولید 22 تا 24درصدی 
برق از منابع تجدیدپذیر تا ســال 2030 بسیار بلندپروازانه به 
نظر می رســد. واردات ال.ان.جی. به کره جنوبی نیز طی نیمه 
نخست ســال به میزان 9درصد نســبت به یک سال گذشته 
کاهش یافت که علــت آن عوامل متعددی چون وجود ذخایر 
فراوان انباشته شده از پیش در انبارها )به دلیل خرید بیش از 
حد در نیمه دوم سال 2018(، عدم بروز سرمای طاقت فرسا و 
ادامه اتکا به تولید برق هسته ای بود؛ کره جنوبی تالش می کند 
تا به تدریج انرژی هســته ای را جایگزین ذغال ســنگ نماید. 
تقاضای کره جنوبی بــرای گاز و ال.ان.جی. با موانع اقتصادی 
بیشتری مواجه است چرا که رشد اقتصادی در این کشور طی 
مدت تقریباً شــش سال گذشته آهنگ مالیم تری داشته است 
و همین موضوع باعث شــده تا مصرف در هر دو بخش تجاری 

و خانگی کاهش یابد. از تبعات این مســأله می توان به کاهش 
75درصــدی مالیات بر واردات ال.ان.جی. که از ماه آوریل اجرا 
می شود و همچنین افزایش تعرفه های وارداتی برای ذغال سنگ 
و گازوئیل اشــاره کرد. همان گونه که اشاره شد، جریان کنونی 
کاهش واردات تأثیر چندانی بر چشم  انداز مطلوب رشد واردات 
ال.ان.جــی. کره جنوبی در بلندمدت نداشــته اســت، زیرا به 
طور کلی در دوران ریاســت جمهوری مون جه-این)1(، تمایل 
به اســتفاده از منابع انرژی پاک همچنــان به قوت خود باقی 
است. همانند آن چه درباره ژاپن گفته شد، کارشناسان معتقدند 
که هدف کره  جنوبی مبنی بر افزایش 20درصدی اســتفاده از 
منابع انرژی تجدیدپذیر تا ســال 2030 نیز بلندپروازانه است 
و با توجه بــه رویکرد مثبت دولت به اســتفاده از ال.ان.جی. 
 هرگونه کاهش منابع تأمین انرژی با واردات بیشتر ال.ان.جی. 

جبران خواهد شد.

چشــم انداز تقاضا در نیمه دوم سال و پس از آن برای کل 
منطقه آســیا مطلوب ارزیابی می شود؛ اما پیش بینی بازگشت 
تقاضــای فصلی و ذخیره ســازی انبارها پیش از فرا رســیدن 
زمســتان و همچنیــن پابرجایی نگرانی ها در خصوص رشــد 
اقتصادی جهان، ریســک های نامطلوبی برای این چشــم انداز 
رقم زده اســت. این دیدگاه خوش بینانه بدین معنا نیست که 
چشم انداز رشــد قیمت ها هم در مقایسه با گذشته مساعدتر 
خواهد شد. در حال حاضر قیمت ال.ان.جی. در منطقه آسیا در 
پایین ترین سطح مشاهده شده از سال 2016 تاکنون قرار دارد 
و انتظار می رود این سطح از قیمت ها به مدت طوالنی تر تداوم 
یابد. موجی از افزایش ظرفیت های جدید در سرتاسر جهان که 
بخش عمده ای از آن چشــم به منطقه آسیا دوخته است، در 
انتظار آن اســت که ظرف مدت پنج سال آتی روانه بازارهای 
این منطقه شود و این مسأله با به وجود آوردن عرضه مازاد بر 
تقاضای ال.ان.جی. در بازار آسیا مانع از بهبود قیمت ها خواهد 
شد. البته این تضعیف قیمت به نفع بازارهای نوظهور آسیایی 

است که خریدار ال.ان.جی. می باشند.

روند مالیم رشد در واردات ال.ان.جی. در آسیا
کشورهای منتخب- واردات ماهانه ال.ان.جی، میلیارد متر مکعب

منبع: بلومبرگ، فیچ سولوشنز

 چین   هند   ژاپن   پاکستان 
   کره جنوبی     تایلند   سایر کشورهای آسیایی
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راه اندازی موفق یک کسب و کار در کنار استمرار و ماندگاری 
این موفقیت، همواره یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران و 

صاحبان هر کسب و کار است.
از طرفــی در عصر حاضر، اطالعات مرتبط، به هنگام و معتبر 
الزمه موفقیت محسوب می شــود. بر این اساس می توان نتیجه 
گرفت که ســاماندهی اطالعات و استفاده به موقع از این عنصر 
حیات بخش، تأثیر به ســزایی در پویایــی تصمیمات الزم برای 

پیشبرد اهداف راهبردی شرکت های مختلف خواهد داشت.
بــا درک این حساســیت، مأموریت اصلی گــروه تحقیقات 
بین المللی بیزریپورت، پایش بازار و صنایع بااهمیت در ســطح 
کشــور، منطقه و جهان و با هدف ارائه اطالعات صحیح، مرتبط 
و به هنگام به سرمایه گذاران اســت که قطعاً می تواند راهنمایی 

مؤثری در اتخاذ تصمیمات درست داشته باشد.
در همیــن راســتا تالش چنــد ســاله کانــون نهادهای                      
ســرمایه گذاری ایران به انتشار گزارش های تحلیلی در صنایع 
مختلف از جمله صنعت نفت، گاز و پتروشــیمی انجامیده است 
که یکــی از نقش آفرینــان و عناصر اصلی اقتصــاد در ایران 

محسوب می شود.

جزئیات گزارش های مورد اشاره:
 قلمرو موضوعی: نفت، گاز، پتروشیمی، پاالیش و ...

 سطوح مورد بررسی: شرکت، کشور، منطقه، جهان 
 بازه زمانی پیش بینی: 5 تا 10 سال آینده

 بازه زمانی انتشار: فصلی، ماهانه، دو هفتگی، هفتگی، موردی
 فرمــت قابل تحویل: فایل پی.دی.اف به زبان انگلیســی، 

نسخه چاپ شده به زبان فارسی و ...

www.passport . i r
گذرنامه ورود به کسب و کارهای ماندگار

مجموعه گزارش های 

تحلیلی صنعت

نفت، گاز و پرتوشیمی 

الف( گزارش های مربوط به ایران

ب( پایگاه داده شرکت های چندملیتی
این پایگاه داده حاوی اطالعات به روز  شرکت های چندملیتی 
و معتبر آفریقایی، آســیایی، آمریکایی، اروپایــی، خاورمیانه و 
شــرکت های کلیدی داخلی در ایران است که اطالعات بسیار 
مفیــدی را جهت تأمین امنیت مشــتریان جدید، شــرکا و یا 
تأمین کنندگان مواد اولیه، همچنین ارزیابی، الگوبرداری تطبیقی 

و ردیابی رقبا ارائه می نماید.

قیمت فایل انگلیسی     
)دالر(

عنـــوان 

1,495 گزارش پیش بینی داده های نفت و گاز ایران 1

1,295 گزارش تحلیل صنعت نفت و گاز ایران 2

895  گزارش تحلیلی صنعت نفت و گاز آفریقا و
خاورمیانه

3

1,295 گزارش تحلیل صنعت پتروشیمی ایران 4

ف 
ردی

قیمت فایل انگلیسی       
)دالر( عنـــوان 

1,110  داده های آنالین شرکت های چند ملیتی نفت و
گاز آفریقا و خاومیانه

1

1,110  داده های آنالین شرکت های چند ملیتی
پتروشیمی آفریقا و خاومیانه

2

ف 
ردی

قیمت های اعالمی در جداول این بروشــور، نرخ های 
مندرج در ســایت اصلی مرجع گزارش می باشد و تهیه 
گزارش از گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت، با توجه 

به تعداد گزارش درخواستی و . . . مشمول تخفیف
 و شرایط ویژه ای خواهد شد.

