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مسئولیت صحت و سقم این گزارش بر عهده  گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت 
نیســت و تصمیمگیــری 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. 
« است. امید  گزارش پیش رو ترجمه »گزارش ویژه از چشــم انداز صنایع جهانی در سال 2019

است که مفید واقع شود.

شرکت روند اقتصاد

مقـدمــه
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 نرخ های مربوط به عملکرد مطلوب در ســال 2019، 
موضوعات کلیدی تحت بررسی در نیمه سال

در آســتانه ورود به نیمه دوم ســال، کارشناسان در حال 
ارزیابی عملکرد صنعت و بررســی موضوعات کلیدی در سال 
2019 هستند که این مقوله در قالب یک گزارش ویژه با عنوان 
»گزارش ویژه از چشم انداز صنایع جهانی در سال 2019« در 

اواخر سال 2018 ارائه شد.

در پایان سال 2018، 54 موضوع کلیدی در مورد تمامی 11
صنعت جهانی مشــخص گردید و درباره آن چه انتظار می رفت 
برجسته ترین روندهای تأثیرگذار بر این بخش در سال 2019

باشد، دستورالعمل هایی ارائه شد. در اواسط سال، 90درصد از 
موضوعات مورد اشاره تحقق یافت.

دو حوزه خاص از موارد ذکر شده در نمودار باال که به عنوان 
برجسته ترین موضوعات صنعت در سال 2019 به آن ها پرداخته 

شد، تجارت و توسعه پایدار بودند که هر دو موضوعات مقطعی 
و جامعی هســتند که انتظار می رود بر چشــم اندازهای صنایع 

متعدد در سال 2019 تأثیرگذار باشند.
فضای نامطمئن تجارت، که در شــش حوزه صنعتی به 
عنوان موضوع اصلی مشــخص گردیــده، روندهای صنعت در 
ســال جاری را تعیین خواهد کرد و از آن جا که به نظر می رسد 
این موضوع تصمیمات ســرمایه گذاری را تحت الشعاع خود قرار 
می دهد، کماکان یک مســأله مهم در راهبری مشــارکت های 
صنعتــی تلقی خواهد شــد؛ ضمن آن که ایــن موضوع هزینه 
انجــام کار و تأثیر بالقوه تقاضا در مناطق جغرافیایی گوناگون را 
مشخص خواهد کرد. همسو با دیدگاه های جهانی، کارشناسان 
نیــز چرخه ای پایدار از فــراز و فرودهای تنش حاصل از جنگ 
تجاری میان چین و ایاالت متحده آمریکا را متصور هستند که 
باعث می شود تا فضایی از عدم قطعیت در خط مشی ها و نوسانات 
در بازار مالی از جمله در حوزه کاالها ایجاد گردد. بدین ترتیب، 
این مسأله مستلزم اقدام فوری به ارزیابی و تنظیمات مجدد در 
مورد زنجیره های عرضه کنونی است. بروز منازعات تجاری دیگر، 
پیشبرد روند تحقق چشم انداز جهانی را حتی دشوارتر نیز خواهد 
کرد. این منازعات عبارتند از منازعات به وجود آمده میان ژاپن 
و کره جنوبی؛ میان ایــاالت متحده آمریکا و هند؛ میان ایاالت 
متحــده آمریکا و اتحادیه اروپا و میــان ایاالت متحده آمریکا و 
مکزیک. ضمن این که کارشناسان همچنان منتظر آن هستند تا 
توافق تجاری ایاالت متحده آمریکا-مکزیک- کانادا)1( که قرار بود 
جایگزین توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی)2( شود، مورد تأیید 
قرار بگیرد. تمامی موضوعات مورد اشاره در ادامه این مطلب که 

به ریسک های تجارت مرتبط می باشند، در حال تحقق هستند.

مقدمه گزارش

منبع : فیچ سولوشنز

ثبت عملکردهای قوی
جهان- درصد تحقق کامل موضوعات کلیدی در هر بخش

ی 
رز

شاو
ک

ی 
رف

ص
ی م

ها
اال

ک

ت 
اخ

رس
زی

ی 
ساز

رو
دا

ی 
ور

فنا
 و 

نه
سا

، ر
ت

را
خاب

 م

رو 
ود

خ

ها 
اال

ک

ی 
دن

می
شا

و آ
ی 

ذای
د غ

وا
م

ت 
زا

فل
 و 

دن
معا ق 
بر

گاز
 و 

ت
نف

1. United States–Mexico–Canada Agreement  2. North American Free Trade Agreement
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ریسک های تجاری

کشاورزی
تنش ها میان چین و آمریکا تبعات بسیار 
گسترده ای برای کشاورزی جهان در پی 

خواهد داشت.

احتمال آن می رود که تنش های تجاری میان چین و ایاالت متحده امریکا در سال 
2019 همچنان ادامه یابد و این مسأله به طور قطع چشم انداز بخش کشاورزی 

را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این تنش ها تجارت در بخش کشاورزی را 
به طور روزافزون متأثر خواهد کرد و به تدریج الگوهای سنتی تولید و مصرف 

محصوالت کشاورزی در جهان را متحول خواهد کرد.

حمایت ها از بخش تجارت داخلی باعث خواهد شد فضایی نامطمئن بر سطح باالی تنش های تجاریخودرو
سرمایه گذاری در زمینه راهبردهای تولید حاکم شود.

محصوالت مصرفی
مخارج مصرف کننده در سرتاسر جهان، تحت 
تأثیر تنش های تجاری، آهنگ رشد کندتری 

خواهد داشت.

پیش بینی می شود مخارج مصرف کننده که در سال 2018 به نقطه اوج رشد 
خود یعنی 3/7درصد رسیده بود، در سال 2019 روند رشد کندتری را در 
پیش بگیرد و 3/4درصد رشد نماید. در چنین فضای پرچالشی، کارشناسان 
پیش بینی می کنند که دو زیر بخش رستوران ها و هتل ها و مراقبت شخصی، 
نسبت به سایر زیربخش های محصوالت مصرفی عملکرد بهتری داشته باشند.

مصرف کنندگان تأثیر تعرفه های تجاری را محصوالت مصرف کننده
بیشتر احساس می کنند.

افزایش هزینه  نهاده های ورودی که از افزایش تعرفه ها ناشی می شود، 
مصرف کنندگان را تحت فشار قرار خواهد داد، چرا که بر تعداد بیشتری از 
محصوالت مصرف کننده تعرفه اعمال خواهد شد. در صورتی که این روند از 
تشدید تنش ها تداوم داشته باشد، افزایش قیمت محصوالت مصرف کننده 

غیرقابل اجتناب خواهد بود.

معادن و فلزات
افزایش ریسک ها در حوزه اقتصاد کالن، 
چشم اندازهای مساعد درباره رشد قیمت 

فلزات را در معرض ریسک های نامطلوب قرار 
خواهد داد.

اگرچه کارشناسان همچنان به روند افزایش قیمت فلزات در سال 2019
خوش بین هستند اما کشمکش میان اصول بنیادین تقویت شده در یک سو و 

فضای چالش برانگیز اقتصاد کالن که از فقدان یک راه حل برای پایان بخشیدن 
به تقابل تجاری میان چین و آمریکا ناشی می شود در سوی دیگر، منجر به تداوم 

نوسانات در این بازارها خواهد شد.

مواد غذایی و آشامیدنی
شرکت های بزرگ فعال در حوزه موادغذایی و 
آشامیدنی ها، از تشدید تنش های تجاری در 

جهان متأثر هستند.

حتی اگر مستقیماً تعرفه ای بر محصوالت غذایی و آشامیدنی وضع نگردد، 
شرکت ها تحت تأثیر تبعات منفی تعرفه های غیرمستقیم و کاهش میزان 

فروش خود قرار خواهند گرفت.

عادی شدن روند تقاضانفت و گاز

چین، هند و ایاالت متحده آمریکا شاهد تغییراتی در جهت عادی شدن شرایط 
در سمت عرضه خواهند بود. با توجه به ادامه جنگ تجاری میان چین و آمریکا، 
تقاضا از سوی این دو کشور ثابت مانده است. در مورد هند نیز، تمرکز اقتصاد 
این کشور بر بازارهای داخلی و عدم تأثیرپذیری تقاضا از شرایط آشفته جهان، 

باعث رشد بیشتر تقاضای نفت و گاز از سوی این کشور خواهد شد. 

کاالها
ادامه سطح باالی عدم قطعیت که نوسانات 
و افزایش محدود قیمت ها، از تبعات این 

موضوع خواهد بود.

افزایش ریسک های تهدیدکننده برای اقتصاد چین و ایاالت متحده آمریکا، 
انتظارات درباره بازارهای کاالیی را تحت تأثیر منفی قرار خواهد داد. این 

واقعیت که حل و فصل منازعات به وجود آمده میان چین و آمریکا دور از ذهن 
است نیز بر شدت این تأثیرپذیری افزوده است.

منبع: فیچ سولوشنز

موضوعات کلیدی در زمینه ریسک تجاری در هر بخش

توسعه پایدار دومین موضوع برجسته در میان موضوعات 
کلیدی مطرح شده برای ســال 2019 است که چهار صنعت 
جهانی که در این گزارش به آن ها پرداخته شده، اهمیت آن را 
افزایــش می دهند. در حالی که محدود کردن چارچوب زمانی 
پرداختن به این موضوع به دوره ای یک ســاله دشوار است، اما 
افزایش چشمگیر پایبندی شرکت ها به قوانین و مقررات مرتبط 
با توســعه پایدار و اقتصاد کم کربن)1( به ویژه در ســال 2019

قابل تأمل اســت. تمامی موضوعاتی کــه در این حوزه به طور 
ویژه مورد اشاره قرار گرفته اند، در حال تحقق می باشند. از این 
گذشــته، اهمیت توسعه پایدار کارشناســان را بر آن داشت تا 
نخستین گزارش ویژه خود در سال 2019 را به این موضوعات 

اختصاص دهند: روندها در زمینه توسعه پایدار: عوامل مؤثر بر 
این موضوع، عوامل پیشبرد روند توسعه پایدار و پیامدهای آن 

برای هر صنعت.
مجموعــه ای از عوامل در کل صنایــع، به وجود آورنده این 
تغییر هستند که از آن  جمله می توان به تغییرات مقرراتی در 
بخش کشاورزی پیرامون کاربری زمین های زراعی تا تغییرات 
ایجاد شده توسط شــرکت ها در بخش معادن اشاره کرد. نوع 
تجهیزات به کارگرفته شــده و نیز ترکیبی از عوامل مربوط به 
مصرف کنندگان، شرکت های تجاری و قوانین و مقررات تدوین 
شده در هر صنعت، این تغییرات را به سوی ایجاد توسعه ای هر 

چه پایدارتر در بخش مصرف هدایت می کنند.

1. Low Carbon Economy
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توسعه پایدار

کشاورزی
اصالحات کلیدی همگام با تمرکز بر تغییرات 
قوانین و مقررات مرتبط با کاربری زمین های 

زراعی در سال 2019

مقررات دولتی همچنان یک رویه کلیدی است که در سال 2019 نیز بخش 
کشاورزی را به طور روزافزون تحت تأثیر قرار می دهد. یک خط مشی ویژه 
که در سال 2019 بارزتر خواهد شد، مربوط به کاربری زمین های زراعی 
است؛ به نحوی که برخی کشورها )مانند برزیل( از شدت مقررات در این 
بخش کاسته اند و برخی دیگر )مانند اتحادیه اروپا و اندونزی( حمایت های 
زیست محیطی قدرتمندتری در این خصوص به عمل می آورند. در آفریقای 

جنوبی نیز، احتمال اتخاذ خط مشی سلب مالکیت زمین های زراعی، این بخش را 
تحت تأثیر قرار خواهد داد.

خودرو
کاهش میزان فروش خودروهای سوخت 
دیزل در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و 

تأثیر آن بر راهبرد تولید خودرو

تغییر رویکرد از خودروهای دیزلی باعث خواهد شد تا خودروسازان به ِاعمال 
تغییراتی در راهبردهای تولیدی خود روی آورند.

توسعه پایدار، عامل حرکت به سوی اتخاذ محصوالت مصرف کننده
راه حل های «دورانی»)1(

شرکت ها حرکت به سوی توسعه پایدار را سرعت بیشتری بخشیده اند. 
حوزه های مورد تمرکز در سال 2019 و پس از آن شامل کاهش استفاد از 

پالستیک و کاستن از میزان انتشار گازهای حاوی کربن است. در این راستا، 
دولت ها از طریق تدوین قوانین و مقررات و مصرف کنندگان نیز با اعمال 

تغییراتی در شیوه مخارج خود، با شرکت ها همکاری می کنند.

معادن و فلزات
در سال 2019، باتری های قابل استفاده در 
خودروهای الکتریکی، نقشی رو به رشد در 

بخش معادن و فلزات ایفا خواهند کرد.

باتری های مورد استفاده در خودروهای الکتریکی در ایجاد تحوالت در صنایع 
معدنی و فلزی در سال 2019، نقشی برجسته و به سرعت در حال رشد ایفا 

خواهند کرد. انتظار می رود تملک بر پروژه های این بخش توسط تولیدکنندگان 
باتری نوسانی به سمت افزایش فعالیت های تملک را تجربه کند و این در حالی 

است که تغییر قابل مالحظه رویکردها به سوی استفاده از باتری های کاتد 
ان.ام.سی.)2( به جای باتری های ال.اف.پی.)3( در میان خودروسازان چینی است 
که همین موضوع تقاضا برای نیکل را به میزان قابل توجهی بهبود خواهد داد.

تجهیزات معدنی، عامل ایجاد تغییراتی در معادن و فلزات
الگوهای صنایع معدنی و فلزات

صنعت تجهیزات معدنی طی سال های آتی نمونه ای از تغییرات در بخش معادن 
و فلزات را به نمایش خواهد گذاشت؛ پیشرفت های فناورانه و استفاده از 
تجهیزاتی با آالیندگی کمتر، شیوه های سنتی استفاده از تجهیزات را منسوخ 

خواهد کرد.