هـ( گزارش های نفت ، گاز و پتروشیمی سایر کشورها
با توجه به اهداف صادراتی، وارداتی و نیز تعامالت بین المللی 
بین شــرکت های ایرانی و همپیشــگان خارجــی، بهره مندی از 
اطالعات تحلیلی صنعت نفت، گاز و پتروشــیمی سایر کشورها 
نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. لذا لیست کشورهایی که 

گزارش آن ها قابل ارائه است، در ادامه می آید.
 افریقا

الجزایر، آنگوال، کامرون، کنگو، مصر، گینه استوایی، گابن، غنا، 
لیبــی، مراکش، ، موزامبیک، ، نیجریه، افریقای جنوبی، ســودان 

جنوبی، سودان، تانزانیا، اوگاندا
 آسیا

اســترالیا، برونئی،کامبوج، چین، هنگ کنــگ، هند، اندونزی، 
ژاپن، الئوس، مالزی، میانمار، نیوزلند، پاکستان، گینه نو، فیلیپین، 

سنگاپور، کره جنوبی، تایوان، تایلند، تیمور، ویتنام
 کارائیب
کوبا، توباگو

  اروپا
آذربایجان، بلژیک، بلغارســتان، کرواســی، جمهوری چک، 
دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، مجارســتان، ایتالیا، قزاقستان، 
هلند، نروژ، لهســتان، پرتغال، رومانی، روسیه، اسلواکی، اسلونی، 
اسپانیا، سوییس، ترکیه، ترکمنستان، اکراین، انگلستان، ازبکستان

 آمریکای التین
آرژانتین، بولیوی، برزیل، شیلی، کلمبیا، اکوادور، مکزیک، پرو، 

ونزوئال
 خاورمیانه 

بحرین، ایران، عراق، رژیم صهیونیســتی، اردن، کویت، لبنان، 
عمان، قطر، عربستان سعودی، ســوریه،  امارات متحده عربی، 

فلسطین، یمن
 امریکای شمالی

کانادا، ایاالت متحده امریکا

w w w . p a s s p o r t . i r
گذرنامه ورود به کسب و کارهای ماندگار

در صـــورت نیــاز به متــــن ترجمه شده فارسـی  
درخواست خود را به صورت مکتوب ارائه نمایید.

جهــت کسـب اطالعـات بیشـتر می توانید با شماره 
تلفن 88349112  تماس حاصل نمایید.

قیمت   
فایل انگلیسی  

)دالر(
عنـــوان 

580 ده نقطه  از مهم ترین مناطق اشتعال نفت و گاز 1

580  گاز مایع طبیعي حوزه آتالنتیک: نقطه تعادل
جهاني

2

580 ایران پس از توافق: دنیای فرصت های تجاری 3

580  قدرت ایاالت متحده، عدم ثبات نفت: اصالحات
جهاني بازار در سال 2015

4

580 خطرات سقوط عراق: پیامدهای منطقه اي 5

580 چشم انداز بازار نفت جهانی- فصل دوم 2014 6

580 چشم انداز قیمت محصوالت نفتي جهاني 7

580 با اشاره به ایران و آمریکا:   روابط حسنه 
تاریخي هاي  فرصت 

8

580  استخراج نفت جهاني میشود: چشم انداز و نقش
آن بر بازار

9

580 اکتشاف کانون هاي نفت و گاز تا سال 2014 10

580  اسلحه و بشکه- خطرات و فرصت هاي نفت و
گاز عراق

11

580 12 گزارش هاي ویژه بازار جهاني نفت 

580 BMI چشم انداز بازار جهاني نفت به روایت 13

ف 
ردی
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 شناسایی فرصت های آتی در صنعت کشاورزی
در این گزارش، کارشناسان پیش بینی های پنج ساله برای 
معرفی زمینه های دارای پتانســیل رشد در بخش کشاورزی 
را ارائــه نموده اند؛ همچنین هفت نمــودار که این روندهای 
ســاختاری را به نمایش می گذارند، در این بخش از گزارش 
ترسیم شده است. با توجه به ماهیت داده های مورد استفاده، 
تمرکز اصلی بر رشــد در بخش باالدستی صنعت کشاورزی 
)یعنــی محصوالت زراعــی، کاالهای نــرم، دام زنده و تولید 
محصوالت لبنی در بخش باالدســتی( قرار گرفته اســت. در 
واقــع این اطالعات عمدتــاً داده های اختصاصــی مربوط به 
پیش بینی های ارزش بازار صنعت کشــاورزی، تولید و موازنه 

تولید هستند.

 تثبیــت موقعیت نقش آفرینــان کلیدی در صنعت 
کشاورزی

از نقطــه نظــر ارزش صنعــت، تقریباً همه کشــورها تا 
ســال 2023 شاهد ثبت نرخ های رشــد خواهند بود. اگرچه 
روندهای تولید از یک کشــور به کشــور دیگر متفاوت است، 
اما کارشناسان معتقدند که قیمت های محصوالت کشاورزی 
در کل جهــان عمدتاً در فاصله ســال های 2017 تا 2018 
به پایین ترین حد ممکن رســیده اند و همین امر نشان دهنده 
وجود ظرفیت برای افزایش ارزش بازار صنعت کشــاورزی در 

سال های آتی است.
 بزرگترین شــرکت های فعال در عرصه کشاورزی جهان 
تا سال 2023 شاهد رشد بیشتر در بخش باالدستی خواهند 

بــود. بدین ترتیب، چین، هند، ایاالت متحده آمریکا، اتحادیه 
اروپا، برزیل و اندونزی جایگاه برتر خود در این عرصه را حفظ 

خواهند کرد.
 به طــور ویژه، چیــن که اکنــون جایــگاه بزرگترین 
نقش آفرین در صنعت کشاورزی جهان را در اختیار دارد، در 

حال تثبیت این موقعیت است.
 پیش بینی می شود بخش کشــاورزی اندونزی در آینده 
باالترین نرخ رشــد را به ثبت برســاند که این نرخ  به واسطه 
روند قوی رشــد تولید در زیربخش های روغن پالم، گوشــت 
مــرغ و غالت به دســت خواهد آمد. برزیل و هند نیز رشــد 
بســیار خوبی را تجربــه خواهند کرد، در حالــی که ایاالت 
متحــده آمریکا، اتحادیه اروپا و چین به دلیل اشباع شــدگی 
بخش کشــاورزی خود به عنوان کشورهای توسعه یافته و نیز 
به دلیل فقدان زمین های زراعی قابل کشــت در مورد چین، 
در زمینه توسعه صنعت کشاورزی عملکرد نسبتاً ضعیف تری 
خواهند داشت. این کشورها به جای توسعه تولید محصوالت 

کشاورزی بر مدرن سازی این صنعت تمرکز خواهند کرد.

برای  روشن  چشم انداز  تصور  متوسط:  نقش آفرینان   
آمریکای التین، اروپای شرقی و جنوب شرقی آسیا

 در میان کشــورهای رده بندی شــده در سطح متوسط، 
آرژانتین، نیجریــه، اوکراین، تایلند، مکزیک، رومانی، اتیوپی، 
آفریقای جنوبی، لهستان و مجمع الجزایر فیلیپین در سال های 
2019 تا 2023 باالترین نرخ های رشد در بخش باالدستی را 

تجربه خواهند کرد.

صنعت کشاورزی
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 به عنوان مثال کشورهای ویتنام، نیجریه، آرژانتین و الجزایر 
در رتبه بندی های انجام شده برای بزرگترین بازارهای کشاورزی 

جهان تا سال 2023 به رتبه های باالتر صعود خواهند کرد.
 کارشناســان خاطرنشان می کنند که صادرکنندگانی که 
در درجــه دوم اهمیت قــرار دارند به ویــژه در میان بازارهای 
نوظهور، در زمینه تجارت جهانی محصوالت کشــاورزی )اعم 
از محصوالت زراعی و مواد غذایی( شاهد پیشرفت های خوبی 
بوده اند و افزایش ســهم آنان از این بازار موجب کاهش سهم 
برخی کشورهای پیشتاز در این عرصه شده است. این مطلب به 
ویژه در مورد روسیه، مکزیک، ویتنام و اوکراین صدق می کند. 
چین نیز از این لحاظ جایگاه برجسته ای دارد، چرا که صادرات 
محصوالت کشاورزی این کشور در سال های اخیر روند صعودی 
داشته اســت؛ عمده ترین محصوالتی که مشمول این افزایش 
صادرات از ســوی چین شــدند، عبارت هستند از مواد غذایی 

آماده حاوی گوشــت و ماهی، انواع فرآورده های تولید شده از 
ماهی و سخت پوستان، سبزیجات و حبوبات.

 نقش آفرینان کوچکتر اما برخوردار از نرخ باالی رشد: 
جایگاه برجســته آفریقای شرقی و کشورهای پیشتاز 

در جنوب شرقی آسیا
بررســی کشورهایی که در زمینه رشــد تولید محصوالت 
کشــاورزی عملکرد بهتری داشته اند نشــان داد که مشخصاً 
بازارهای کوچکتر جایگاه برجســته ای دارند که از جمله این 
کشورها در آفریقای شــرقی می توان به تانزانیا و کنیا اشاره 
کرد و در بازارهای جنوب شرقی آسیا نیز می توان از الئوس و 
کامبوج نام برد. بخش کشاورزی عربستان سعودی نیز با ثبت 
نرخ های رشد مطلوب توسعه خواهد یافت که این رشد بیشتر 
به صورت رونق در بخش پرورش دام زنده نمود خواهد یافت.

افزایش شکاف در اثر رشد تولید در بزرگترین نقش آفرینان در عرصه تولید
جهان- پیش بینی رشد ارزش بازار صنعت کشاورزی تا سال 2023

نکته: کل ارزش بازار کشاورزی بر مبنای پیش بینی های انجام شده درباره تولید کاالها و قیمت ها تعیین شده است.
منبع: سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، فیچ سولوشنز
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رشد مطلق ارزش بازار کشاورزی از سال 
2018 تا سال 2023 )میلیون دالر(

آرژانتین
تانزانیا
الئوس
الجزایر

نیجریه

اوکراین
فیلیپین

ترکیه
کانادا
ژاپن

مصر

اندونزی
برزیل هند

اتحادیه اروپاچین
ایاالت متحده آمریکا

بزرگترین نقش آفرینان عرصه 
تولید

جایگاه متمایز آرژانتین، نیجریه و ترکیه در زمینه رشد تولید
کشورهای منتخب- پیش بینی های رشد ارزش بازار صنعت کشارزی تا سال 2023

نکته: داده های مربوط به 6 نقش آفرین برتر یعنی چین، هند، ایاالت متحده آمریکا، برزیل، اندونزی و کل کشورهای 
واقع در اتحادیه اروپا در این نمودار گنجانده نشده است. کل ارزش بازار کشاورزی بر مبنای پیش بینی های انجام 

شده درباره تولید کاالها و قیمت ها تعیین شده است.
منبع: سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، فیچ سولوشنز
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رشد مطلق ارزش بازار کشاورزی از سال 
2018 تا سال 2023 )میلیون دالر(

آرژانتین

تانزانیا

الئوس

نیجریه
کامرون

اروگوئه

قزاقستان

مصر

پاکستان

اندازه کوچک اما برخوردار از 
نرخ باالی رشد بخش کشاورزی

اندازه متوسط و برخوردار از نرخ 
متوسط رشد بخش کشاورزی

کنیا
موزامبیک

پاناما
پاراگوئه

پرو

الجزایر

اتیوپی رواندا
بنگالدشاوکراین

لهستان
آفریقای جنوبی

تایلندترکیه

اکوادور
کامبوج

مکزیک
ویتنام

مالزی

عربستان

فرانسه
کاناداایران

روسیه
ژاپن

زیمبابوه

غنا ساحل عاج

استرالیا

نیوزلند

کره جنوبی

فیلیپین

بریتانیا

کلمبیا

آلمان

عدم پیشرفت مصر و انگلستان
کشورهای منتخب- پیش بینی ارزش بازار صنعت کشاورزی )میلیون دالر(

}اعداد نمایش داده شده در کنار یک عالمت جمع )+(: تغییر رتبه در رده بندی صورت گرفته طی یک دوره زمانی{
نکته: این نمودار 6 الی 31 نقش آفرین برتر از لحاظ ثبت نرخ های مطلق رشد را شامل می شود. کل ارزش 

بازار کشاورزی بر مبنای پیش بینی های انجام شده درباره تولید کاالها و قیمت ها تعیین شده است.
منبع: سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، فیچ سولوشنز
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 انتظارات خوش بینانه و رونق صنعت آســیاب 
دانه های کاکائو، عامــل بازنگری صعودی بر قیمت 

این کاال
دیدگاه اصلی:

 کارشناسان پس از بازنگری، پیش بینی قیمت کاکائو را 
از رقم قبلی 1,675 پوند در هر تن به 1,745 پوند در هر 

تن افزایش دادند.
 عوامــل متعدد از جمله آمــار مربوط به رونق در بخش 
آسیاب دانه های کاکائو، شرایط مساعد جوی و نگرانی های 
مرتبط با آفاتی که محصوالت فصل زراعی 2018-2019 
در غــرب آفریقا را تهدید می کننــد، همچنین انتظارات 
مثبت در خصوص تصمیم دو کشــور ســاحل عاج و غنا 
درباره پیاده کردن یک مکانیســم قیمت گذاری مشترک، 
موجــب حمایت از روند بهبود قیمت ها در ســال جاری 

شده اند.
 کارشناســان پیش بینی قیمت کاکائو برای ســال های 
2020 تا 2023 را حفظ کرده اند، چرا که همچنان انتظار 
می رود ایــن بازار در فصل های زراعــی 2019-2018 و 
2020-2019 با عرضه مازاد مواجه گردد. ساحل عاج در 
فصل زراعی 2019-2018 بار دیگر در زمینه برداشــت 
محصول رکورد خوبی به ثبت خواهد رساند؛ این در حالی 
است که دولت های محلی در منطقه احتماالً طی سال های 

آتی نیز از این بخش حمایت خواهند کرد.
 پس از سال 2020، بازار کاکائو با حجم اندکی از عرضه 
مازاد بر تقاضا مواجه خواهد شــد که البتــه این روند از 
عرضه مازاد استمرار خواهد یافت؛ همین موضوع باعث شد 
تا کارشناسان میانگین قیمت پیش بینی شده برای کاکائو 
را در اواخر دوره پیش بینی به میزان اندکی کاهش دهند.

 چشم انداز کوتاه مدت )سه تا شش ماهه(
پس از آن که در چند ماه گذشته کاکائو با نوساناتی مواجه 
بود و در طیف محدودی از قیمت ها معامله شــد، سرانجام در 
اوایل ماه ژوئن از ســطح مقاومتی حدوداً 1,800 پوند انگلیس 
در هــر تن عبور کرد و از آن زمان تاکنون در ســطحی باالتر 
از محدوده بین ســطوح مقاومتی و حمایتی قرار داشته است 
)در تاریــخ 15 جوالی، هر تن کاکائــو در قراردادهای آتی دو 
ماهه لندن با قیمتی معادل 1,821 پوند انگلیس معامله شد(. 
کارشناسان بر این باورند که طی ماه های آتی میانگین قیمت ها 
به حدود 1,750پوند در هر تن خواهد رســید و از همین رو، 
رقم پیش بینی شده برای میانگین قیمت کاکائو در سال 2019 
را مورد بازنگری قرار دادنــد و این رقم را از رقم قبلی 1,675 
پونــد در هر تن به 1,745 پوند در هر تن افزایش دادند. ســه 
عامل مهم موجب تغییر قیمت ها از ابتدای ســال تاکنون شده 
است. نخست، داده های انتشاریافته در خصوص صنعت آسیاب 
دانه های کاکائو در سه ماهه نخســت سال 2019 درباره چند 
کشــوری که کاکائو در آن ها کشــت می شود نشــان داد که 
فعالیت ها در بخش فرآوری کاکائو نســبت به ســال گذشته 
توسعه یافته اند )که این شاخص مطلوبی برای افزایش تقاضای 
جهانی کاکائو اســت(. دوم، نگرانی های کنونی درباره شرایط 
آب و هوایــی در فصل زراعی 2019-2018 در غرب آفریقا در 
دوره میانی برداشــت محصول که از می 2019 آغاز شده و در 
آگوست 2019 به پایان می رسد و نیز آفاتی که اخیراً محصول 
کاکائوی کشــت شده در نیجریه و غنا را تهدید کرده است، در 
مــورد تولید کاکائو در این منطقــه به ویژه غنا در فصل زراعی 
2019-2018 نوعی عدم اطمینان به وجود آورده است. عامل 
نهایی این که، مذاکرات میان ســاحل عاج و غنا که در مجموع 
حــدود 60درصد از تولید کاکائو در جهان را به خود اختصاص 

کاکائو
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261. London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE)
2. International Cocoa Organization (ICCO)

می دهند درباره اجرای یک مکانیســم قیمت گذاری مشترک 
در تالش برای اثرگذاری این کشــورها بر بازار جهانی کاکائو، 
انتظارات خوش بینانه ای درباره شرایط این بازار در کوتاه مدت 
به وجود آورده اســت؛ البته کارشناسان معتقدند که دو کشور 
برای حمایت از قیمت ها طی دوره بلندمدت با مشکالتی مواجه 

خواهند شد.