منبع: فیچ سولوشنز

موضوعات کلیدی در زمینه توسعه پایدار در هر بخش

Circular Solutions .1: منظور ا ز راه حل های دورانی یا چرخشی، راهکارهایی مبتنی بر اصل اقتصاد دورانی )یا اقتصاد چرخشی( است. اولین بخش از اقتصاد چرخشی را می توان این گونه توصیف 
کرد: تبدیل کردن مدل »خرید-اســتفاده-دور انداختن« به مدل »خرید یا اجاره-استفاده از آن-سپس ارتقا آن به مراحل باالتر«. در اصل، این مدل اقتصادی رویکرد جدیدی در نحوه استفاده از 
زباله ها اســت. این مدل جدید ارزش زباله های مختلف را پیدا می کند و در واقع به جای مدیریت و ارســال ضایعات به اعماق زمین از راهکار های خالقانه و جدیدی برای استفاده از زباله به عنوان 

محصوالت بازیافت شده ارزشمند استفاده می کنند.
2.  یکی از موفق ترین سیستم های لیتیوم یونی، ترکیبی از کاتد نیکل-منگنز-کبالت )NMC( است که این سیستم ها را می توان به عنوان سلول های انرژی مورد استفاده قرار داد.

هستند.  شارژ قابل باتریهای از انگلیسی: LFP battery) گونهای lithium ferrophosphate battery) (مخفف یا Lithium iron phosphate battery انگلیسی فسفات(به آهن لیتیم 3.  باتری
این باتری ها که نوع خاصی از باتری لیتیم-یون است، دارای کاتدی از جنس لیتیم آهن فسفات است.



  2
01

ل 9
سا

در 
ى 

هان
 ج

یع
صنا

از 
ند

شم ا
 چ

 از
ژه

وی
ش 

زار
گ

ال
س

ه 
یم

ر ن
 د

ده
ش

وز 
ه ر

ی ب
ش

ار
گز

8

در آستانه شــروع نیمه دوم ســال، کارشناسان عملکرد 
بخش کشاورزی در ســال 2019 را مورد ارزیابی قرار دادند 
و چنان که در پایان ســال 2018 نیز به آن اشاره شده است، 

بــه موضوعات کلیدی در این بخــش پرداختند. تاکنون نیز 
بخش عمده ای از این موضوعات مطابق با انتظارات، در حال 

تحقق بوده اند.

صنعت کشاورزى در سال 2019

موضوع کلیدی
آیا محقق توضیحات )دسامبر 2018(

تحلیل کلیدیمعیارهاشده  است؟

کاالهای بخش 
کشاورزی: سطح باالتر 

قیمت ها در آینده

پس از سال ها عملکرد ضعیف، اکنون کارشناسان 
بر این باورند که قیمت کاالهای کشاورزی به 

کمترین سطح ممکن رسیده است و از این پس 
پتانسیل رشد در این بخش وجود خواهد داشت. 
اگرچه شمارش معکوس برای تعیین زمان آغاز این 
روند از افزایش قیمت امری چالش برانگیز است، 
اما مجموعه عواملی وجود دارند که باعث افزایش 
قابل توجه قیمت های کاالهای کشاورزی در طول 

سال های آتی خواهند شد.

بله

کّمی: افزایش قیمت هر 
یک از محصوالت این 

بخش در سال 2019 در 
مقایسه با میانگین بهای 
نقدی که در سال 2018
در مورد این کاالها به 

ثبت رسیده است.

شیوع بیماری تب خوکی آفریقایی و 
تأثیر این موضوع بر بازارهای غالت و 

محصوالت پروتئینی

راهبرد ماهانه کاالها:
بهبود عملکرد برخی کاالها در سایه 

چشم انداز کلی نه چندان مساعد

تنش ها میان چین 
و آمریکا تبعاتی در 

سطح وسیع برای 
صنعت کشاورزی 

جهان در برخواهد 
داشت.

احتمال آن می رود که تنش های تجاری میان چین 
و ایاالت متحده امریکا در سال 2019 همچنان 
ادامه یابد و این مسأله به طور قطع چشم انداز 
بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. 
این تنش ها تجارت در بخش کشاورزی را به طور 
روزافزون متأثر خواهد کرد و به تدریج الگوهای 

سنتی تولید و مصرف محصوالت کشاورزی در جهان 
را متحول خواهد کرد.

بله

کیفی: حجم تجارت و 
تنش های لفظی.

 کّمی: سطح زیر کشت 
در چین، ایاالت متحده 

آمریکا و برزیل

تنش های تجاری میان چین و آمریکا و 
افزایش تولید پنبه در سال 2019، 
دو عامل تداوم سطح پایین قیمت 

این کاال

راهبرد هفتگی کاالها:
نوسانات در بازار مس و بازار غالت در 

اثر بازگشت ریسک های جنگ تجاری

اصالحات کلیدی 
همگام با تمرکز بر 
تغییر در قوانین و 

مقررات مرتبط با 
کاربری زمین های 

زراعی در سال 
2019

مقررات دولتی همچنان یک رویه کلیدی است 
که در سال 2019 نیز بخش کشاورزی را به طور 
روزافزون تحت تأثیر قرار می دهد. یک خط مشی 

ویژه که در سال 2019 بارزتر خواهد شد، مربوط 
به کاربری زمین های زراعی است؛ به نحوی که 
برخی کشورها )مانند برزیل( از شدت مقررات 

در این بخش کاسته اند و برخی دیگر )مانند 
اتحادیه اروپا و اندونزی( حمایت های زیست محیطی 
قدرتمندتری در این خصوص به عمل می آورند. در 

آفریقای جنوبی نیز، احتمال اتخاذ خط مشی سلب 
مالکیت زمین های زراعی، این بخش را تحت تأثیر 

قرار خواهد داد. 

بله

کیفی: تعداد کشورهایی 
که در حال انجام 

اصالحات در بخش 
کشاورزی هستند که 
این اصالحات به طور 
خاص خط مشی کاربری 

زمین های زراعی را هدف 
قرار داده اند.

توسعه پایدار- محرک ها و تبعات این 
مسأله برای صنعت کشاورزی؛ 

انتخابات در آفریقای جنوبی: شتاب در 
روند اصالحات در بخش کشاورزی

اصالحات در بخش کشاورزی آمریکای 
التین توسط احزاب مردم گرا، به رغم 
پابرجایی عدم قطعیت ها در این حوزه

حاشیه سود اندکی 
که کشاورزان به 

دست می آورند و 
تأثیر منفی آن بر 

بخش نهاده های 
کشاورزی

قیمت کودهای شیمیایی در سال 2018 به تدریج 
شروع به افزایش کرده و این روند صعودی در 
سال 2019 ادامه خواهد یافت. با این وجود، 

حاشیه سود کشاورزی در ایاالت متحده آمریکا، 
اتحادیه اروپا و استرالیا به طور روزافزون در حال 

کاهش است؛ آن هم در زمانی که این بازار با 
سطح باالی عدم قطعیت مواجه است. همین مسأله 

میزان فروش نهاده ها و ماشین آالت را البته به 
جز برخی بازارها، در سال 2019 تحت تأثیر قرار 

خواهد داد.

بله

کّمی: میزان فروش 
ماشین آالت کشاورزی در 
سال 2019 در بازارهای 

کلیدی، عملکرد بخش 
کودهای شیمیایی از لحاظ 

بهبود قیمت در سال 
2019 و در مقایسه با 
قیمت های سال 2018

شرکت دیر اند کمپانی)1(: فرصت ها 
در بلندمدت و چالش ها در کوتاه مدت

شرکت های کشاورزی: 
شرکت هایی با 

فعالیت تخصصی 
در بخش کشاورزی 
و چالش های پیش 

روی بازارها در سطح 
گسترده تر جهانی

حقوق صاحبان سهام در بخش کشاورزی کماکان 
نسبت به شاخص های معیار در سال 2019 عملکرد 

ضعیف تری خواهد داشت، چرا که چالش های 
رقابتی، نگرانی ها در حوزه اقتصاد کالن و شرایط 
عرضه مازاد حاکم بر بازارها عواملی هستند که 
در اثر هم افزایی آن ها رشد درآمدها در صنعت 

کشاورزی محدود می شود.

بله
عملکرد کل بازده شاخص 
کشاورزی فیچ سولوشنز 
در برابر شاخص جهانی 

ام.اس.سی.آی.)2(

راهبرد شرکت های بخش کشاورزی 
در مارس 2019

نکته: اطالعات مندرج در این جدول در تاریخ 1 جوالی 2019 به روزرسانی شد.
منبع: فیچ سولوشنز 

به روزرسانی موضوعات کلیدی سال 2019 در حوزه کاالها، در نیمه سال

Deere & Company.1 : شرکت صنایع سنگین آمریکایی مستقر در مولین، ایلینوی است که در سال 183۷ توسط جان دیر تأسیس 
شد و امروزه بزرگترین تولیدکننده ماشین آالت کشاورزی در جهان می باشد.

2. MSCI World Index



20
19

ل 
سا

در 
ی 

هان
 ج

یع
صنا

از 
ند

شم ا
 چ

 از
ژه

وی
ش 

زار
گ

ال
س

ه 
یم

ر ن
 د

ده
ش

وز 
ه ر

ی ب
ش

ار
گز

  

9

 آیــا قیمت های کاالی کشــاورزی بهبود خواهند 
یافت؟ بله.

دیدگاه مربوط به دسامبر ســال 2018: پس از سال ها 
عملکرد ضعیف، اکنون کارشناســان بر این باورند که قیمت 
کاالهای کشــاورزی به کمترین سطح ممکن رسیده است و 
از این پس پتانسیل رشد در این بخش وجود خواهد داشت. 
اگرچه شــمارش معکوس برای تعیین زمــان آغاز این روند 
از افزایش قیمــت، امری چالش برانگیز اســت، اما مجموعه 
عواملــی وجود دارند که باعث افزایش قابل توجه قیمت های 

کاالهای کشاورزی در طول سال های آتی خواهند شد.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 به موازات دیدگاه های پیشــین، تقریبــاً همه کاالهای 
کشاورزی که مورد پیش بینی قرار گرفته اند به استثنای پنبه 
و روغــن پالم از ابتدای ســال جاری تاکنــون )یعنی تا اول 

جوالی(، روند صعودی قیمت را تجربه کرده اند.
 به بیــان دقیق تر، بروز شــرایط آب وهوایی نابهنگام و 
غیرموســمی که در نیمه نخست ســال 2019 در بسیاری 
کشــورهای کلیدی تولیدکننده محصوالت کشــاورزی روی 
داد و از جملــه آن ها می توان به بارش باران های سیل آســا 
در کمربند ذرت)4( ایاالت متحده آمریکا و کاهش بارش های 

موسمی هند در ژوئن 2019 اشاره کرد.

 به رغــم طوالنی شــدن تنش های تجــاری میان چین 
و ایاالت متحــده آمریکا و پابرجایی تعرفه هــا علیه واردات 
کاالهای کشاورزی و همچنین با وجود مسأله شیوع بیماری 
تب خوکی آفریقایی در آسیا که هر دو تأثیر منفی بر تقاضای 

جهانی غالت دارند، قیمت ها در حال بهبود هستند.
 برخی کاالهای نرم در مقایســه بــا انتظارات در ابتدای 
ســال 2018، عملکرد ناامیدکننده ای داشتند چرا که مسأله 
عرضــه مازاد در بازارهای روغن پالــم و قهوه به مدتی بیش 
از آن چــه انتظار می رفت بــه طول انجامیــد. در این میان 
شــکر و شــیر ایاالت متحده آمریکا عملکرد بهتری داشتند 
و پیش بینی می شــود در نیمه دوم سال 2019 شکر افزایش 

قیمت بیشتری را تجربه کند.

چشــم انداز: قیمت های غالت در هفته های آتی نوســانات 
بیشتری خواهند داشت، این مسأله از تبعات بارش های سیل آسا 
در آمریکا طی فصل جاری و تأثیر این مســأله بر میزان کشت 
نهایی ذرت و ســویا و برآوردهای بازده این دو محصول ناشی 
می شــود. در صورتی که در طول فصــل جاری بازده محصول 
ذرت از برآوردهای صورت گرفته در این خصوص کمتر باشــد 
)که البته احتمال آن نیز وجــود دارد(، طی ماه های آتی رالی 
قیمت ذرت آغاز خواهد شد. این موضوع از افزایش قیمت گندم 
و سویا نیز حمایت خواهد کرد. البته کارشناسان معتقدند که 
بر اســاس این سناریو، بعید اســت قیمت ذرت در بلندمدت 
در ســطح باال باقی بماند؛ علت این مسأله کاهش تقاضا برای 
غالت آمریکا در ســال زراعی 2020-2019 است. تعرفه هایی 
که چین بر واردات محصــوالت زراعی از آمریکا وضع کرده و 
همچنین شــیوع تب خوکی آفریقایی در کشورهای متعدد از 
جمله چین و ویتنام که مصرف کنندگان کلیدی این محصول 
به عنوان خوراک دام هستند، عوامل اصلی این کاهش تقاضا به 
شمار می آیند. از این گذشته، غالت در خارج از ایاالت متحده 
آمریکا، به ویژه در کشورهای واقع در آمریکای جنوبی، اوکراین 

و اتحادیه اروپا در سطح باال عرضه می شود.
چشم انداز بخش کاالهای نرم نشان می دهد که قیمت های 
اکثر این کاالها به پایین ترین حد ممکن رســیده است و این 
موضوع مســیر افزایش قیمت محصوالتی چون شکر، روغن 

پالم، پنبه و قهوه را در سال 2020 هموار می سازد.

Corn Belt .4: کمربند ذرت، منطقۀ مهم کشــاورزی در میدِوست آمریکا )ایاالت مرکزی و شمالی 
آمریکا از اوهایو تا نبراسکا( جایی که زمین های زیر کشت ذرت بیش از هر محصول دیگری است.