 چشم انداز بلندمدت )شش تا 24 ماهه(
از آن جا که انتظار می رود در سال 2020 تولید مازاد کاکائو 
در جهان به 124,000 تن برســد و این وضعیت )در مقایسه 
با سطوح عرضه مازاد در فصل زراعی 2019-2018( همچنان 
در ســطح باال باقی بماند، قیمت ها در ســال 2020 نسبت به 
ســطوح کنونی اندکی کاهش خواهنــد یافت. پیش بینی های 
قیمت کاکائو برای سال جاری حفظ شده است و انتظار می رود 
میانگین قیمت ها در ســال 2020 به میزان 120 پوند در هر 
تن کاهش یافته و به 1,625 پوند در هر تن برســد و ســپس 
در ســال 2021 به میزان 50 پوند دیگــر کاهش یابد؛ ضمن 
آن که انتظار می رود با کاســته شــدن از حجم عرضه مازاد به 
این بازار قیمت ها در ســال 2020 به ثبات دست یابند. تولید 
در غرب آفریقا نسبت به سال گذشته کماکان افزایش می یابد، 
زیرا دولت ها در این منطقــه از آفریقا به دلیل اهمیت مزایای 
اقتصادی کشــت این محصول برای منطقه به حمایت از این 
صنعــت پایبند خواهنــد ماند. عالوه بر این که ســاحل عاج و 
غنــا ابراز اطمینان می کنند که در راســتای بهبود درآمدهای 
کشــاورزان در نهایت فعالیت های بازاریابــی خود را کارآمدتر 
خواهند کرد دو کشــور یک فضای مطلوب برای کسب و کار 
در بخش فرآوری کاکائو نیــز ایجاد کرده اند. به طور مثال، در 
غنا شــرکت های فعال در مناطق آزاد مشــمول تخفیف ها و 
معافیت های قابل توجه مالیاتی شــده اند. در میان مزیت هایی 
که شامل حال این شرکت ها شــده می توان به معافیت کامل 
از پرداخت هزینه ها و عوارض مســتقیم یا غیرمســتقیم برای 
واردات تمامــی نهاده های مورد نیاز و صادرات کاکائو، معافیت 
از پرداخت مالیات بر درآمد حاصل از سودآوری شرکت در ده 
سال ابتدایی شروع فعالیت، بخشودگی از توافقنامه های مالیات 

دو برابری برای سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد. کامرون نیز 
همین معافیت های مالیاتی را برای بخش کاکائو در نظر گرفته 
است. در حالی که صنعت خرد و آسیاب کاکائو در سال 2019 
بهبود یافته اســت، اما رشــد این صنعت در بلندمدت محدود 
خواهد بود زیرا صنعت منطقه ای آســیاب کاکائــو در اروپا و 
کشــورهای آمریکایی در حال رسیدن به سطوح باالی دوره ای 

در یک بازار اشباع شده هستند.

 به روز رسانی تأسیســات تولید در کشورهای کلیدی 
تولیدکننده در غرب آفریقا

در مــورد فصل زراعی جاری یعنی فصــل زراعی 2019-
2018 چشــم انداز تولید در مناطق مهم کشت کاکائو در غرب 
آفریقــا حاکی از عملکردهای متفاوت کشــورهای این منطقه 
اســت. از یک سو، کارشناسان پیش بینی های تولید در ساحل 
عاج را مــورد بازنگری قرار داده اند و انتظار دارند تولید در این 
کشور به باالترین سطح خود نسبت به گذشته رسیده و رکورد 
2/2 میلیون تن را به ثبت برســاند. بر اســاس اعالم سازمان 
بین المللــی کاکائو)2( در ژوئن ســال 2019 در مجموع حجم 
محموله های دریابرد وارد شده به بنادر به 2/1میلیون تن رسید 
که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته، 12درصد افزایش 
یافت و به ســطوح تجمعی باالتر از سال گذشته رسید. شرایط 

قیمت
 کنونی

پیش بینی 
2019

پیش بینی 
2020

پیش بینی 
2021

پیش بینی 
 2022

پیش بینی 
2023

1,8211,7451,6251,5751,5751,600میانگین قیمت کاکائو، پوند انگلیس به ازای هر تن

2,4582,2692,2752,2362,2362,320میانگین قیمت کاکائو، دالر آمریکا به ازای هر تن

1,301,301,401,431,431,45میانگین نرخ تسعیر دالر آمریکا به پوند انگلیس

در دسترس میانگین قیمت برآورد شده تجمعی کارشناسان بلومبرگ، دالر به ازای هر تن
در دسترس 2,3502,450نیست

نیست
در دسترس 

نیست
در دسترس 

نیست

نکته: قیمت ها بر اساس قراردادهای آتی با نزدیک ترین تاریخ سررسید در بورس بین المللی آتی و اختیارات لندن)1( می باشند. نرخ های تسعیر بر اساس میانگین ساالنه پیش بینی شده توسط فیچ سولوشنز درج گردیده اند. 
آخرین تاریخ به روزرسانی 16 جوالی 2019 می باشد.

منبع: بلومبرگ، فیچ سولوشنز

پیش بینی درباره قیمت کاکائو

تبدیل سطح مقاومتی به سطح حمایتی
قراردادهای آتی دو ماهه در بورس بین المللی آتی و اختیارات لندن، 

پوند انگلیس/ تن )روزانه(

منبع: بلومبرگ، فیچ سولوشنز
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27
1. Blackpod  2. Muhammadu Buhari

آب وهوایی تا این زمان از ســال که فصل کشــت و برداشــت 
کاکائــو را دربر دارد، بســیار مطلوب بوده اســت، درحالی که 
درختان کاشــته شــده در طول زمان صعود قیمت ها در دوره 
منتهی به ســال 2015 کماکان به ســطح اشباع باروری خود 
می رسند. در کامرون، به رغم انتشار گزارش هایی در اوایل سال 
2018 مبنی بر گریختن کشــاورزان از مزارع کاکائو در جریان 
درگیری هــا میان جدایی طلبان و نیروهــای امنیتی، تولید در 
فصل زراعی 2018-2017 در حال نزدیک شــدن به سطوح 
باالی 240,000 تن است. از آن جا که در ماه های اخیر از شدت 
شورش های اجتماعی کاسته شده، انتظار می رود تولید در فصل 
زراعی 2019-2018 بار دیگر احیا شده و این روند مطلوب از 
ســرعت رشــد تولید تا فصل زراعی 2023-2022 ادامه یابد. 
افزایش ظرفیت فرآوری )که در فصــل زراعی 2017-2018 
دوبرابر شد( و ادامه حمایت های دولتی کشاورزان را به افزایش 

تولید کاکائو تشویق خواهد کرد.
در مقابل، برداشت محصول کاکائو در فصول زراعی 2019-

2018 و 2020-2019 در غنا و نیجریه در معرض تهدید ناشی 
از شــیوع یک نوع بیماری قارچی به نام بلک پاد)1( اســت که 
عامل آن رطوبت باالی ایجاد شده در اثر بارندگی های مستمر 
می باشد. از این گذشته، اگرچه دولت کنونی محمدو بوهاری)2(  
همچنــان به حمایت از صنعت کاکائــو و به طور کلی صنعت 
کشاورزی نیجریه پایبند اســت، اما تولید کاکائو در یک دهه 
گذشته در این کشور با نوساناتی همراه بوده است که این مسأله 
عمدتاً از آن جا ناشی می شود که پشتیبانی دولت از این بخش تا 
حدود زیادی منوط به عدم ثبات در کسب درآمدهای نفتی این 
کشور است. در همین خصوص، کارشناسان متخصص در حوزه 
ریسک کشوری تردید دارند که دولت بوهاری بتواند از طریق 
اجــرای اصالحات پیچیده که نیاز مبرمی بــه آن دارد، موفق 
بــه احیای صنعت رنجور نفت و گاز این کشــور گردد. به طور 
کلی پیشرفت کند در روند اصالحات به معنای سرمایه گذاری 
انــدک در بخش های غیرنفتی از جمله صنعت کشــت کاکائو 
اســت. عالوه بر این، برزیل و اندونزی بــا وجود برخورداری از 
پویایی رشــد در صنایع داخلی فرآوری کاکائو، کماکان نقش 
کوچکــی در ثبت ارقام مطلق رشــد تولید کاکائو ایفا خواهند 
کرد. همان طور که قباًل اشــاره شد، ثبت رکوردهای تولید در 
ســاحل عاج که از مهم ترین تولیدکنندگان کاکائوی جهان به 
شمار می آید، این فقدان را جبران خواهد کرد و موجب حفظ 

روند تولید مازاد بر نیاز در بازارهای جهانی خواهد شد.

 رشد قوی تولید ناشی از حاشیه سود فراوان
کارشناســان دیدگاه مثبت درباره رشــد قوی صنعت خرد 
و آســیاب دانــه کاکائو در جهــان را بــرای کوتاه مدت حفظ 
کرده اند. چرا که شــتاب در رشــد اقتصادی )افزایش تقاضا از 

ســوی قنادی ها( و ســطح پایین قیمت کاکائو باعث می شود 
نســبت مصرف کاکائو به کره کاکائو رقم بزرگی باشد که این 
مســأله حاشــیه ســود باالتری برای تولیدکنندگان کاکائوی 
آسیاب شــده در بر خواهد داشــت. به موازات دیدگاهی که از 
ابتدای سال 2016 تاکنون مورد تأکید کارشناسان بوده است، 
صنعت آســیاب کاکائو در چند فصل گذشته در اروپا و آسیا با 
سرعت بیشتری در حال رشــد بوده است. رشد این بخش در 
اروپا در ســال 2018 به باالترین ســطح خود از سال 2011 
تاکنون رسیده اســت و این در حالی است که بخش کاکائوی 
آسیاب شده در آسیا در سه ماهه نخست سال 2019، رشد 9/5 
درصدی نسبت به یک سال گذشته را تجربه کرد. اگرچه انتظار 
می رود این بخش به رشــد قوی ادامه دهد، اما کارشناسان بر 
این باورند که نسبت مصرف کاکائوی آسیاب شده به کره کاکائو 
در حال نزدیک شــدن به نقطه اوج است و در نهایت به سطح 
پایین تــری کاهش خواهد یافت که البتــه این موضوع به نفع 
صاحبان تأسیسات آسیاب کاکائو نیست. البته، از آن جا که رشد 
در کشورهای اروپایی به سرعت انجام می گیرد و قیمت کاکائو 
همچنان در سطح پایین است، این نسبت طی فصل های آتی 

همچنان در سطح باال باقی خواهد ماند.
با توجه به این که ایاالت متحده آمریکا، کشورهای واقع در 
اتحادیــه اروپا و ژاپن تقریباً 50درصد از کل تقاضای کاکائو در 
جهان )و متعاقباً تقاضای فعالیت در بخش آسیاب دانه کاکائو( 
را در ســال 2018 به خود اختصاص دادند، بازارهای نوظهور 
نقش نســبتاً کوچکتر و البته به تدریج در حال رشــدی را در 
پیش بینی های مربوط به رشد مصرف ایفا می کنند. کارشناسان 
چشم انداز روشنی برای اندونزی متصور هستند؛ کشوری که تا 
ســال 2023، صنعت آسیاب کاکائو در آن به طور روزافزون از 
تولید پیشی خواهد گرفت که علت آن تمرکز بیشتر بر بخش 
فرآوری کاکائو در این کشــور اســت. همچنین انتظار می رود 
بســیاری از کشــورهای بزرگ مصرف کننده که جزء بازارهای 

انتظار دستیابی ساحل عاج به رکورد جدید در بخش عرضه کاکائو
ساحل عاج- حجم تجمعی محموله های دریابرد کاکائو در بنادر جهان- میلیون تن

منبع: سازمان بین المللی کاکائو، فیچ سولوشنز

 فصل زراعی 2019-2018  فصل زراعی 2017-2018  
  فصل زراعی 2017-2016  فصل زراعی 2015-2016
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پیش بینی 2015201620172018
2019

پیش بینی 
2020

پیش بینی 
2021

پیش بینی 
2022

پیش بینی 
2023

2,097/812,195/141,574/861,673/631,745/001,625/001,575/001,575/001,600/00میانگین قیمت کاکائو، پوند انگلیس به ازای هر تن

3,092/02,853/02,447/02,326/02,268/62,275/02,236/62,236/62,319/8میانگین قیمت کاکائو، دالر به ازای هر تن

4/234/004/744/654/875/015/125/225/30تولید کاکائو، میلیون تن

4/154/134/404/594/744/864/965/075/18مصرف کاکائو، میلیون تن

38/534/639/237/739/241/443/845/947/1نسبت موجودی به مصرف کاکائو، درصد

0/130/340/060/120/150/160/150/12-0/08موازنه تولید کاکائو، میلیون تن

منبع: سازمان بین المللی کاکائو، فیچ سولوشنز

پیش بینی ها درباره قیمت، موازنه تولید و موجودی انبارهای کاکائو

نوظهور به شمار می آیند، به افزایش مصرف کاکائو روی آورند؛ 
به ویژه روسیه که از پیشــتازان رشد مصرف در اروپا طی پنج 

سال آتی به شمار می آید.

 ریسک ها برای چشم انداز قیمت
ریسک ها برای چشم انداز قیمت ها متعادل هستند. با توجه 
به این که اکثر محصوالت تولیدشده بر پایه کاکائو حاوی شکر 
فراوان هســتند، اعتقاد بر این اســت که تغییر در اولویت های 
مصرف کنندگان به ســوی مصرف محصوالت ســالم تر به ویژه 
در اروپــا و ایاالت متحده آمریکا، ممکن اســت به مرور زمان 
تقاضــا برای کاکائو را کاهش دهد. افزایش کندتر از حد انتظار 
تولید شــیرینی های دارای ترکیبات شکالتی در آسیای شرقی 

)به خصوص چین( نیز ریسک های نامطلوبی بر پیش بینی های 
قیمت تحمیــل می کند؛ چرا که انتظار می رود بخش عمده ای 
از رشــد آتی در تولید شــیرینی های با ترکیب شکالت به این 
منطقه مربوط شــود. از ســوی دیگر، این نکته حائز اهمیت 
است که هرگونه تغییر ناگهانی در ارزش پوند انگلیس به دلیل 
شرایط سیاسی این کشور و به طور کلی عدم قطعیت در ارتباط 
با مســأله خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، ریســک مطلوبی بر 
پیش بینی قیمت ها تحمیل کند. هرگونه افت ناگهانی در ارزش 
پوند باعث افزایش قیمت های کاکائو در بورس بین المللی آتی و 
اختیارات لندن خواهد شد. در پایان این که، روند مأیوس کننده 
رشــد تولید در آفریقای غربی ممکن اســت قیمت ها را طی 

سال های آتی به سطوح باالتر سوق دهد.
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 قیمت فایل
 اصلی
(دالر)

عنوان

1,295 گزارش تحلیل مواد و محصوالت دارویی ایران 1

1,295 گزارش تحلیل صنعت تجهیزات پزشکی ایران 2

580 ایران پس از توافق: دنیای فرصت های تجاری 3

895 گزارش تحلیل مواد و محصوالت دارویی آفریقا و خاورمیانه 4

 قیمت فایل
 اصلی
(دالر)

عنوان

1,110 داده های آنالین شرکت های دارویی چندملیتی در ایران 1

 قیمت فایل
 اصلی
(دالر)