1. S&P 500
2. S&P GSCI (Goldman Sachs Commodity Index)
3. Bloomberg Commodity Index

نکته: اطالعات مندرج در این نمودار در تاریخ 1 جوالی 2019 به روزرسانی شد.
منبع: بلومبرگ، فیچ سولوشنز

عملکرد بهتر شیر، گوشت خوک و برنج از ابتدای سال جاری تاکنون
عملکرد شاخص ها و کاالهای منتخب از ابتدای سال 2019 تاکنون )درصد تغییر(
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 تنش ها میان چین و آمریکا و تأثیرات گســترده 
آن بر صنعت کشــاورزی جهان. آیا این پیش بینی 

نیز در حال تحقق است؟ بله.
دیدگاه  مربوط به دســامبر 2018: احتمال آن می رود که 
تنش های تجاری میان چین و ایاالت متحده آمریکا در ســال 
2019 نیــز تداوم یابد و این مســأله قطعاً چشــم انداز بخش 
کشــاورزی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این مسائل به نحوی 
روزافزون داد و ستد محصوالت بخش کشاورزی را تحت تأثیر 
قــرار خواهد داد و به تدریج الگوهای ســنتی تولید و مصرف 
محصوالت کشاورزی در جهان را متحول خواهد کرد. طی دوره 
کوتاه مدت، مهم ترین ذی نفعان این شرایط، برزیل، استرالیا و تا 
حدودی نیز هند خواهند بود. کشمکش ها میان چین و آمریکا 
به ســایر زیربخش ها نیز ســرایت خواهد کرد و ممکن است 
بــه تدریج تجارت غالت دیگر و دانه هــای روغنی را نیز تحت 

تأثیرات سوء خود قرار دهد.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
همســو با دیدگاه های کارشناسان، تنش های تجاری میان 
چین و آمریکا تا سال 2019 به طول انجامید؛ چرا که مذاکرات 
آغاز شده در سه ماهه چهارم سال 2018 در می 2018 به شکست 
انجامید. تعرفه های وارداتی وضع شــده )که در مورد محصوالت 

کشاورزی اکثر آن ها از جوالی 2018 به اجرا درآمدند(، تجارت 
محصوالت کشــاورزی در جهان را تحت تأثیر قرار داده و حتی 
در بسیاری از مناطق جهان، تأثیری غیرمستقیم بر میزان کشت 

محصوالت و سودآوری در بخش کشاورزی داشته است.
از نیمــه دوم ســال 2018، چیــن از واردات محصوالت 
کشــاورزی از ایاالت متحده آمریکا خودداری کرده است و این 
روند در نیمه نخست سال 2019 نیز ادامه یافت. به همین علت، 
ایاالت متحده آمریکا ســهم خود از بازار تأمین این محصوالت 
برای چین را آن هم در زمانی که واردات این کاالها به چین با 

قوت ادامه دارد، از دست داده است.
این مســأله برزیــل )صادرات دانه های روغنی، گوشــت 
و پنبه(، کانــادا )غذاهای دریایی و غالت صبحانه(، اســترالیا 
)غذاهای دریایی، پنبه و میوه جات( و تا حدی کمتر هند )پنبه 

و آرد گندم( را بیش از سایر کشورها منتفع ساخته است.
به موازات دیدگاه های مطرح شــده کارشناســان در ماه 
دسامبر، در حالی که تجارت ســویا تاکنون بیشترین تأثیر را 
از این مســأله پذیرفته و کشاورزان آمریکایی را متضرر ساخته 
اســت، اما این کشمکش تجاری به تدریج به سایر زیربخش ها 
نیز سرایت کرده و تجارت غالت دیگر و دانه های روغنی را نیز 
در نیمه اول ســال 2019 تحت تأثیر قرار داد )از آن جهت که 

واردات روغن پالم به چین بار دیگر احیا شد(.

ابتدای سال 20112012201320142015201620172018
2019 تاکنون

17/317/119/518/317/918/320/425/719/1برزیل

24/825/621/923/220/921/519/511/58/2ایاالت متحده آمریکا

3/73/85/35/87/898/28/683اتحادیه اروپا

3/34/84/84/54/54/95/466/9کانادا

44/354/94/93/94/95/46/0استرالیا

2/834/43/53/53/94/85/26/6نیوزلند

3/33/63/84/54/543/84/35/5تایلند

22/62/63/83/8444/24/23/8ویتنام

4/74/43/2443/94/34/24/1اندونزی

1/91/51/41/51/51/91/82/52/6روسیه

111/11/51/51/9152/13/2شیلی

4/74/74/62/72/71/71/72/13/0هند

5/843/42/32/32/121/81/8مالزی

64/74/34/54/53/931/63/6آرژانتین

1/51/211/11/311/51/31/7پرو

نکته: منظور از ابتدای سال تاکنون، میانگین واردات ماهانه در فاصله ماه های ژانویه تا می است.
منبع: تریدمپ)1(، مرکز تجارت بین الملل)2(، فیچ سولوشنز

کشورهای صادرکننده منتفع از کشمکش تجاری میان چین و آمریکا
چین- واردات محصوالت کشاورزی و مواد غذایی به تفکیک کشورهای صادرکننده )درصد از کل ارزش(

1. Trade Map 2. International Trade Center (ITC) 
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Agrochemicals .4: مواد شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی )هر نوع ماده شیمیایی که برای بهبود کمی و 
کیفی فراورده های کشاورزی به کار رود یا هر نوع ماده شیمیایی که از فرآورده های کشاورزی به دست بیاید(.

چشــم انداز: اگرچه گزارش ها حاکی از آن هســتند که دو 
کشــور در پایان ژوئن 2019 دور دیگری از مذاکرات را آغاز 
کردند، اما به اعتقاد کارشناســان اختالفات میان دو کشــور 
بسیار شدیدتر از آن اســت که به زودی راه حلی پایدار برای 
برچیده شــدن تعرفه های وضع شــده یافت شود. از این رو و 
با توجه به انتظارات کارشناســان مبنــی بر تداوم تنش های 
تجاری در نیمه دوم سال 2019 بازتوزیع جریان های تجاری 

طی ماه های آتی ادامه خواهد یافت. خاطرنشان می شود که در 
حال حاضر تنش های تجاری به نوعی »یک هنجار تازه« تلقی 
می شوند و طی ماه های آتی سرمایه گذاران بیشتر بر موضوع 
تأثیر شیوع تب خوکی آفریقایی بر بازارهای کشاورزی جهان 
و شرایطی که از تغییرات آب و هوایی نابهنگام و غیرموسمی 
در بســیاری از کشــورهای کلیدی تولیدکننده حاکم شده 

است، تمرکز خواهند کرد.

 خط مشی های کشاورزی: تمرکز بر مقررات غیرهمسو 
درارتباط با کاربری زمین های زراعی در سال 2019. 

آیا این پیش بینی نیز در حال تحقق است؟ بله.
دیدگاه  مربوط به دســامبر 2018: قوانین و مقررات دولتی 
همچنان یک رویه کلیدی اســت که در سال 2019 نیز بخش 
کشــاورزی را به طور روزافزون تحت تأثیــر قرار می دهد. یک 
خط مشی ویژه که در ســال 2019 بارزتر خواهد شد، مربوط 
به کاربری زمین های زراعی است؛ به نحوی که برخی کشورها 
)ماننــد برزیل( از شــدت مقررات در این بخش کاســته اند و 
برخــی دیگر )مانند اتحادیــه اروپا و اندونــزی( حمایت های 
زیست محیطی قدرتمندتری در این خصوص به عمل می آورند. 
در آفریقای جنوبی نیز، احتمال اتخاذ خط مشی سلب مالکیت 

زمین های زراعی، این بخش را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
 خط مشی های غیرهمســو در مورد کاربری زمین ها یک 
موضوع بحث برانگیز در ســال 2019 بوده اســت. دولت ها در 
آفریقای جنوبی، برزیل، اندونزی، مالزی و اتحادیه اروپا در نیمه 
نخست ســال 2019 در زمینه اصالحات در بخش کشاورزی 

پیشرفت هایی داشته اند.
 در جریان افشــاگری های سیاســی در رسانه های محلی 
طــی مهلت باقی مانده تا برگزاری انتخابات عمومی ماه می در 
آفریقای جنوبی، مبحث اصالحات اراضی به نحوی برجسته تر 
از پیش مطرح شــد؛ ســیریل رامافوســا)1( رئیس جمهور تازه 

منتخب آفریقــای جنوبی، این موضــوع را هدفی کلیدی در 
اعالمیه های کمپین انتخاباتی خود قــرار داده بود. از آن پس 
»گروه متخصصان« اصالحات اراضی در کابینه وی نخســتین 
گزارش خود در ماه ژوئن را با همین موضوع منتشر کردند که 
در آن ســعی شده بود نحوه به اجرا درآمدن این خط مشی در 

طول سالیان آتی توضیح داده شود.
 ژائیر بولســونارو)2( رئیس جمهور برزیل، کماکان اولویت 
را به امر پروژه های کشــاورزی در مقیاس وســیع خواهد داد، 
چنان که انتصاب ترزا کریستینا)3( به سمت وزیر امور کشاورزی 
در ماه ژانویه، تصریحی بر این امر اســت. کریســتینا پیش از 
آن در حمایت از کاهش الزامات سختگیرانه در خط مشی های 
زیست محیطی، افزایش استفاده از آفت کش های شیمیایی)4( و 
اعطای مجوز برای توسعه زمین های تحت پوشش حمایت های 
دولت از اراضی بومی ســخنرانی کرده و تالش داشت الیحه ای 
را در این خصوص به تصویب نمایندگان مجلس برساند. در ماه 
ژانویه، بولسونارو اختیارات مربوط به تعیین حدود اراضی بومی 

را به وزیر کشاورزی تفویض کرده بود.
 در کشــورهای عضو اتحادیه اروپا، مقامات در زمینه اتخاذ 
خط مشی مشترک کشاورزی)5( پیشرفت هایی کرده و خط مشی 
مربوط به دستورالعمل انرژی های تجدیدپذیر)6( را نهایی کرده 
اســت )که قرار اســت هر دو در ســال 2021 به مرحله اجرا 
گذاشــته شوند(؛ شعارهای سیاسی در سال 2019 نیز کماکان 
1. Cyril Ramaphosa
2. Jair Bolsonaro
3. Tereza Cristina

چین واردات محدود برخی محصوالت از ایاالت متحده آمریکا را از سرگرفته است
چین- واردات کاالهای منتخب براساس کشورهای صادر کننده )درصد از حجم واردات ماهانه(

نکته: سطح  باالتر تعرفه ها در جوالی 2018 وضع شدند. منظور از پنبه، پنبه شانه نزده یا حالجی نشده است.
منبع: اداره گمرک چین، فیچ سولوشنز

   واردات پنبه از ایاالت متحده آمریکا        واردات پنبه از هند
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   واردات سویا از ایاالت متحده آمریکا       واردات سویا از برزیل

5. Common Agricultural Policy (CAP)
6. Renewable Energy Directive (REDII)
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به اتخاذ مواضع دوستدار محیط زیست و خط مشی های کمتر 
سخت گیرانه در مورد کاربری زمین های زراعی اشاره می کنند. 
افزایش حضور طرفداران محیط زیست در میان اعضای پارلمان 
اروپــا که نتیجه انتخابــات پارلمانی در ماه می بــود، احتماالً 
سیاست گذاران را از جهت تأیید اهداف زیست محیطی و اولویت 

دادن به این اهداف، تحت فشار قرار خواهد داد.
 جوکو ویدودو)1( رئیس جمهور اندونزی بار دیگر بر پایبندی 
خود در اقدام علیه قطع درختان جنگلی طی فرآیندهای تولید 
روغــن پالم، تصریح کرد که البته پیشــرفت در این زمینه کند 
بوده اســت. در مارس 2019 مقامات مالزی اعالم کردند که به 
منظور مبارزه علیه افزایش ســوء شهرت روغن پالم در بازارهای 
کلیدی به ویژه اتحادیه اروپا، کشت و تولید این محصول را محدود 
خواهند کرد. البته کارشناسان خاطر نشان می کنند که بعید است 
این خط مشــی ها در جلوگیری از افزایش کشــت این محصول 
بــه طور کامل موفق عمل کند؛ امــا در عین حال اعتقاد بر این 
است که خط مشی های اتخاذ شــده در این جهت نشانه ای دال 
بر ســخت گیری های آتی در مورد توسعه سطح زیر کشت این 

محصول است.

چشــم انداز: طی مدت باقی مانده از سال 2019، خط مشی 
کاربری زمین هــای زراعی همچنان مســأله ای حائز اهمیت 
خواهد بود، چرا که دولت های تازه انتخاب شــده در آفریقای 
جنوبی، برزیل، اندونزی و اتحادیه اروپا درصدد آن هستند تا به 
شعارهای انتخاباتی خود با مضمون بازتوزیع، توسعه یا کاهش 

وسعت زمین های زراعی عمل کنند.

 کاهش حاشیه سود برای کشاورزان، تأثیر سوء بر 
بخش نهاده های کشاورزی دارد. آیا این پیش بینی 

نیز در حال تحقق است؟ بله.
دیدگاه  مربوط به دسامبر 2018: اگرچه انتظار می رود قیمت 
کودهای شیمیایی در سال 2019 همچنان تحت حمایت بوده 
و کاهش نیابند، اما با توجه به ظرفیت فراوان تولید، بعید به نظر 
می رسد قیمت ها به میزان قابل توجهی افزایش یابند؛ چرا که 
سطح پایین قیمت محصوالت زراعی، کاهش سودآوری کشت 

محصول برای کشاورزان و فضای نه چندان مطلوب تولید مانع 
از رشد تقاضا خواهد شد.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 با توجه به این که شاخص معیار قیمت کودهای شیمیایی 
ترکیبی نیتروژن، فسفر و پتاسیم)3( از تاریخ اول ژانویه 2019 
تاکنون به میزان 2/4درصد رشــد داشــته است، به طور کلی 
قیمت  کودهای شــیمیایی تا اوایل جوالی سال 2019، تحت 
حمایت قرار خواهند گرفت. بــا این وجود، این میزان افزایش 
قیمت، بســیار کمتر از نرخ رشــد قیمت 8درصد است که در 

سال های 2017 و 2018 به ثبت رسیده است.
 رشــد میزان خرده فروشــی تراکتورها در ایاالت متحده 
آمریکا و برزیل نیز در نیمه نخســت سال 2019 نسبت به کل 
میزان فروش ســاالنه در ســال 2018، روند مالیم تری داشته 
است. در ایاالت متحده آمریکا، میزان فروش تراکتورها در نیمه 
نخست ســال 2019 )یعنی در فاصله دســامبر 2018 تا می 
2019( نســبت به مدت مشابه سال گذشته 6 درصد افزایش 
یافت که کمتر از نرخ رشــد 7درصدی ســاالنه در سال مالی 
2018 می باشــد. در برزیل نیز میزان فروش تراکتور در نیمه 
نخســت سال 2019 به میزان 0/2درصد افزایش یافت که این 
رقــم با نرخ رشــد 8درصدی فروش تراکتور در ســال 2018 

مقایسه می شود.
 فروش ماشــین آالت خرمن کوبی موســوم بــه کمباین 
در برزیل در نیمه نخســت ســال 2019 رشد پررونقی داشت 
و نســبت به یک سال گذشــته، 26درصد افزایش یافت. البته 
این نکته شایان ذکر اســت که بخشی از این رشد مطلوب به 
کاهش تأثیر نرخ های تورم نســبت داده می شــود. کمباین ها 
تقریباً 15درصد از کل فروش ماشین آالت کشاورزی برزیل در 

فصل های اخیر را به خود اختصاص داده اند.
 تحقیق پیمایشــی صورت گرفته توسط شرکت مکینزی 
اند کامپنی)4( در آوریل 2019 نشــان داد که در ســال 2019 
کشاورزان آمریکایی انتظار داشتند که با ثابت نگهداشتن میزان 
خرید بذر، خرید ماشین آالت و تجهیزات را به تأخیر بیاندازند و 
بیشترین هزینه صرف خرید کودهایی شیمیایی شود، اما فقط 
به این دلیل که قیمت کودهای شــیمیایی باالتر است حجم 

خرید تغییری نمی کند.
 شــرکت تراکتورســازی دیر اند کمپانی در می 2019، 
دســتورالعمل رشد فروش خود برای ســال مالی 2019 را از 
7درصد بــه 5درصد کاهش داد و منازعه تجاری میان چین و 
ایاالت متحده آمریکا را در این خصوص مقصر دانست. این در 
حالی است که شرکت تولیدکننده کودهای شیمیایی نوترین)5(  
نیز در سه ماهه دوم سال 2019 شاهد کاهش سوددهی نسبت 
به انتظارات قبلی خود بود که علت آن تا حدودی وقوع طوفان 

در ایاالت متحده آمریکا بود.
McKinsey & Company .4: مکینزی اند کامپنی معتبرترین شــرکت مشــاور مدیریت جهانی 
است. این شــرکت آمریکایی به منظور ارزیابی تصمیمات مدیریتی در بخش های دولتی و خصوصی 
تحلیل های کیفی و کّمی انجام می دهد و در این میان 80 درصد از ابرشــرکت های جهان و فهرست 

گسترده ای از دولت ها و سازمان های ناسودبر را در زمره مشتریان خود دارد.

1. Joko ‹Jokowi› Widodo 
2. AgBiz 
3. NPK (nitrogen-phosphorus-potassium) compound fertilizers
5. Nutrien

نکته: تغییر کاربری زمین به دلیل گسترش بی رویه محدوده های شهری، انجام عملیات های معدنی، توسعه 
پارک ها و جنگل ها از سال 1994 صورت گرفته است.

منبع: آگبیز)2(، فیچ سولوشنز

زمین های تحت 
تملک دولت 

بازتوزیع زمین های زراعی، همچنان یک موضوع قابل بحث خواهد بود
وسعت زمین های تحت تملک یا اجاره در آفریقای جنوبی )هکتار(

مناطق شهری، 
شهرها و 
روستاها

زمین های 
زراعی تحت 
تملک سنتی

زمین های 
زراعی تحت 
تملک موروثی

تغییر کاربری 
زمین 
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چشــم انداز: با توجه به نگرانی های کنونی در خصوص وقوع 
طوفان در مناطق موسوم به کمربند ذرت آمریکا و افول انتظارات 
نســبت به کشــت و زراعت این محصول در آمریکا )بر اساس 
گزارش بخش ســنجش سالمت اقتصاد کشــاورزی آمریکا در 
دانشگاه پردو)1((، روند محدودیت رشد در میزان خرید نهاده های 
کشــاورزی کماکان ادامه خواهد داشــت. با این وجود، رویکرد 
فدرال رزرو آمریکا به اتخاذ مواضع مالیم تر در خصوص نرخ های 
بهره که اکنون انتظار می رود به یک مرتبه کاهش نرخ های بهره 
پیش از پایان سال 2019 منجر گردد، ممکن است مهلتی برای 
کشاورزانی فراهم آورد که سطح بدهی باالیی دارند و بدین ترتیب 

از خرید نهاده ها در بخش کشاورزی پشتیبانی به عمل آید.

 شرکت های کشــاورزی: شــرکت هایی با فعالیت 
تخصصی در بخش کشاورزی و چالش های پیش روی 
بازارها در سطح گسترده تر جهانی. آیا این پیش بینی 

نیز در حال تحقق است؟ بله.
دیدگاه  مربوط به دسامبر 2018: حقوق صاحبان سهام در 
بخش کشاورزی کماکان نسبت به شاخص های معیار در سال 
2019 عملکرد ضعیف تری خواهد داشت، چرا که چالش های 
رقابتی، نگرانی ها در حوزه اقتصاد کالن و شــرایط عرضه مازاد 
حاکم بر بازارها عواملی هستند که در اثر هم افزایی آن ها رشد 

درآمدها در صنعت کشاورزی محدود می شود.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 پیش بینی های انجام شده توسط کارشناسان درباره شاخص 
بازده سهام در بخش کشاورزی نشان می دهد که از ابتدای سال 
2019 تا اوایل ماه جوالی، این شــاخص در مقایســه با هر دو 
شــاخص اس. اند پی. 500 و شاخص جهانی ام.اس.سی.آی. به 

میزان حدوداً 3درصد عملکرد ضعیف تری داشته است.
 بر اساس داده های منتشر شده توسط بلومبرگ، میانگین 

حاشــیه ســود عملیاتی 12 ماهه در این شاخص در سه ماهه 
نخست ســال 2019 به 7/7درصد کاهش یافت که از ابتدای 

ثبت رکوردها در سال 2010، پایین ترین نرخ بوده است.
 بیش از نیمی از شــرکت های تحت پوشش این شاخص 
کشاورزی شــاهد رتبه خود در رده بندی تجمعی تحلیل گران 
بلومبرگ در فاصله تاریخ 3 ژانویه تا 2 جوالی 2019 بوده اند.

چشم انداز: بخــش کشاورزی همچنان با چالش های ناشی از 
منازعــه تجاری مواجه خوهد بود. البته این بخش با اختالالت 
دیگر ناشی از شیوع بیماری تب خوکی آفریقایی در چین نیز 
مواجه خواهد شد که این مسأله تأثیر قابل مالحظه ای نه تنها 
بر صنعت گوشــت بلکه بر ســایر بخش ها از جمله نهاده های 
کشــاورزی، تجارت غالت، شیالت و روغن پالم خواهد داشت. 
در یک سطح گســترده تر و به رغم روند جاری افول انتظارات 
نسبت به این بازار، شــاخص بازده سهام این بخش در جهان 
به طور متوسط در ســطوح باالتری قرار داشته و اعتقاد بر این 
است که این روند می تواند به مدت طوالنی تر ادامه داشته باشد 
که این موضوع حاکی از تداوم سوء عملکرد شاخص بازده سهام 

در بخش کشاورزی است.
1. Purdue University/CME Ag Economy Barometer

تضعیف قیمت نهاده های کشاورزی و رشد قیمت ها
نمودار سمت چپ: شاخص معیار قیمت کودهای شیمیایی ترکیبی نیتروژن، فسفر و پتاسیم، درصد تغییر

نمودار سمت راست: رشد فروش تراکتور در کشورهای منتخب، درصد

نکته: در نمودار سمت چپ، این آمار مربوط به ابتدای سال 2019 تا تاریخ 2 جوالی است.
منبع: بلومبرگ، فیچ سولوشنز

 رشد فروش ساالنه در سال 2018     رشد فروش در نیمه نخست سال 2019

رشد فروش 
تراکتور در برزیل

رشد فروش تراکتور در 
ایاالت متحده آمریکا 

سوء عملکرد شرکت های فعال در صنعت کشاورزی
عملکرد زیربخش های منتخب از ابتدای سال جاری تاکنون، درصد

نکته: مؤلفه های تشــکیل دهنده شــاخص کشــاورزی در راهبرد شــرکت های فعال در ایــن حوزه یافت 
می شوند؛ عملکرد شرکت ها در تاریخ 3 ژانویه و با یک مبنای جدید، به روزرسانی  شدند.

منبع: بلومبرگ، فیچ سولوشنز

 شاخص جهانی ام.اس.سی.آی.     شاخص کشاورزی فیچ سولوشنز
  شاخص اس. اند پی. 500
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Micromobility .۷: یک گونه از اشــکال متنوع حمل و نقل شــهری که توسط وســایل نقلیه بسیار سبک مانند 14
دوچرخه های الکتریکی، اسکوتر، اسکیت و غیره ارائه می شود.

صنعت خودرو در سال 2019

در آستانه شــروع نیمه دوم ســال، کارشناسان عملکرد 
صنعت خودرو در ســال 2019 را مورد ارزیابی قرار دادند و 
چنان که در پایان سال 2018 نیز به آن اشاره شده است، به 
موضوعات کلیدی در این بخش پرداختند. تاکنون نیز بخش 

عمده ای از این موضوعات مطابق با انتظارات، در حال تحقق 
بوده اند که این روند از تحقق انتظارات در قالب پیشرفت های 
مهــم در عرصه صنعــت نمود یافته و در تمــام طول مدت 

باقی مانده از سال جاری ادامه خواهد یافت.

آیا محقق توضیحاتموضوع 
تحلیل کلیدیمعیارهاشده  است؟

سطح باالی تنش های 
تجاری

سیاست حمایت از بخش تجارت داخلی، نوعی عدم 
قطعیت نسبت به سرمایه گذاری ها به وجود آورده 

و این امر راهبردهای تولید را تحت تأثیر قرار 
خواهد داد.

بله
اعالم شرکت ها، داده های 
مربوط به میزان فروش 

و تولید

دیدگاه مربوط به 7 مارس: «توقیف 
خودروهای شرکت تسال)1( در گمرک، 

بازتاب دهنده مسائلی فراتر از موضوع 
تعرفه ها»

دیدگاه مربوط به 20 می: «پایان دوران 
تجارت ترجیحی)2( ترکیه با آمریکا و 

تبعات این مسأله برای صنعت خودرو»
دیدگاه مربوط به 31 می: «تعرفه های 
جدید، نشانه ای دال بر عدم قطعیت 

بیشتر درباره صنعت خودرو»

کاهش هزینه، محور 
تصمیمات راهبردی 
شرکت های سازنده 

تجهیزات اصلی

نتایج مالی ضعیف ناشی از افزایش 
سرمایه گذاری ها در بخش تحقیق و توسعه، باعث 

خواهد شد تا شرکت های بیشتری به راهکار 
افزایش مشارکت ها در جهت کاهش ریسک و 

هزینه ها روی آورند.

بیانیه های مالی شرکت، بله
بازده سرمایه گذاری)3(

دیدگاه مربوط به 16 ژانویه: 
«مشارکت های دو شرکت فورد)4( و 
فولکس واگن)5( در عرصه توسعه، 
نیاز شرکت های سازنده تجهیزات 

اصلی به کاهش هزینه ها را ملموس تر 
می سازد»

دیدگاه مربوط به 29 آوریل: «اقدامات 
شرکت دایملر)6( در زمینه کاهش 

هزینه ها در بحبوحه شرایط نامساعد 
اقتصادی در جهان»

حمل و نقل کوچک)7(

تغییر در مدل کسب و کار برخی شرکت های 
خودروسازی به سوی راه کارهای حمل و نقل متنوع 

باعث خواهد شد این شرکت ها به حوزه تولید 
وسایل نقلیه کوچکتر با امکان تردد در مسافت های 
کوتاه تر مانند دوچرخه های الکتریکی و اسکوترها 

وارد شوند.

اعالم شرکت هابله
دیدگاه مربوط به 10 ژوئن: «توسعه  

راهکارهای حمل و نقل کوچک در 
هنگ کنگ»

افزایش دستیاران 
شخصی مبتنی بر 

هوش مصنوعی

شرکت های خودروسازی در حال توسعه ابزارهای 
موسوم به دستیاران شخصی سازی شده مبتنی بر 

هوش مصنوعی در وسایل نقلیه هستند.
اعالم شرکت هاتا حدودی

دیدگاه فیچ سولوشنز در تاریخ 26
نوامبر 2018: «موضوعات کلیدی 

صنعت خودروسازی در سال 2019»

کاهش میزان فروش 
خودروهای دیزلی 

در کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا و 

تأثیر این مسأله 
بر راهبردهای 
تولیدکنندگان

تغییر رویکرد از تولید خودروهای سوخت دیزل 
باعث خواهد شد تا خودروسازان تغییراتی در 

راهبردهای تولید خود ِاعمال نمایند.
بله

فروش خودرو در اتحادیه 
اروپا به تفکیک آمارهای 
مربوط به فروش هر نوع 

خودرو، 
اعالم شرکت ها

دیدگاه مربوط به 1 فوریه: «قوانین 
و مقرراتی که در آینده وضع 

می شوند، ریسک های مطلوبی بر بخش 
خودروهای الکتریکی در کشورهای 

اروپایی تحمیل خواهند کرد»
دیدگاه مربوط به 4 فوریه: «تصمیم 

شرکت نیسان، بیانگر وجود ریسک های 
متعدد برای صنعت تولید خودرو در 

انگلستان»

منبع: فیچ سولوشنز

موضوعات کلیدی صنعت خودرو در سال 2019

1. Tesla
2. Preferential Trade
3. Return on Investment (ROI)

4. Ford
5.Volkswagen (VW)
6. Daimler
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 سطح باالی تنش های تجاری
دیدگاه اصلی: اتخاذ سیاســت هایی در جهت حمایت از 
بهبود تجارت داخلی کماکان یک ریســک کلیدی برای 
صنعت خودرو در ســال 2019 به شمار می آید، چرا که 
عدم قطعیت پیرامون توافق های تجاری میان انگلستان و 
اتحادیه اروپا، ایاالت متحده آمریکا و چین و ایاالت متحده 
آمریــکا و اتحادیه اروپا، بر هــر دو بخش تولید و فروش 

خودرو تأثیر خواهد گذاشت.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 تعرفه هایی که ایاالت متحده آمریکا علیه کاالهای وارداتی 
از چین به ارزش 200 میلیارد دالر وضع کرده بود، در ســاعت 
12 و یــک دقیقه صبح روز دهم می به وقــت منطقه زمانی 
شرقی)1( یعنی چند ساعت پس از پایان مذاکرات 90 دقیقه ای 
میان هیأت نماینــدگان چینی به رهبری لیو هــه)2(، معاون 
نخســت وزیر چین و رابرت الیتیــزر)3( نماینده تجاری دولت 
آمریکا در تاریخ 9 می، از 10درصد به 25درصد افزایش یافت. 
در واکنش به این مسأله، وزیر امور بازرگانی چین از این تصمیم 
آمریکا عمیقاً ابراز تأسف کرد و اظهار داشت که چین قطعاً در 

این مورد دست به اقدام متقابل خواهد زد.
 در مــی 2019، ایــاالت متحده آمریکا نظــام تجارت 
ترجیحی با ترکیه را که اجازه می داد برخی کاالهای صادراتی 
ترکیــه به صورت معاف از تعرفه وارداتی به این کشــور وارد 

شوند منقضی اعالم کرد.
 در تاریــخ 30 می، دولت ترامپ از تصمیم این کشــور 
مبنی بر اِعمال تعرفه ها بر تمامی کاالهای واردشده از مکزیک 
به خاک آمریکا از تاریخ دهم ژوئن در چارچوب قانون خاص 
اختیــارات اقتصــادی بین المللــی)4( خبــر داد. این تصمیم 
در راســتای وارد آوردن فشــار بر مکزیک در مورد مســأله 
مهاجرت های غیرقانونی به آمریکا از این کشــور اتخاذ شــد. 
مقرر شــده بود تا تعرفه ها در ابتدا با نرخ 5درصد آغاز شده و 
بــه تدریج تا ماه اکتبر، ماهانه به میزان 5درصد افزایش  یابند 
تا به 25درصد برســند. ســرانجام توافق حاصل بر سر مسأله 

مهاجران غیرقانونی، مانع از اعمال تعرفه ها شد.