 دوره
زمانی
انتشار

عنوان

1,095 ماهانه اخبار دارویی بیماری های قلبی و عروقی 1
1,095 موردی گزارش تحلیلی مواد و محصوالت دارویی آمریکا 2
1,095 دوهفتگی بازار جهانی داروهای ژنریکی 3
1,095 دوهفتگی اخبار داروهای سیستم اعصاب مرکزی 4
1,095 دوهفتگی گزارش تحلیلی دارورسانی 5
1,095 هفتگی اخبار داروهای سرطان 6
1,095 دوهفتگی اخبار کلیدی مواد ومحصوالت دارویی 7
1,095 ماهانه تمرکزی بر داروهای خودایمنی 8
1,095 دوهفتگی اخبار داروهای ضدعفونی کننده 9
1,095 ماهانه اخبار داروهایی برای درمان بیماری های تنفسی 10
1,095 موردی مروری بر کسب  کار بیوسیمیالرها 11
1,095 هفتگی هفته نامه صنعت تجهیزات پزشکی 12
1,095 ماهانه اخبار کسب و کار ارتوپدی 13
1,095 ماهانه گزارشی از کسب و کار تجهیزات پزشکی 

بیماری های قلبی و عروقی
14

1,095 دوهفتگی تمرکزی بر روش های متفاوت تشخیص بیماری ها 15
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   راه اندازی موفق یک کسب و کار در کنار استمرار و ماندگاری این 
موفقیت، همواره یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران و صاحبان هر 

کسب و کار است.
   ازطــرفی در عصر حاضر، اطالعات مرتبــط، به هنگام و معتبر الزمه 
که  گرفت  نتیجه  توان  می  اساس  این  بر  شود.  می  محسوب  موفقیت 
ساماندهی اطالعات و استفاده به موقع از این عنصر حیات بخش، تأثیر به 
سزایی در پویایی تصمیمات الزم برای پیشبرد اهداف راهبردی شرکت 

های مختلف خواهد داشت.
   با درک این حساسیت، مؤسسات معتبر تحقیقات کاربردی در سراسر 
دنیا راه اندازی شده اند که تحلیل های متنوعی در انواع صنایع، بازارها و 
و  نفت  پتروشیمی،  بانکداری،  نظیر خودرو،  از صنایعی  خدمات مختلف 
از  گسترده ای  بازارهای  تا  گرفته  و...  کشاورزی  پزشکی،  تجهیزات  گاز، 
آینده  با چشم اندازهای 10 سال  را  و...  بهداشتی  آرایشی،  غذایی،  مواد 
آنها و در قالب گزارش های ادواری پس از تهیه، انتشار و به روزرسانی، 

به فروش می رسانند.
)پاسپورت(  بیزریپورت  بین المللی  تحقیقات  گروه  راستا،  همین  در      
رسالت خود را معرفی، ترجمه، بومی سازی و انتشار این گونه گزارش های 

کاربردی تعریف نموده است.

جزئیات گزارش های مورد اشاره:
 قلمرو موضوعی: بهداشت، درمان، دارو، تجهیزات پزشکی و ...

 سطوح مورد بررسی: شرکت، کشور، منطقه، جهان 
 بازه زمانی پیش بینی: 5 تا 10 سال آینده

 بازه زمانی انتشار: فصلی، ماهانه، دو هفتگی، هفتگی، موردی
 فرمت قابل تحویل: فایل پی.دی.اف به زبان انگلیسی، نسخه چاپ شده 

به زبان فارسی و ...

 قیمت های اعالمی در جداول این بروشور، نرخ های مندرج
 در سایت اصلی مرجع گزارش می باشد و تهیه گزارش از گروه 

تحقیقات بین المللی بیزریپورت، با توجه به تعداد گزارش
 درخواستی و . . . مشمول تخفیف و شرایط ویژه ای خواهد شد.

    الف( گزارش های مربوط به ایران

   ب( پایگاه داده شرکت های چندملیتی 

معتبر  و  چندملیتی  شرکت   1,270 به روز  اطالعات  حاوی  داده  پایگاه  این 
آفریقایی، آسیایی، آمریکایی، اروپایی، خاورمیانه و شرکت های کلیدی داخلی در 
ایران است که اطالعات بسیار مفیدی را جهت تأمین امنیت مشتریان جدید، 
و  تطبیقی  الگوبرداری  ارزیابی،  همچنین  اولیه،  مواد  تأمین کنندگان  یا  و  شرکا 

ردیابی رقبا ارائه می نماید.

   ج( گزارش های ادواری
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دارو 

و  

تجهیزات پزشکی 

با توجه به اهداف صادراتی، وارداتی و نیز تعامالت بین المللی بین شرکت های 
و  دارو  صنعت  تحلیلی  اطالعات  از  بهره مندی  خارجی،  همپیشگان  و  ایرانی 
لذا  است.  برخوردار  به سزایی  اهمیت  از  نیز  کشورها  سایر  پزشکی  تجهیزات 

لیست کشورهایی که گزارش آن ها قابل ارائه است، در ادامه می آید.
 آفریقا: الجزایر، آنگوال، بوتسوانا، کامرون، ساحل عاج، مصر، گابن، غنا، کنیا، 
جنوبی،  سودان  جنوبی،  افریقای  نیجریه،  نامیبیا،  موزامبیک،  موراکو،  موریس، 

سودان، تانزانیا، اوگاندا، زامبیا، زیمبابوه
 آسیا: استرالیا، بنگالدش، برونئی، کامبوج، چین، هنگ کنگ، هند، اندونزی، 
ژاپن، الئوس، مالزی، میانمار، نیوزیلند، پاکستان، فیلیپین، سنگاپور، کره جنوبی، 

سریالنکا، تایوان، تایلند، ویتنام
 کارائیب: بلیز، کاستاریکا، کوبا، هندوراس، پورتوریکو

 اروپا: اتریش، بالروس، بلژیک، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، دانمارک، 
استونی، فنالند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، قزاقستان، لتونی، 
صربستان،  روسیه،  رومانی،  پرتغال،  لهستان،  نروژ،  هلند،  مولداوی،  لیتوانی، 

اسلواکی، اسلونی، اسپانیا، سوئد، سوییس، ترکیه، اکراین، انگلستان، ازبکستان
 امریکای التین: آرژانتین، برزیل، شیلی، کلمبیا، السالوادور، گواتماال، مکزیک، 

نیکاراگوئه، پاناما، پرو، ونزوئال
 خاورمیانه: بحرین، ایران، عراق، رژیم صهیونیستی، اردن، کویت، لبنان، عمان، 

قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی
 امریکای شمالی: کانادا، ایاالت متحده امریکا 

هـ( گزارش های دارویی و تجهیزات پزشکی سایر کشورهاگزارش های ویژه 

 قیمت فایل
 اصلی
(دالر)

عنوان

580 روند بازار مواد و محصوالت دارویی تا سال 2014 1
1,740 دستاورد هایي در زمینه فناوري دارورساني دهاني و تزریقي 2
995 دستاوردهایي در بازار محصوالت زیستي 2014 3

1,495 دستاوردهایي در بازار چاقي و اضافه وزن 4
995 دستاوردهایي در بازار داروهاي اورفان 2015 5

1,545 دستاوردهاي در بازار آرتریت روماتوئید )روماتیسم( 6
1,495 پیش بیني بازار دارویي آمریکا تا سال 2019 7
1,495 پیش بیني بازار دارویي آسیا و اقیانوسیه تا سال 2019 8
1,495 فرصت هاي در بازار در حال رشد داروهاي بیوسیمیالر 9
2,265 بیوسیمیالرها: بازگشت همراه با خوش بیني؟ 10
580 آینده ي داروهای پرفروش: بیشتري امید برای ظهور 

داروهاي جدید
11

3,145 دستاوردهایی در زمینه داروهاي سرطان سینه- چه 
آینده اي پیش روي این داروها است؟

12

2,265 داروهاي پرفروش برای درمان سرطان سال 2016 13
1,495 پیش بیني بازار دارویي اروپاي مرکزي و شرقي تا سال 2019 14

1,740 دارورساني:  بررسي چشم انداز رقابت جهاني 15
2,265  استراتژي ها و فناوري هاي دارورساني: نقش آفرینان،

خطوط تولید و شرکت ها
16

580  بحران در منطقه یورو: اثر تصمیم گیری های کشورهای
اتحادیه اروپا بر بازارهای مواد و محصوالت دارویی

17

2,615  دستاوردهایي در زمینه داروهاي سرطان معده- چه
آینده اي پیش روي این داروها است؟

18

1,250 پیش بیني بازار دارویي جهاني تا سال 2019 19
2,265 علل مرگ و میر جهانی تا سال 2020 20
1,740 داروهاي ژنریکي اسپري و استنشاقي 2013 21

1,740 داروهاي بیوسیمیالر و ژنریکي تزریقي: فرصت هاي 
بالقوه براي تولید کنندگان 2013

22

1,495 پیش بیني بازار دارویي خاورمیانه و شمال آفریقا تا سال 2019 23

2,265  تحوالت بازار درمان درد: توسعه داروهاي نوروپاتیک و
نوسیسپتیو

24

ف
ردی
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در صورت نیاز به متن ترجمه شده فارسـی 
 درخواست خود را به صورت مکتوب ارائه نمایید.

جهــت کسـب اطالعـات بیشـتر می توانید 
 با شماره تلفن 88349112  تماس حاصل نمایید.

1,390  راهنماي کامل داروهاي اورفان- محیط بازار،
محصوالت و شرکت ها تا سال 2012

25

690  گزارش تولید داروهاي سیستم اعصاب مرکزي: چه
داروهایي در حال توسعه کلینیکي هستند؟

26

کتاب حقایق بازار جهاني دارو 2014 27
1,740 داروهاي چند درماني: فرصت هایي براي بیوسیمیالرها 

و داروهاي ژنریکي
28

2,265 آینده داروهاي چشم پزشکي 29
580 قیمت گذاري در بازارهاي دارویي: بازار جهاني پویا 30
580 تحلیل بازار بهداشت و درمان منطقه ای ایاالت متحده 

آمریکا
31

2,265 داروهاي هدفمند براي درمان سرطان- چشم انداز راه 
اندازي تولید آن ها تا سال 2018

32

1,995 گزارش جهاني بازار داروهاي ژنریکي- جلد 1، 2015: 
پروفایل شرکت ها

33

995 گزارش جهاني بازار داروهاي ژنریکي - جلد 2، 
2015: بازار ملي

34

1,050 گزارش جهاني بازار داروهاي ژنریکي جلد 3؛ 2015: 
فرصت هاي همکاري جهاني

35

1,595 صنعت دارویي هند: استراتژي هاي جدید در یک 
تغییر جهانی

36

580   راهنماي کامل انواع تشخیص هاي جانبي بیماري ها-
محیط بازار، محصوالت و شرکت ها

37

2,615 آیا افراد به داروهاي ضد چاقي معتاد میشوند؟ 38

1,495  مرگ خاموش- دستاوردهایي در زمینه بیماري هاي
قلبي و عروقي

39

1,595 گزارش بازار جهاني داروهاي بدون نسخه 40

995 گزارش بازار جهاني داروهاي تجویزي 41

1,110  راهنماي قیمت گذاري و بازپرداخت جهاني بازارهاي
دارویي تا سال 2014

42

1,545 فرصت ها و روند بازار درمان دیابتی ها 43

580 مولیبدن 99: داروهاي پزشکي هسته اي 44
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اطالعات و پیش بینی ها

سطح پیش بینی شده در سال 2020 در مقایسه با ارزش لحظه ای بازار نقدی
2020- متوسط قیمت، پیش بینی در مقایسه با قیمت لحظه ای بازار نقدی )درصد اختالف(

نکته: ارقام منفی نشان دهنده پایین تر بودن پیش بینی ها نسبت به بهای نقدی است.
آخرین تاریخ به روزرسانی: 6 آگوست 2019

منبع: بلومبرگ، فیچ سولوشنز
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سطح پیش بینی شده در مقایسه با ارزش لحظه ای بازار نقدی
2019- متوسط قیمت، پیش بینی در مقایسه با قیمت لحظه ای بازار نقدی )درصد اختالف(

نکته: ارقام منفی نشان دهنده پایین تر بودن پیش بینی ها نسبت به بهای نقدی است.
آخرین تاریخ به روزرسانی: 6 آگوست  2019

منبع: بلومبرگ، فیچ سولوشنز
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نسبت موجودی به مصرف برخی از غالت
2012 تا 2023 )درصد(

آخرین تاریخ به روزرسانی: 6 آگوست 2019
f:پیش بینی e:منبع: بلومبرگ، فیچ سولوشنز                        برآورد

  ذرت      سویا      گندم      برنج

نسبت موجودی به مصرف برخی فلزات
2012 تا 2023 )درصد(

آخرین تاریخ به روزرسانی : 6 آگوست 2019
f:پیش بینی e:منبع: بلومبرگ، فیچ سولوشنز                                                                             برآورد

)RHS( آلومینیوم      فوالد      نیکل       مس  

نکته: منحنی قراردادهای آتی بر مبنای محاسبات بلومبرگ ارزش گذاری شده است. ارقام منفی حاکی از 
کمتر بودن پیش بینی فیچ سولوشنز نسبت به منحنی قراردادهای آتی است.

آخرین تاریخ به روزرسانی: 6 آگوست 2019
منبع: فیچ سولوشنز، بلومبرگ
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سطح پیش بینی شده در مقایسه با منحنی قراردادهای آتی
2019- متوسط قیمت، پیش بینی در مقایسه با منحنی قراردادهای آتی )درصد اختالف(

نکته: ارقام منفی نشان دهنده پایین تر بودن پیش بینی های فیچ سولوشنز نسبت به بلومبرگ است.
آخرین تاریخ به روزرسانی: 6 آگوست 2019

منبع: بلومبرگ، فیچ سولوشنز
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سطح پیش بینی شده در مقایسه با برآورد کارشناسان بلومبرگ
2019- متوسط قیمت، پیش بینی در مقایسه با برآورد کارشناسان بلومبرگ )درصد اختالف(
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1. Singapore SLING  2. Generic

قیمت لحظه ای واحدکاالها
بازار نقدی

درصد تغییر 
ساالنه تا امروز

درصد تغییر 
یک ساله

متوسط 
2018

متوسط قیمت از 
ابتدای سال تا 

کنون

پیش بینی
2019 

)متوسط(

پیش بینی
2020 

)متوسط(
کشاورزی

17/7820/89/915/1816/0916/0016/30دالر بر صد پوندشیر، درجه 3 )سه ماهه(

پوند)انگلیس( کاکائو )لندن(
1,8312/615/41,6741,7511,7451,625بر تن

10/811610110095-5/5-99سنت بر پوندقهوه )دو ماهه(
4168/67/9378397400413سنت بر بوشلذرت )دو ماهه(

34/782/170/473/072/0-19/8-58سنت بر پوندپنبه
 در دسترس نیست در دسترس نیست8/1147/1141/4-5/6-141سنت بر پوندگاو پروار

 در دسترس نیست در دسترس نیست7827/733/165/273/5سنت بر پوندگوشت خوک
 در دسترس نیست در دسترس نیست2/6114/4118/8-13/6-108سنت بر پوندگاو زنده

رینگیت )مالزی( روغن پالم )سه ماهه(
5/42,3002,1102,1502,300-1/7-2,086بر تن

1113/01/211/510/910/811/0دالر بر صد پوندشلتوک برنج
2/8942895925935-4/1-858سنت بر بوشلسویا )دو ماهه(

1/78/912/2412/4113/0013/80-12سنت بر پوندشکر درجه 2
17/2509492500495-3/1-495سنت بر بوشلگندم )دو ماهه(

انرژی
ذغال سنگ حرارتی 

43/3101/485/485/088/0-32/5-68دالر بر تن)نیوکاسل(

12/3190/3186/9195/0180/0-15/1-156دالر در هر بشکهذغال سنگ کک شو
18/371/765/767/065/0-6012/0دالر در هر بشکهنفت خام برنت