چشم انداز: ریسک های تجاری کماکان خودروسازان را درباره 
سرمایه گذاری و تصمیمات راهبردی بلندمدت با عدم اطمینان 
مواجه می سازند. با نزدیک شدن انگلستان به ضرب العجل جدید 
31 اکتبر 2019 برای ترک عضویــت اتحادیه اروپا و با توجه 
به قرار گرفتن نخســت وزیر این کشور در رأس امور، گام های 
بعدی در مورد فرآیند خروج انگلستان از اتحادیه اروپا یا همان 
»برگزیــت«، طالیه دار تمامی تحوالت مرتبط با ریســک های 
سیاسی خواهد بود. عالوه بر برگزیت، تنش های تجاری موجود 

میان ایاالت متحده آمریکا و چین و ادامه تهدیدات آمریکا مبنی 
بر اِعمال تعرفه 25درصدی بر واردات خودرو از کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا، و همچنین به تعویق افتادن تصمیم آمریکا مبنی 
بر وضع تعرفه  بر تمامی خودروهای وارداتی به شش ماه آینده 
در جهت تأمین منافع امنیت ملی این کشور، همگی موضوعاتی 
هستند که بر صنعت خودروســازی جهان سایه افکنده اند. با 
توجه به این که بازارهای مهم خودروسازی جهان درگیر مسائل 
فوق الذکر هستند، این ریسک ها کماکان خودروسازان را درباره 
سرمایه گذاری و تصمیمات راهبردی بلندمدت با عدم اطمینان 

مواجه می سازند.

 کاهــش هزینــه، محــور تصمیمــات راهبردی 
شرکت های سازنده تجهیزات اصلی

دیدگاه اصلی: کارشناسان بر این باورند که شرکت های 
ســازنده تجهیزات اصلی، پس از یک دوره سرمایه گذاری 
کالن در زمینه توســعه فناوری های نوینی چون وسایل 
نقلیــه الکتریکی و فناوری رانندگی خودران)5(، در ســال 
2019 بیشترین توجه خود را به کاهش هزینه ها معطوف 
خواهنــد کرد که این مســأله آنان را به مشــارکت های 

عملیاتی  بیشتر تشویق خواهد کرد.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 در ماه ژانویه، دو شــرکت فــورد موتور و فولکس واگن در 
نمایشگاه خودروی دیترویت اعالم کردند که در حوزه هایی چون 
تولید وسایل نقلیه تجاری با یکدیگر همکاری خواهند کرد؛ ضمن 
آن که این احتمال وجود دارد که بعدها صنعت تولید وسایل نقلیه 

الکتریکی و فناوری خودران را گسترش دهند.
 همچنین در ماه ژانویه، شرکت دایملر از یک مجموعه طرح 
برای کاهش هزینه ها در تمامی کارخانجات تحت عملیات خود 
در سرتاســر جهان با هدف صرفه جویی حداقل 6/75 میلیارد 
دالری تا ســال 2021 در دو بخش تولید خودروهای سواری و 
ون های مرسدس بنز و همچنین صرفه جویی 2 میلیارد دالری 
در بخش تولید کامیون های دایملر خبر داد. این طرح ها بخشی 
از راهبرد جدیدی است که اوال کالنیوس)6(، مدیر عامل آینده 

شرکت دایملر اتخاذ کرده است.
 در ماه می، شرکت خودروسازی فیات کرایسلر)7( پیشنهاد 
ادغام با شرکت رنو)8( را مطرح کرد تا بدین ترتیب سومین شرکت 
بزرگ خودروسازی جهان پس از فولکس واگن و تویوتا موتور)9( 
را تشکیل دهد. در این پیشنهاد، فیات کرایسلر به این نکته اشاره 
کرده بود که این ادغام موجب صرفه جویی بیش از 5 میلیارد یورو 
در هزینه ها خواهد شد و پورتفویی از برندهای تحت پوشش در 
همه بخش های خودرو ایجاد خواهد کرد. این پیشنهاد از زمانی 

که برای اولین بار مطرح شد، تاکنون بی پاسخ مانده است.
Eastern Time Zone (EDT) .1: منطقه زمانی شــرقی؛ یک منطقه زمانی شامل 1۷ 
ایالت در بخش شرقی سرزمین اصلی ایاالت متحده آمریکا، بخش هایی از شرق کانادا، 
ایالت کینتانا رو در مکزیک، پاناما در آمریکای مرکزی و جزایر کارائیب است. این منطقه 
زمانی پنج ساعت پیش از ساعت هماهنگ جهانی یعنی ساعت گرینویچ )GMT( است.

2. Liu He
3. Robert Lighthizer
4. International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)
5. Autonomous Driving
6. Ola Källenius
7. Fiat Chrysler Automobiles (FCA)

8. Renault Group
9. Toyota Motor
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Vehicle Platform .1 : پلتفرم خودرو به مجموعه ای مشترک از طراحی، مهندسی، عملیات تولید و همچنین اجزای اصلِی خودرو اطالق می شود که در تعدادی 

از مدل های متفاوت در ظاهر و حتی در بَرند، مشترک است. این فناوری به تولیدکنندگان اجازه می دهد تا با کاهش هزینه ها، مدل های متنوعی عرضه کنند.
Venture Capital .4: سرمایه گذاری خطرپذیر که از آن با عنوان های »سرمایه گذاری جسورانه« یا »سرمایه گذاری کارآفرینی« نیز نام می برند، عبارت است از 

تأمین سرمایه الزم برای شرکت ها و کسب وکارهای نوپا یا استارت آپ های کارآفرین که مستعد جهش و رشد ارزش و البته ریسک فراوانی است.

2. GenZe
3. Mahindra North America
5. Cityskater
6. Streetmate
7. Micro Mobility Systems
8. E-Scooter

چشم انداز: همان طور که پیشتر اشاره شد، افزایش عملکرد 
نامطلوب ترازنامه شرکت ها در کنار ریسک های فراوان ناشی 
از افزایش تنش های تجاری، باعث خواهد شــد تا شرکت های 
ســازنده تجهیزات اصلی به سوی مشــارکت های بیشتر در 
راســتای کاهش هزینه ها و تعدیل ریســک های به کارگیری 
فناوری های نوین، پلتفرم هــای)1( جدید خودرو و همچینین 
ریســک های ورود به بازارهای جدید، روی آورند. کارشناسان 
معتقدند که چون شرکت های سازنده تجهیزات اصلی در نیمه 
پایانی سال 2018 نتایج مأیوس کننده ای به بار آورده اند، این 
روند از مشارکت ها در سال 2019 پرشتاب تر خواهد شد. در 
ســه ماهه سوم سال 2018، ده شرکت برتر سازنده تجهیزات 
اصلی )که نام شرکت های معتبری چون فورد، فولکس واگن، 
تویوتا، و بی.ام.دبلیو. در میان آنان به چشــم می خورد( شاهد 
میانگین نرخ افت 26/4درصدی خالص ســود خود نســبت 
به مدت مشابه سال گذشــته بودند که همین مسأله آنان را 
واداشــت تا روند کاهش هزینه ها در بخش تحقیق و توسعه و 

نیز هزینه های توسعه ای در سال 2019 را تسریع کنند.

 حمل و نقل کوچک
دیدگاه اصلی: دیدگاه کارشناســان مبنــی بر این که 
خودروسازان در بلندمدت ملزم خواهند شد تا در راستای 
ایجاد تغییراتی در مدل کسب و کار خود، از تولید و فروش 
صرف خودروها فاصلــه بگیرند و »راه حل های جابجایی« 
چندگونه ارائه کنند، بدین معناست که کارشناسان انتظار 
آن را دارند تا شــرکت ها به نحوی روزافزون به سوی ارائه 

گونه های دیگری از حمل و نقل حرکت کنند.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 در ماه فوریه، شرکت استارت آپ گنزه)2( که دفتر مرکزی 
آن در ایالت کالیفرنیا واقع شــده، به شرکت ماهیندرا نورث 
امریکا)3( پیوست. این مشــارکت چند هدف را دنبال می کرد 
کــه از جمله آن ها عرضه دوچرخه های الکتریکی و اســکوتر 

بــه بازار ایاالت متحده آمریکا، ارتقاء بخش طراحی شــرکت 
ماهیندرا و ایجاد تأسیسات مهندسی و تولید بودند. همچنین 
این اقدام منجر به افزایش حضور شــرکت ماهیندرا در حوزه 
حمل و نقل کوچک شــد. ایــن اتفاق پس از آن روی داد که 
شرکت ماهیندرا با انجام یک سرمایه گذاری خطرپذیر)4(، برای 
نخســتین بار تأمین مالی تســهیالت الزم برای رشد شرکت 

نوپای گنزه را بر عهده گرفت.
 در مــاه مــارس، شــرکت فولکس واگن در نمایشــگاه 
خودروی ژنو از »طرح های مفهومی« اســکوتر برقی ســیتی 
اسکیتر)5( و استریت میت)6( رونمایی کرد. استریت میت یک 
اســکوتر برقی با اندازه بزرگ است که استفاده از آن مستلزم 
داشتن پالک ثبتی و بیمه است و با هدف جایگزینی اتومبیل، 
طراحی و عرضه شــده است؛ اما ســیتی اسکیتر یک اسکوتر 
برقی کوچکتر با مزیت حفظ تعادل راحت تر اســت که برای 
طی مســافت های کوتاه تــر مثاًل بین محل پــارک خودرو و 

ساختمان طراحی و تولید شده است.
 در ماه می، شرکت بی.ام.دبلیو. اعالم کرد که قصد دارد در 
ماه سپتامبر از یک اســکوتر برقی ساخت این شرکت رونمایی 
کند. این اسکوتر با مشارکت شرکت میکرو موبیلیتی سیستمز)7( 
تولیدکننده میکرو اسکوتر ســاخته می شود. اسکوتر الکتریکی 
شــرکت بی.ام.دبلیو با نام ای.اســکوتر)8( دارای برد مسافت 12 
کیلومتر است و ظرف مدت دو ساعت به طور کامل شارژ می شود.

چشم انداز: از آن جــا که انتظار می رود خودروسازان بر اساس 
خدمات مورد تقاضا، راه حل های حمل و نقل خود را توســعه 
دهند، این تغییر احتماالً در جهت تمرکز بیشتر بر وسایل نقلیه 
کوچکتر با قابلیت اســتفاده در مراکز شــهری پرازدحام مانند 
اســکوترها و دوچرخه ها که به طور معمول از این پدیده تحت 
عنوان »حمل و نقل کوچک« یاد می شــود روی خواهد داد. با 
در نظــر گرفتن این موضوع در کنــار روند دیگری که در این 
صنعت به چشــم  می خورد، این وسایل نقلیه عمدتاً الکتریکی 
خواهند بود. طی ســال های اخیر، بازار وسایل نقلیه الکتریکی 
دارای دو چــرخ بســیار پررونق بوده اســت، به ویژه زمانی که 
دولت های مرکزی و محلی مردم را به استفاده از ناوگان حمل 
و نقل شهری تشویق می کنند. بنابراین چندان هم جای تعجب 
نیست که بســیاری از خودروسازان بزرگ از طریق مالکیت بر 
ناوگان اشتراکی اســکوترها یا دوچرخه های الکتریکی، به این 
بازار به ســرعت در حال رشــد روی آورنــد. انتظار می رود در 
ســال 2019 این روند سرعت بیشتری به خود بگیرد، چرا که 
خودروسازان شروع به یکپارچه ســازی مدل های کسب و کار 
آتی خود کرده اند و در این راســتا بــه جای تولید محصوالت 

واحد، راه حل های چندگانه را مد نظر قرار خواهند داد.

منبع: گزارش های مالی شرکت، فیچ سولوشنز                                 Q: فصل

 مخارج تحقیق و توسعه

اولویت کاهش هزینه ها
مخارج بخش تحقیق و توسعه در مورد هشت شرکت برتر سازنده تجهیزات اصلی، دالر
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 افزایش تعداد دستیاران شخصی مبتنی بر هوش 
مصنوعی

دیدگاه اصلی: کارشناسان بر این باورند که خودروسازان 
)به ویژه صاحبان برندهای ممتــاز خودرو( به جای تکیه 
بر شــیوه های دستیاری صوتی که به شکل سنتی توسط 
شرکت های آمازون، گوگل یا اپل ارائه می شوند، به توسعه 
دستیاران شخصی سازی شده به زبان طبیعی و مبتنی بر 

فناوری هوش مصنوعی روی خواهند آورد.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 در ماه می، شــرکت بی.ام.دبلیو. دستیار شخصی هوشمند 
خود را که حاصل به روزرسانی یک سیستم سرگرمی رسانه ای)2( 
تعبیه شده روی مدل های جدیدتر بود، عرضه کرد. این سیستم 
ابتدا در اروپا و ســپس در ایاالت متحده آمریکا قابل دسترسی 

خواهد بود.
 همچنیــن در ماه می، ولوو)3( اعالم کــرد که از این پس 
اپلیکیشن این شرکت موسوم به آن کال اپ)4(، از قابلیت اتصال 
به دستیار سیری)5( اپل، الکسا)6( آمازون یا گوگل اسیستنت )7(  
شــرکت گوگل با هدف استفاده از کنترل های صوتی برخوردار 
خواهد شد. اگرچه این نرم افزارها متعلق به برند ولوو نیستند، اما 
حفظ این پیوند با برند ولوو از طریق اپلیکیشن های فوق، بیانگر 

تداوم اتصال به مصرف کنندگان و رفتار آنان در خودرو است.