64/062/0 در دسترس نیست13/769/78-6219/8دالر در هر بشکهنفت سبد اوپک
نفت وست تگزاس 

اینترمیدیت
دالر بر میلیون 

20/164/957/463/061/0-5521/4بی.تی.یو

دالر بر میلیون گاز طبیعی )هنری هاب(
26/93/072/622/852/95-28/8-2بی.تی.یو

دالر بر میلیون گاز طبیعی )ان.بی.پی.(
50/47/884/967/547/04-50/1-4بی.تی.یو

ال.ان.جی. )سنگاپور 
اس.ال.آی.ان.جی.()1(

دالر بر میلیون 
59/39/355/245/95/6-54/1-3/9بی.تی.یو

فلزات
13/12,1141,8451,8502,050-4/5-1,763دالر بر تنآلومینیوم

 در دسترس نیست در دسترس نیست60/072,95832,508-52/7-26,000دالر بر تنکبالت

8/46,5456,1336,3006,600-4/7-5,685دالر در هر اونسمس
سنگ آهن 

11359/788/5669280/075/0دالر بر تن)عیار 62درصد، چینگدائو(

7/72,2481,9731,8501,825-3/4-1,953دالر بر تنسرب
 در دسترس نیست در دسترس نیست30/014,76112,321-22/2-10,500دالر بر تنلیتیم

14,88039/29/813,18612,61613,25014,500دالر در هر اونسنیکل
فوالد )میانگین قیمت داخلی 

 در دسترس نیست در دسترس نیست11/14,1233,879-3,8222/6دالر در هر اونسفوالد نورد داغ چین(

13/820,06819,88720,50021,000-13/2-16,905دالر در هر اونسقلع
12/22,8922,6243,0503,075-6/3-2,311یوان بر تنروی

فلزات گرانبها
1,46414/121/21,2691,3261,3001,350دالر در هر اونسطال

 در دسترس نیست در دسترس نیست1,42318/857/51,0211,412دالر در هر اونسپاالدیوم

 در دسترس نیست در دسترس نیست8597/93/9880836دالر در هر اونسپالتین

 در دسترس نیست در دسترس نیست165/97/21615دالر در هر اونسنقره

نکته: قیمت همه فلزات به غیر از فوالد و سنگ آهن مربوط به قراردادهای سه ماهه جنریک)2( است. قیمت همه محصوالت در دو بخش انرژی و کشاورزی مربوط به قراردادهای آتی جنریک است، مگر آن که غیر از 
آن ذکر شده باشد.

منبع: فیچ سولوشنز، بلومبرگ
تاریخ آخرین به روزرسانی: 6 آگوست 2019

پیش بینی و عملکرد کاالهای منتخب
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مجموعه گزارش های 

تحلیلی صنعت

خودروی ایران 

قیمت فایل  
انگلیسی
 )دالر(

عنـــوان 

580 ایران پس از توافق، دنیای فرصت های تجاری  1

ف 
ردی

 Auto Industry
Analytical Reports

راه اندازی موفق یک کســب و کار در کنار استمرار و ماندگاری 
ایــن موفقیت، همواره یکی از دغدغه های اصلی ســرمایه گذاران و 

صاحبان هر کسب و کار است.
از طرفــی در عصر حاضر، اطالعات مرتبــط، به هنگام و معتبر 
الزمه موفقیت محسوب می شود. بر این اساس می توان نتیجه گرفت 
که ساماندهی اطالعات و استفاده به موقع از این عنصر حیات بخش، 
تأثیر به ســزایی در پویایی تصمیمات الزم برای پیشــبرد اهداف 

راهبردی شرکت های مختلف خواهد داشت.
با درک این حساسیت، مأموریت اصلی گروه تحقیقات بین المللی 
بیزریپورت، پایش بازار و صنایع بااهمیت در ســطح کشور، منطقه 
و جهان و با هــدف ارائه اطالعات صحیح، مرتبــط و به هنگام به 
سرمایه گذاران اســت که قطعاً می تواند راهنمایی مؤثری در اتخاذ 

تصمیمات درست داشته باشد.
در همین راســتا تالش چند ســاله گروه تحقیقات بین المللی 
بیزریپورت وابســته به کانون نهادهای ســرمایه گذاری ایران به 
انتشــار گزارش های تحلیلی در صنایــع مختلف از جمله صنعت 
خودروی  ایران انجامیده اســت که یکی از نقش آفرینان و عناصر 

اصلی اقتصاد در ایران محسوب می شود.

 جزئیات گزارش های مورد اشاره
 قلمرو موضوعی: خودروهای سواری و تجاری 

 سطوح مورد بررسی: شرکت، کشور، منطقه، جهان 
بازه زمانی پیش بینی: 5 تا 10 سال آینده

 بازه زمانی انتشار: فصلی، ماهانه، دو هفتگی، هفتگی، موردی
 فرمت قابل تحویل: فایل پی.دی.اف به زبان انگلیســی، نسخه 

چاپ شده به زبان فارسی و ...

الف( گزارش های مربوط به ایران

ب( پایگاه داده شرکت های چندملیتی

این پایــگاه داده حــاوی اطالعات به روز 1,270 شــرکت 
چندملیتــی و معتبر آفریقایی، آســیایی، آمریکایــی، اروپایی، 
خاورمیانــه و شــرکت های کلیدی داخلی در ایران اســت که 
اطالعات بســیار مفیدی را جهت تأمین امنیت مشتریان جدید، 
شرکا و یا تأمین کنندگان مواد اولیه، همچنین ارزیابی، الگوبرداری 

تطبیقی و ردیابی رقبا ارائه می نماید.

 

ج( گزارش های ویژه

قیمت فایل  
انگلیسی
 )دالر(

عنـــوان 

1,295 گزارش تحلیل صنعت خودرو ایران 1
895 گزارش تحلیلی صنعت خودرو آفریقا و خاورمیانه 2

ف 
ردی

www.passport . i r

قیمت فایل  
انگلیسی
 )دالر(

عنـــوان 

1,110 1 داده های آنالین شرکت های چند ملیتی در ایران

ف 
ردی

های  نرخ  بروشور،  این  جداول  در  اعالمی  های  قیمت 
تهیه  و  باشد  می  گزارش  مرجع  اصلی  سایت  در  مندرج 
گزارش از گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت، با توجه 
به تعداد گزارش درخواستی و ... مشمول تخفیف و شرایط 

ویژه ای خواهد شد.

صنعت خودرو  ایران
گزارش تحلـیلی همراه با پیش بیـنی  5  سـاله تا سـال 2018

فصـل اول  -  سـال   2015

نشـانی: تهـران، خیابان سهروردی جنوبی، پایین تر از راهنمایی و رانندگی، کوچه اسالمی، پالک 4، طبقه 4، واحد 12
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w w w . p a s s p o r t . i r
گذرنامه ورود به کسب و کارهای ماندگار

 در صورت نیاز به متن ترجمه شده فارسـی  
درخواست خود را به صورت مکتوب ارائه نمایید.

جهــت کسـب اطالعـات بیشـتر می توانید
 با شماره تلفن 88349112 

 تماس حاصل نمایید.

    د( گزارش های صنعت خودروی سایر کشورها
     آفریقا

الجزایر، آنگوال، بوتسوانا، کامرون، ساحل عاج، مصر، گابن، غنا، کنیا، 
لیبی، ماالوی، موراکــو، موزامبیک، نامیبیا، نیجریه، افریقای جنوبی، 

سودان جنوبی، سودان، تانزانیا،تونس، اوگاندا، زامبیا، زیمباوه
     آسیا

 اســترالیا، برونئی، کامبوج، چین، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ژاپن، 
الئوس، مالزی، میانمار، نیوزلند، پاکســتان، فیلیپین، سنگاپور، کره 

جنوبی، تایوان، تایلند، ویتنام
     کارائیب

 کاستاریکا، هندوراس
     اروپا

بلژیک، بلغارســتان، کرواســی، جمهوری چک، دانمارک، استونی، 
فنالند، فرانســه، آلمان، یونان، مجارســتان ، قرقیزســتان، ایتالیا، 
قزاقســتان، لتونی، مونته نگرو، هلند، نروژ، لهستان، پرتقال، رومانی، 
روســیه، صربستان، اســلواکی، اسلوونی، اسپانیا، ســوئد، سوئیس، 

تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، اکراین، انگلستان، ازبکستان
     آمریکای التین

آرژانتین، برزیل، شیلی، کلمبیا، اکوادرو، السالوادور، گواتماال، مکزیک، 
نیکاراگوئه، پاناما، پرو، ونزوئال

     خاورمیانه 
بحرین، ایران، عراق، رژیم صهیونیستی، اردن، کویت، لبنان، عمان، 

قطر، عربستان سعودی، سوریه
     آمریکای شمالی

کانادا، ایاالت متحده امریکا

برخی منابع مورد استفاده 
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