چشم انداز: انتظار می رود کاربرد پلتفرم های دستیار شخصی 
توســط خودروســازان، در ســال 2019 با امکانات بیشــتر 
شخصی سازی شده تداوم یابد. کارشناســان انتظار دارند این 
دستیاران شــخصی مجهز به فناوری هوش مصنوعی قابلیت 
فراگیری و توســعه یافتگی در عرصه رانندگی را داشته باشند 
و بدین ترتیب بتوانند بر اســاس پیش بینی  در خصوص این که 
راننده چه کار می خواهــد انجام دهد، توصیه هایی ارائه دهند. 

اعتقاد بر این است که خودروســازان، به عنوان شیوه ای برای 
ایجاد وجه تمایز بســیار مشــهود میان خدماتی که خود ارائه 
می کنند و خدمات ارائه شــده توسط رقبا، این فناوری را مورد 
اســتفاده قرار خواهند داد و در این راســتا امکان تجربه یک 

خدمات سفارشی تر را برای کاربران فراهم خواهند کرد.

 کاهش میزان فروش خودروهای ســوخت دیزل در 
اروپا و تأثیر آن بر راهبرد تولیدکنندگان خودرو

انتظــار می رود کاهش میــزان فروش  دیدگاه اصلی: 
خودروهای سوخت دیزل در کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
منجر به کاهش تولید وســایل نقلیه با سوخت دیزل در 
سال 2019 شود و خودروسازان را مجبور سازد تا راهبرد 
تولید خود را به ســوی دیگری غیــر از تولید این نوع از 

وسایل نقلیه تغییر دهند.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 در ماه فوریه، شرکت نیسان موتور)8( اعالم کرد همان طور 
که در ســال 2016 نیز این خبر را مطرح کرده، نسخه بعدی 
مدل شاســی بلند ایکس تریل)9( را به جــای کارخانه خود در 
ساندرلند انگلســتان، در ژاپن تولید خواهد کرد. در حالی که 
عوامل متعددی موجب این تصمیم گیری نیســان شــدند، اما 
مهم ترین دلیــل آن این بود که این مدل خودرو با ســوخت 
دیزل کار می کند. اکنون که ســهم خودروهای دیزلی در بازار 
منطقه اروپا از تقریباً 50درصد در ســال 2016 )یعنی زمانی 
که این تصمیم برای نخســتین بار گرفته شد( به اندکی بیش 
از 36درصد کاهش یافته، تولید یک مدل دیزلی در یک کشور 

اروپایی چندان منطقی به نظر نمی رسد.
 همچنین در ماه فوریه، شرکت هوندا موتور)10( اعالم کرد 
که قصد دارد کارخانه خود در شــهر ســوئیندون انگلستان را 
تعطیل کند. هر دو مدل خودروهای ســوخت بنزین و سوخت 
دیزل در این کارخانه تولید می شوند و هوندا یک تغییر جهانی 
در راهبردهای خود به ســوی تولید خودروهای الکتریکی را، 

یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر این تصمیم عنوان کرده است.

چشم انداز: شــرکت های بزرگ تولیدکننده خودرو به کاهش 
محبوبیت خودروهای سوخت دیزل اذعان می کنند و در راستای 
تعدیل نگرانی های روزافزون مصرف کنندگان، در حال کاستن از 
میزان عرضه این گونه خودروها هستند. صاحبان اکثر برندهای 
مشهور متعهد شدند فروش خودروهای دیزلی را متوقف کنند؛ 

Infotainment System .2: سیســتم سرگرمی رسانه ای اطالعاتی تفریحی و نامطلوب اســت که به نوعی رسانه ای ارائه می شود و ترکیبی از اطالعات و 
سرگرمی است. این اصطالح همچنین می تواند در مورد محصوالت و سیستم های سخت افزاری/ نرم افزاری به کار رود که برای وسیله نقلیه ساخته می شود 

یا به منظور افزایش تجربه راننده یا مسافر در وسیله نقلیه تعبیه می شود.
Siri .5: ســیری یک دستیار شخصی هوشمند است که به عنوان یک نرم افزار کاربردی برای آی اواس اپل کار می کند. این نرم افزار کاربردی از رابط کاربری 
به زبان طبیعی برای پاسخ دادن به سواالت و ایجاد توصیه هایی برای کاربران استفاده می کند. انجام این کارها به وسیله ارسال درخواست ها به یک مجموعه 

از خدمات وب صورت می گیرد.
Alexa .6: دستیار صوتی هوشمند الکسا یک سیستم تشخیص صوتی هوشمند است و با استفاده از خدمات درک زبان طبیعی به کاربر امکان آن را خواهد داد تا با استفاده از هر دستگاه متصلی از 

طریق میکروفون و اسپیکر به آن متصل شود.
Google Assistant .۷: گوگل اسیستنت نام دستیار هوشمند و اختصاصی گوگل است که مجهز به فناوری هوش مصنوعی )AI( است و می تواند یک مکالمه دو طرفه با انسان داشته باشد. یعنی شما 
به عنوان کاربر می توانید با گوگل اسیســتنت صحبت کنید و در مورد خیلی از مسائل از این دستیار هوشمند راهنمایی بخواهید. به بیان دیگر گوگل اسیستنت دقیقاً مثل سیری )دستیار هوشمند 

اختصاصی اپل( عمل می کند.

1. National Trade Associations
3. Volvo
4. On Call app
8. Nissan Motor
9. X-Trail SUV
10. Honda Motor

منبع: انجمن های ملی تجارت)1(، فیچ سولوشنز
 سال 2016         سال 2017

پیشتازی آلمان در میان بازارهای در حال رشد اروپایی
میزان فروش دوچرخه الکتریکی در هر کشور )دستگاه(

فرانسه آلمان ایتالیا هلند انگلستان 
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در نهایت این روند باعث خواهد شد تا تولید خودروهای سوخت 
دیزل در اروپا، به دلیل کاهش تقاضا و نیز الزامات سخت گیرانه ای 
که در این حوزه در نظر گرفته شــده و تا ســال 2020 به اجرا 
درمی آیند، متوقف گردد. از این رو کارشناسان سال 2019 را یک 
دوره انتقال برای خودروسازان بزرگ جهان پیش بینی می کنند. 

در این سال شرکت های خودروسازی مجبور خواهند شد درباره 
موارد متعددی از جمله اســتقرار تأسیســات تولید مدل های 
سوخت دیزل در بازارهای دیگر با استانداردهای سهل گیرانه تر یا 
آماده سازی کارخانه های موجود برای تولید خودروهایی با مصرف 

سایر انواع سوخت، تصمیم گیری نمایند.
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صنعت خرده فروشى محصوالت مصرفى

Fast-Moving Consumer Goods .1: کاالی تند مصرف محصولی ا ســت که به سرعت و با قیمت نسبتاً پایینی به  فروش می رسد. کاالهای بی دوام مانند خوراکی های بسته بندی شده، نوشیدنی ها، 
وسایل بهداشتی، و داروهای غیرداروخانه ای از جمله این کاالها هستند؛ در مقابل، کاالهای بادوام و وسایل بزرگ مانند تجهیزات آشپزخانه در این دسته جای نمی گیرند، زیرا عموماً ظرف یک دوره 

زمانی چندساله جایگزین می شوند.
Disruptive Technologies .2: فناوری های برهم زننده )یا به بیان دیگر تحول آفرین( به آن دســته از فناوری هایی اطالق می شــود که مبانی رقابت فناوری را تغییر می دهند و صنایع و بازارهای 
جدید را بنیان می نهند و در واقع بهبودیافته فناوری  های موجود نیستند. به عنوان مثال، ماشین حساب در مقایسه با چرتکه یک فناوری بر هم زننده به حساب می آید. در حقیقت مهم ترین ویژگی 
فناوری های برهم زننده، توانایی ارایه قابلیت های عملکردی جدید برای بهبود تجربه مشــتریان است. فناوری های برهم زننده یکی از عوامل اصلی عبور از عصر اطالعات به عصر دیجیتال هستند و 

عنصر جدایی ناپذیر تحول دیجیتال در صنایع محسوب می شوند.

در آستانه شــروع نیمه دوم ســال، کارشناسان عملکرد 
صنعت خرده فروشــی در ســال 2019 را مورد ارزیابی قرار 
دادند و چنان که در نوامبر سال 2018 نیز به آن اشاره شده 
اســت، به موضوعات کلیدی در این بخش پرداختند. تاکنون 

نیز بخش عمــده ای از این موضوعات مطابق با انتظارات، در 
حال تحقق بوده اند که این روند از تحقق انتظارات، در قالب 
پیشــرفت های مهم در صنعت نمود یافتــه و در تمام طول 

مدت باقی مانده از سال جاری ادامه خواهد یافت.

آیا محقق شده  توضیحاتموضوع 
تحلیل کلیدیمعیارهااست؟

آهنگ مالیم رشد 
مخارج مصرف کننده 

در جهان، در بحبوحه 
تنش های تجاری

پیش بینی می شود مخارج مصرف کننده که در سال 
2018 به نقطه اوج رشد خود یعنی 3/7درصد 

رسیده بود، در سال 2019 روند رشد کندتری را 
در پیش بگیرد و 3/4درصد رشد نماید. در چنین 

فضای پرچالشی، کارشناسان پیش بینی می کنند 
که دو زیر بخش رستوران ها و هتل ها و مراقبت 

شخصی، نسبت به سایر زیربخش های پوشش  داده 
شده در صنعت خرده فروشی محصوالت مصرفی، 

عملکرد بهتری داشته باشند.

بله

کندی آهنگ رشد مخارج، 
رکود یا کاهش شاخص 
اعتماد مصرف کننده و 

میزان فروش. آمارها و 
پیش بینی های صورت 

گرفته در خصوص 
زیربخش های مراقبت 

شخصی و خدمات غذایی

28 ژانویه: «چشم انداز بخش 
مصرف کننده در چین: افزایش مواجهه 

با چالش ها»
29 ژانویه: «چشم انداز بخش 

مصرف کننده در آلمان: ریسک کندی 
آهنگ رشد اقتصادی، به رغم عملکرد 

مطلوب بازار کار»
14 فوریه: «افول انتظارات 

مصرف کننده، عامل محدودیت رشد در 
بازارهای توسعه یافته»

8 آوریل: «چشم انداز روشن بازار 
خدمات غذایی در لهستان»

توسعه پایدار، عامل 
حرکت به سوی 

اتخاذ راه حل های 
«دورانی»

شرکت ها، حرکت به سوی توسعه پایدار را سرعت 
بیشتری بخشیده اند. حوزه های مورد تمرکز در 

سال 2019 و پس از آن شامل کاهش استفاد از 
پالستیک و کاستن از میزان انتشار گازهای حاوی 

کربن است. در این راستا، دولت ها از طریق تدوین 
قوانین و مقررات و مصرف کنندگان نیز با اعمال 

تغییراتی در شیوه مخارج خود، با شرکت ها همکاری 
می کنند.

بله

اعالم اخباری در خصوص 
اقدامات نوآورانه در 
عرصه توسعه پایدار.

عدم استفاده از 
پالستیک های یکبار مصرف 

توسط خرده فروشی ها و 
بخش خدمات غذایی.

تدوین قوانین و مقررات 
توسط دولت

27 مارس: «مصرف کنندگان، 
ذی نفعان اصلی در موضوع توسعه 

پایدار»
2 می: «شرکت های تولیدکننده کاالهای 
تند مصرف)1( در حال افزایش تمرکز بر 

موضوع توسعه پایدار»
21 می: «توسعه  پایدار: اقدامات دولت 

تحت هدایت زیربخش تفریحات و 
گردشگری»

افزایش اثربخشی 
تعرفه های تجاری بر 

مصرف کنندگان

بیشترین فشار ناشی از افزایش هزینه تأمین 
نهاده های ورودی که علت آن وضع تعرفه ها است، 

بر مصرف کنندگان وارد می شود و این در حالی 
است که تعداد بیشتری از محصوالت مصرفی 

مشمول این تعرفه ها خواهند شد. در صورتی که 
این روند از تشدید تنش ها تداوم داشته باشد، 
افزایش قیمت محصوالت مصرف کننده غیرقابل 

اجتناب خواهد بود.

بله، البته 
انتظار می رود 

این مسأله 
در نیمه دوم 
سال تأثیر 
بیشتری 

داشته باشد.

قیمت محصوالت، اعالم 
تعرفه ها، کند شدن 
آهنگ رشد مخارج 

مصرف کننده

دیدگاه مربوط به 15 می: 
«مصرف کنندگان چینی از شرایط 

به وجود آمده در اثر جنگ تجاری، در 
مضیقه قرار خواهند گرفت»

بیشترین پتانسیل 
نوآوری/ اختالل 

در صنعت تناسب 
اندام )بدن سازی(

صنعت تناسب اندام و بدن سازی در حال شکوفا 
شدن است که البته این صنعت همه افراد را 
در برنمی گیرد. کارشناسان انتظار دارند شاهد 
نوآوری/ اختالل بیشتری در این بخش باشند، 

چرا که به نظر می رسد استارت آپ ها و برندهای 
مشهورتر برای گروه وسیع تری از مصرف کنندگان 
جذابیت دارند و محصوالت خود را به گستره ای 
فراتر از محدوده پوشش دهی قبلی این صنعت، 

عرضه می دارند.

بله

افزایش تعداد برنامه های 
تمرینات ورزشی در خانه؛
کسب تجربیات تازه در 

مراکز تناسب اندام 
و شرایط انعطاف پذیر 
عضویت در این مراکز 

7 ژوئن: «عرضه اولیه سهام توسط 
شرکت پلوتون، عامل ایجاد تحول در 

صنعت تناسب اندام»

تبدیل صنایع شبه 
قانونی به جریانات 

اصلی

تعدیل میزان سختگیری در قوانین و ظهور 
فناوری های برهم زننده)2( باعث خواهد شد تعدادی 

از بخش های صنعت از لحاظ مشروعیت و قانونی 
بودن در هاله ای از ابهام  قرار گیرند.

اگر مصرف کنندگان ملزم به پایبندی کامل به جوانب 
حقوقی نشوند و به همین منوال صنایع را به جلو 
پیش ببرند، عمدتاً جنبه های قانونی آن را رعایت 

نخواهند کرد.

بله

رشد در صنایع جدید و 
در حال ظهور.

استعمال ماری جوآنا، 
شرط بندی ورزشی، 
استفاده کنندگان از 

اسکوترهای برقی

17 دسامبر: «بازار محصوالت مصرفی 
ایاالت متحده آمریکا، فراهم کننده 

زمینه شکل گیری نوعی هجوم به سوی 
انجام شرط بندی های ورزشی»

منبع: فیچ سولوشنز

موضوعات کلیدی صنعت خرده فروشی محصوالت مصرفی در سال 2019
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 آهنگ مالیم رشد مخارج مصرف کننده در جهان، در 
بحبوحه تنش های تجاری

دیدگاه اصلی: پیش بینی می شود مخارج مصرف کننده 
که در سال 2018 به نقطه اوج رشد خود یعنی 3/7درصد 
رسیده بود، در سال 2019 روند رشد کندتری را در پیش 
بگیرد و 3/4درصد رشــد نماید. دلیل اصلی این رکود در 
رشد در سال 2019، افزایش تنش های تجاری میان ایاالت 
متحده آمریکا و سایر کشورهای جهان و همچنین رکود 
در رشــد دستمزدهای واقعی حتی به رغم بهبود بازارهای 

کار در مقایسه با شرایط پیش از بحران است.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 افزایش عدم قطعیت ها پیرامون مسائل تجاری، به ویژه در 
اثر تشــدید دوباره تنش ها میان چین و ایاالت متحده آمریکا 
تأثیری به شــدت منفی بر چشم انداز رشد مصرف جهانی در 
سال 2019 داشته اســت. اکنون پیش بینی می شود مصرف 
خانــوار در جهان در شــرایط واقعی ســال 2019، به میزان 
3/1درصد نســبت به یک سال گذشته رشــد نماید که این 
رقم کمتر از نرخ رشــد 3/4درصد در ســال 2018 اســت و 

پایین ترین نرخ رشد از سال 2014 تاکنون به شمار می آید.
 در حالی که کارشناسان معتقدند دستیابی چین و ایاالت 
متحده آمریکا به یک توافق تجاری در نیمه دوم سال 2019 
هنوز هم امکان پذیر است، اما تصمیم ایاالت متحده آمریکا در 
اواســط ماه می سال 2019 مبنی بر افزایش تعرفه های وضع 
شده علیه واردات 200 میلیارد دالر کاالی چین از 10درصد 
به 25درصد، احتمال اِعمال تعرفه های بیشــتر و ایجاد موانع 
غیرتعرفه ای از ســوی دو طرف طی یــک دوره کوتاه مدت را 

تقویت کرده است.
 در ماه ژوئن، کارشناســان متخصص در حوزه ریســک 
کشــوری پیش بینی ها درباره نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 
واقعی آمریکا در ســال 2019 را مــورد بازنگری قرار دادند و 
این رقم را از پیش بینی قبلی 2/5درصد به 2/2درصد کاهش 
دادند. این موضوع تأثیر منفی اِعمال تعرفه های وارداتی باالتر 
بــر قیمت دارایی ها، قدرت خرید مصرف کنندگان و حاشــیه 
سود کســب وکارها را که کارشناســان انتظار آن را داشتند، 

بازتاب می دهد.
 کارشناســان پیش بینی های رشد اقتصادی در بازارهای 
بزرگ توســعه یافته و مصرف کننده ای چون استرالیا، آلمان و 
ایتالیا را نیز مورد بازنگری قرار دادند. این موضوع بیانگر افول 
انتظارات مصرف کنندگان و کاهــش نرخ های مصرف خانوار 
در بازه زمانی میان ســه ماهه چهارم سال 2018 تا سه ماهه 

نخست سال 2019 می باشد.
 میــزان خرده فروشــی محصوالت مصرفــی در چین در 
سه ماهه نخست ســال 2019 نسبت به مدت مشابه یک سال 

گذشــته به طور متوسط 8/4درصد رشد داشت که این رقم با 
میانگین نرخ رشد 10/1درصد در مدت مشابه یک سال پیش 
از آن مقایســه می شود. با شروع جنگ تجاری و به موازات آن، 
رکود اقتصادی گسترده تر در این کشور، مخارج مصرف کننده 

نیز کاهش یافت.

 توســعه پایدار، عامــل حرکت به ســوی اتخاذ 
راه حل های »دورانی«

دیدگاه اصلی: در حوزه مصرف، تمایل رو به رشــدی 
برای صرف مخارج بیشــتر برای خرید محصوالتی وجود 
دارد که تحت یک برند معتبر از لحاظ کمک به توســعه 
پایدار، عرضه می شــوند. ســاده ترین روش برای آن که 
مصرف کنندگان این موضوع را به شرکت ها منتقل کنند، 
اتخاذ یک راهبرد چندشاخه است، اما اعتقاد بر این است 
که در ســال 2019، بیشترین تمرکز به کاهش استفاده 
از پالستیک های یک بار مصرف و به طور کلی تالش برای 
کاهش دادن میزان اســتفاده از پالستیک در بسته بندی 

معطوف شود.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 دولت انگلســتان بــا تصویب الیحــه ممنوعیت تولید و 
اســتفاده از نی های پالستیکی و گوش پاک کن ها، آن را به یک 
قانون تبدیل کرد که از ابتدای ماه آوریل سال 2020 قابل اجرا 
می باشد. تا ســال 2021، ممنوعیت مشابهی در سرتاسر قاره 

اروپا به مرحله اجرا درخواهد آمد.
 در می 2019، شــرکت های کوکا-کوال)1(، مک دونالدز)2(، 
کیوریگ داکتر پپر)3(، اســتارباکس)4( و پروکتر اند گمبل)5( به 
پیروی از بنیاد جهانی طبیعت)6( قراردادی در جهت این ابتکار 
عمل با یکدیگر به امضاء رساندند که هدف از آن کاهش زباله های 
پالستیکی به میزان 10 میلیون تن در سال است. فقط شرکت 

کوکاکوال ساالنه 3 میلیون تن پالستیک تولید می کند.
 شرکت خواروبارفروشی انگلیسی ویتروز)7( اقدام نوآورانه 
خود در زمینه ارائه محصوالت »بسته بندی نشده« را در قالب 
یک طرح آزمایشــی آغاز کرد. این شرکت در داخل فروشگاه 

World Wide Fund .6: بنیاد جهانی طبیعت یا صندوق جهانی طبیعت بزرگترین اتحادیه بین المللی در زمینه حفاظت از 
محیط زیست است که در سال 1961 در کشور سوئیس تأسیس شد. در حال حاضر حدود 4,000 نفر در نزدیک به 100 کشور 
جهان برای این اتحادیه مشغول به کار هســتند و بیش از 2,000 پروژه را به عهده دارند. بیشتر از پنج میلیون نفر نیز در 

سراسر جهان از این اتحادیه حمایت می کنند.

1. Coca-Cola
2. McDonald ś
3. Keurig Dr Pepper

4. Starbucks
5. Procter & Gamble
7. Waitrose

تأثیر نامساعد بودن چشم انداز رشد اقتصادی جهان بر مصرف کنندگان
جهان - رشد واقعی مصرف نهایی بخش خصوصی، درصد رشد ساالنه

 f :منبع:  فیچ سولوشنز                                              پیش بینی

  جهان- رشد واقعی مصرف نهایی بخش خصوصی، درصد تغییر ساالنه
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بخشــی ایجاد کرده که در آن برخی کاالهــای خود از قبیل 
پاستا، برنج، قهوه، مایع ظرفشویی و 160 نوع میوه و سبزیجات 
را بدون اســتفاده از مواد بسته بندی عرضه می کند. استفاده از 
مواد پالستیکی در باغ ها و مزارع نیز حذف شده و با کاغذهای 
100درصد قابل بازیافت جایگزین شــده اند. شرکت تسکو)1( و 
شــرکت کارفور)2( در حال آزمایش طرحی مشابه برای عرضه 
آنالین محصوالت غیربسته بندی هستند که این کار از طریق 
همــکاری با یک شــرکت کانادایی ارائه دهنــده فناوری های 

بازیافت به نام لوپ اینداستریز)3( انجام می شود.
 در ژوئن 2019، شــرکت بادی شاپ)4( از طرح بازیافت و 
عرضه غیربسته بندی محصوالت خود خبر داد تا بدین ترتیب 
مشــتریان بتوانند در مقابل بازگرداندن ظروف خالی بازیافتی، 
از تخفیف در خریدهای بعدی برخوردار شــوند. شرکت رقیب 

لوش)5(  نیز در ژانویه 2019، اولین فروشگاه عرضه کننده لوازم 
آرایشی فاقد بسته بندی پالستیکی را افتتاح کرد.

 مشهود است که تعداد فروشگاه های عرضه کننده محصوالت 
فاقد بسته بندی پالستیکی و بدون ضایعات در حال افزایش است. 
فروشــگاه هایی که اغلب طیف متنوعی از مواد غذایی خشک و 
محصــوالت طبیعی و مواد شــوینده  خانگــی را در حجم باال 
عرضه می کنند و دارای یک بخش ویــژه برای پر کردن دوباره 
ظروف خالی محتوی این محصوالت هستند. اگرچه معموالً این 
خرده فروشی های مستقل هستند که اقدام به این امر می کنند 
و بنابراین یافتن چنین فروشــگاه هایی دشوار است، اما فقط در 
انگلســتان بیش از 100 مرکز فروشگاهی در این زمینه فعالیت 
می کنند؛ ضمن آن که در سال 2019، این قبیل فروشگاه ها در 

کشورهای مالزی، آفریقای جنوبی و ایتالیا نیز افتتاح شدند.

بر  تجــاری  تعرفه های  اثربخشــی  افزایــش   
مصرف کنندگان

دیدگاه اصلی: واکنش معمول شــرکت ها به تعرفه های 
تجاری، افزایش قیمت  کاالها به میزانی متناسب با افزایش 
تعرفه های وضع شــده بر آن ها بوده و بدیهی است که این 
مسأله به طور مستقیم مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار 
می دهد. در حالی که بسیاری از شرکت ها در همان ماه های 
ابتدایی شــروع تنش های تجاری، ســعی کردند از چنین 
واکنشی اجتناب کنند، اما هرچه زمان بیشتری از ادامه این 
روند از وضع تعرفه های تالفی جویانه کشورها علیه یکدیگر 
می گذرد، ممانعت از چنین اقدامی دشوارتر خواهد شد. از 
آن جا که تعرفه ها به مرحله اجرا گذاشته شده اند، احتماالً 
هزینه مازاد برای وارد کردن کاالهای مشــمول تعرفه ها به 
طور مستقیم و به شکل افزایش قیمت ها بر مصرف کنندگان 
تحمیل می گردد که به اعتقاد کارشناسان با در نظر گرفتن 
طول زنجیره عرضه در صنعت خرده فروشــی، تبعات این 
مســأله برای مصرف کنندگان در فاصله ســه ماهه دوم تا 

سه ماهه سوم سال 2019 آشکار خواهد شد.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 از زمانی که ایاالت متحده آمریکا بین ماه های جوالی و 
اکتبر سال 2018، اعمال تعرفه ها بر برخی کاالهای وارداتی 
از چین را آغاز کرد، بخشــی از افزایش هزینه های مشمول 
این تعرفه ها به مصرف کنندگان انتقال داده شــده اســت و 
زیرشــاخص های متعددی در شــاخص قیمت مصرف کننده 
ســبد کاالی مصرفی خانوارها)7( در ایــاالت متحده آمریکا، 
یعنی همان کاالهایی که مشمول تعرفه ها شده اند، در مدت 
پایانی سال 2018 و نیز اوایل سال 2019 به شدت افزایش 

یافته اند.
 براســاس اعالم دفتر ملی پژوهش  اقتصادی)8(، از زمانی 
کــه آمریکا بــر واردات لــوازم برقی خانگــی از چین تعرفه 
اِعمال کرده است، متوســط قیمت خرده فروشی یک ماشین 
لباسشویی در ایاالت متحده آمریکا به میزان 86 دالر افزایش 

یافته و به 835 دالر رسیده است.
 بســیاری از خرده فروشی ها در ایاالت متحده آمریکا در 
ابتدا درصدد آن بودند تا از طرق مختلفی چون ذخیره سازی 
بیشــتر و افزایش ســطح موجودی انبارها پیــش از به اجرا 

1. Tesco
2. Carrefour
3. Loop Industries
6.  ING
8. National Bureau of Economic Research

The Body Shop .4:  شرکت لوازم آرایشی بریتانیایی است که یکی از شرکت های تابعه کمپانی لورئال به  شمار می آید.
Lush .5: شرکت لوازم آرایشی بریتانیایی.

CPI Basket .۷: شــاخص قیمت مصرف کننده تغییرات در سطح قیمت سبد بازار کاالهای مصرفی و خدمات خریداری شده توسط 
خانوارها را نشــان می دهد. این شاخص یک برآورد آماری اســت که با استفاده از قیمت نمونه ای از اقالم نماینده که قیمت آن ها به 

صورت دوره ای جمع آوری می شود، ساخته شده  است.

روند روزافزون تمرکز شرکت ها و سیاست گذاران بر موضوع توسعه پایدار
تأثیر نگرانی های مربوط به مسأله توسعه پایدار بر راهبرد رشد اتخاذ شده توسط کسب و کارهای آمریکایی، درصد )نمودار چپ(

تعداد کشورهای دارای قوانین ممنوعیت استفاده از پالستیک های یک بار مصرف )نمودار راست(

منبع: آی.ان.جی.)6(، سازمان ملل متحد، فیچ سولوشنز

 سال 2018                 سال 2019

لیوان ها
 قاشق و چنگال و ابزار 

همزن پالستیکی
 بسته بندی برای بیرون 

بردن غذا
 نی های پالستیکی

 بطری های پالستیکی
 بسته بندی پالستیکی

 گوش پاک کن ها
 فوم های سفت پالستیکی

 بنرهای پالستیکی
 پوسترهای تبلیغاتی با 

روکش پالستیکی
به هیچ وجه 

تأثیری نداشته
تأثیر اندکی 

داشته
تا حدودی 

تأثیرگذار بوده
تأثیر بسیاری 

داشته

خدمات 
غذایی   

کاالهای تند 
مصرف



  2
01

ل 9
سا

در 
ی 

هان
 ج

یع
صنا

از 
ند

شم ا
 چ

 از
ژه

وی
ش 

زار
گ

ال
س

ه 
یم

ر ن
 د

ده
ش

وز 
ه ر

ی ب
ش

ار
گز

22

گذاشته شــدن تعرفه ها، متنوع ســازی زنجیره های عرضه و 
یا مذاکره با عمده فروشــان برای بر عهده گرفتن بخشــی از 
افزایش تحمیل شده بر هزینه ها، از تأثیر این افزایش قیمت ها 
بــر خانوارها بکاهند. اما با توجه به این که قرار اســت در می 
2019، نرخ های تعرفه بر واردات 200 میلیارد دالر کاالهای 
چینــی به 25درصد افزایــش یابند، حتی اتــکای به چنین 

شیوه هایی نیز به طور روزافزون دشوارتر خواهد شد.
 فدرال رزرو نیویورک برآورد می کند که هزینه ســاالنه 
ناشــی از افزایش تعرفه ها در اواسط می سال 2019، هزینه 
ساالنه را برای خانوارهای آمریکایی از 413 دالر به 831 دالر 

افزایش خواهد داد.
 بر اســاس اعالم دفتــر ملی آمار چیــن)1(، تورم قیمت 
مصرف کننده در آوریل 2019 نسبت به مدت مشابه یک سال 
گذشــته به میزان 2/5درصد رشد داشته که این رقم از اکتبر 
2018 تاکنون یعنی زمانی که برای نخســتین بار تبعات این 
تعرفه ها برای مردم ملموس شد به باالترین نرخ رسیده است. 
انتظار می رود این روند از افزایش نرخ تورم در نیمه دوم سال 
2019 نیــز ادامه یابد که علت آن افزایش هزینه های واردات 

ناشی از موانع تعرفه ای و تضعیف ارزش یوآن چین است.

 بیشترین پتانســیل نوآوری/ اختالل در صنعت 
تناسب اندام )بدن سازی(

دیدگاه اصلی: طی چند سال گذشته روندها در صنعت 
تناسب اندام رشد چشمگیری داشته اند که می توان اذعان 
داشت رســانه های اجتماعی، آگاهی بیشتر در خصوص 
اهمیت تمرینات ورزشــی و طیف گسترده ای از تمرینات 
گوناگون خانگی متناسب برای مصرف کنندگان مختلف، 
تا حدودی به این پیشــرفت کمک کرده اســت. عضویت 
در سالن های تمرین ژیمناســتیک و سایر مراکز ورزشی 
بدنسازی رو به افزایش است چرا که هنوز هم افراد این دو 

رشته ورزشــی را متداول ترین روش برای انجام تمرینات 
ورزشــی می دانند. اگرچه این موضوع بدون شــک برای 
کل صنعت مطلوب ارزیابی می شــود، امــا انتظار می رود 
طی سال 2019 نوآوری هایی در این عرصه به وجود آید، 
چرا که روش های ســنتی برای همگان مناسب نیست و 
کارشناســان معتقدند شــرکت هایی که به دنبــال ارائه 
شیوه های جایگزین هستند، مهم ترین عوامل رشد در این 

بخش خواهند بود.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
کارشناســان بر این باورند که در آینده ســرمایه گذاران و 
استارت آپ ها به میزان قابل توجهی به همکاری و ایجاد تحول 

در محصوالت مرتبط با این صنعت ابراز تمایل خواهند کرد.
 شرکت پلوتون اینتراکتیو)2( که در زمینه ساخت تجهیزات 
و محتــوای متصل به وب در عرصــه تمرینات خانگی فعالیت 
می کنــد و در آگهی های تبلیغاتی اغلب با عنوان »نت فلیکس 
تناسب اندام)3(« معرفی می شــود، در ژوئن سال 2019، برای 
عرضه اولیه ســهام به صورت محرمانه درخواســت کرد. این 
شــرکت هنوز در خصوص تعداد یا طیف قیمتی ســهامی که 

انتظار می رود به فروش برسد، اظهار نظری نکرده است.
 شرکت میرور)4( مستقر در نیویورک، آینه های تمام قدی 
هــر یک به ارزش 1,495 دالر را به فروش می رســاند که این 
آینه ها به عنوان صفحات پخش تصاویر ویدئویی برای کاربران 
خانگی خود، خدمات آموزشــی در زمینه تناســب اندام ارائه 
می کنند. این شرکت در ژوئن 2019 در دور جدیدی از تأمین 
منابع مالی، سرمایه اش را به میزان 36/5 میلیون دالر افزایش 
داد و این اقدام باعث شــد تا ارزش ســرمایه شرکت به 299 

میلیون دالر برسد.
 در هنــد، یک پلتفــرم آنالین مربی تناســب اندام به نام 
اسکواتس)5( بیش از 500,000 عضو فعال دارد و اپلیکشن قابل 
نصب در تلفن همراه آن به نام فیتر)6( از ســپتامبر سال 2018 
تاکنون بیش از 200,000 بار دانلود شده است. از زمانی که این 
شرکت به عنوان یک گروه فیس بوک در سال 2016 آغاز به کار 

کرد، درآمدهای تجمعی آن به 8/5 میلیون دالر افزایش یافت.
 اپتیو)7( یک اپلیکیشــن تلفن همراه اســت که تمرینات 
خانگی را توســط افراد حرفه ای در رشته تناســب اندام ارائه 
می کند. این شــرکت، طرح آزمایشی مربی شخصی مبتنی بر 
هــوش مصنوعی را آغاز کرده که بر اســاس اهداف هر کاربر، 
سطح آمادگی جسمی وی، عادات غذایی و داده های ورودی از 
طریق دستگاه هایی مانند ساعت های هوشمند و نرم افزارهای 
ردیاب سالمت، خدماتی در زمینه سبک زندگی و ایجاد تناسب 

اندام به صورت شخصی سازی شده به افراد ارائه می کند.

 On-Demand با این توضیح که نت فلیکس نام یک شرکت ارائه دهنده خدمات استریم ویدئو به شکل آنالین و :Netflix of Fitness .3
)براساس مطالبه( مستقر در ایاالت متحده آمریکا است. این شرکت در سال 199۷ در کالیفرنیا تأسیس شده و از سال 1999 خدمات مبتنی 

بر ثبت نام خود برای کاربران را شروع کرده است.

1. China,s National Bureau of Statistics (NBS)
2. Peloton Interactive
4. Mirror
5. Squats
6. Fittr
7. Aaptiv

آغاز اثر بخشی تعرفه ها به صورت افزایش قیمت ها و شرایط بدتر در آینده
ایاالت متحده آمریکا- زیرشاخص های منتخب در شاخص قیمت مصرف کننده، 

درصد تغییر ساالنه

منبع: بلومبرگ، فیچ سولوشنز

 مبلمان و کاالی خواب     لوازم خانگی برقی   میوه ها و سبزیجات
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Altria .3: شرکت دخانیات آمریکایی است که یکی از بزرگترین شرکت های تولیدکننده تنباکو و سیگار در جهان می باشد.

Cannabinoid .۷: نوعی ماده روانگردان است که از گیاه کانابیس به دست می آید.
Bird .9: شرکت استارت آپ آمریکایی که اسکوترهای برقی کرایه می دهد.

Lime .10: شرکت الیم یک شرکت ارائه دهنده خدمات دوچرخه و اسکوتر اشتراکی است که هدف از این کار خود را کاهش وابستگی به وسایل نفلیه شخصی برای 
مسافت های کوتاه می داند.

Uber .11: اوبر یک ســرویس هم سفری آنالین مستقر در سان فرانسیسکو است. اپ موبایل تلفن هوشمند به طور خودکار، مسافران را با نزدیکترین راننده مرتبط 
می سازد و موقعیت مسافر را به راننده می فرستد.

Good Practice .12: روش یا تکنیکی است که منجر به نتایج برجسته تری نسبت به روش های دیگر شده است و به دلیل اینکه به طور عام توسط گروهی از مجربین 
یک رشته یا موضوع پذیرفته  شده است، به عنوان یک شاخص استفاده می شود. البته تجربه برتر این امکان را دارد که با رشد پیشرفت ها، باز هم بهتر شود.

Segway .13: سگ وی یا رانَک یک دوچرخه الکتریکی خودتراز است که توسط دین کامن اختراع شده  است. این محصول به وسیله شرکت سگ وی در نیو همپشایر 
آمریکا تولید می شود.

 تبدیل صنایع شبه قانونی به جریانات اصلی
دیدگاه اصلی: کارشناســان به شــماری از فناوری های 
نوین یا صنایع نوظهور اشاره می کنند که در سال 2019 
تقریباً قانونی بوده اند و از آن ها تحت عنوان صنایع شــبه 
قانونی یاد می شــود؛ صنایعی که افزایش رشــد در آن ها 
با واکنش شــدید قانون مواجه می شــود. در بسیاری از 
صنایعی که شناخته شده هستند، تنظیم و تدوین مقررات 
نظارتی نتیجه آن هستند که ریسک های امنیت و سالمت 
به طور کامل درک نشــده اند یــا آن که مصرف کنندگان 
بــه عمد آن ها را نادیده می گیرنــد، در حالی که تقاضای 
آنان بــرای چنین محصوالتــی فراتر از دغدغه ایشــان 
برای ســالمت اســت. با وجود آن که اکثر مردم از تبعات 
احتمالی مصــرف بی رویه ماری جوآنا آگاه هســتند، اما 
رونق در این صنعت، فرصتی بسیار مغتنم برای آن فراهم 
می آورد تا کسب وکارهای فعال در این عرصه، به نفع خود 
نمایند. کارشناسان شرط بندی های ورزشی،  بهره برداری 
ســیگارهای الکترونیک و اســکوترهای برقی را نیز جزء 
صنایع نوظهوری برمی شمارند که درجاتی از بررسی های 

دقیق و موشکافانه نظارتی را ایجاب می کنند.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 در مــی 2019، دوازده ماه پــس از آن که دادگاه عالی 
ایــاالت متحده آمریــکا)1( یک قانون فــدرال مصوب 1992 
در خصوص ممنوعیت شــرط بندی های ورزشی را لغو کرد، 
ایاالت مونتانا، ایندیانا، لووا و واشــنگتن دی.سی جزء آخرین 
ایاالت در این کشــور بودند که قوانین مشــروعیت بخشیدن 
به شــرط بندی های ورزشی را تصویب کردند. 28 ایالت دیگر 
آمریکا شــامل نیویورک نیز لوایح مشــابهی در دست اقدام 
دارند. در سال 2018 در هفت ایالتی که شرط بندی ورزشی 
در مقیاس وسیع در آن ها قانونی اعالم شد، حدود 8 میلیارد 

دالر طــی دوازده ماه صرف شــرط بندی ها روی رویدادهای 
ورزشی شــد و این مسأله پتانسیل بســیار باالی رشد بازار 
شرط بندی ورزشی در آمریکا در صورت پیشرفت های قانونی 

در این زمینه را منعکس می کند.
 ویلیــام هیــل)2( که یک بنــگاه شــرط بندی و قمار در 
انگلستان است، شاهد رشد ساالنه 48درصدی حاصل از انجام 
فعالیت های شــرط بندی در هفت ایالت آمریکا بود که در حال 

حاضر شرط بندی ورزشی در آن ها قانونی اعالم شده است.
 شرکت آلتریا)3( تولید محصوالت تنباکوی خود به نام های 
مارک تن)4( و گرین اسموک)5( را به دلیل سخت گیرانه تر شدن 
رویه های قانونی و نظارتی و تشدید رقابت از سوی محصوالت 
مشــابهی که خطر کمتری برای سالمتی انسان دارند، متوقف 
کرد. آلتریا 45درصد از ســهام شرکت کرونوس گروپ)6( را که 
در زمینــه تولید و تجارت کانابینوئیــد)7( فعالیت می کند، به 
ارزش 1/8 میلیارد دالر خریداری کرد. رشد فروش سیگار کند 
شده و مشــتریان این محصول، به نحوی روزافزون به مصرف 
جایگزین هایی چون کانابیس)8( و ســیگارهای الکتریکی روی 
می آورند. البته، ایجاد موانع نظارتی برای فعالیت این صنایع و 
سرمایه گذاری برای توسعه آن نیاز به بررسی های کارشناسانه 

و تخصصی دارد.
 در می ســال 2019، اســتفاده کنندگان از اسکوترهای 
برقی در پاریس مانند شرکت های برد)9(، الیم)10( و اوبر)11( ملزم 
به امضاء یک امتیازنامه تجربه برتر)12( شــدند تا به رغم افزایش 
نگرانی ها در خصوص افزایش ازدحــام و تصادفات، بتوانند به 
فعالیت خود در پایتخت فرانسه ادامه دهند. ناوگان اسکوترهای 
برقی کرایه ای در پاریس به طور کلی دارای 15,000 دستگاه 

اسکوتر است که این رقم به سرعت در حال رشد است.
 در عیــن حال، دولت انگلیس در نظــر دارد ممنوعیت 
تردد اســکوترهای برقی و سگ وی)13( در جاده ها و پیاده روها 

را لغو نماید.

1. US Supreme Court
2. William Hill
4. MarkTen
5. Green Smoke
6. Cronos Group
8. Cannabis
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پیشرفت در روند قانونی کردن شرط بندی ورزشی
وضعیت قوانین مربوط به شرط بندی ورزشی در هر یک از ایالت های آمریکا

منبع: فیچ سولوشنز

پنسیلوانیا
نوادا

نیومکزیکو

می سی سی پی

وست ویرجینیا

 مجاز بودن شرط بندی ورزشی       الیحه ای پیشنهاد نشده       الیحه پیشنهاد شده، اما هنوز تصویب نشده     تصویب الیحه در نیمه نخست سال 2019

فلوریدا

هاوایی

ویسکانسین
میشیگان

نیویورک
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ماساچوست
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کانکتیکات
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آرکانزاس
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مونتانا

ایندیانا

تگزاس
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داکوتای شمالی
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3. Kroger
4. Major Grocery Retailers (MGR)
5. Purchasing alliances

صنعت مواد غذایى و آشامیدنى

Premiumisation .1: فرآیند جذب مشتری به یک محصول یا یک برند از طریق تأکید بر برتری کیفیت و منحصربه فرد بودن آن
Luckin: مجموعه کافه های زنجیره ای در چین Coffe .2

Sainsbury's .6: ســینزبوریس شرکت خرده فروشی بریتانیایی اســت که با در اختیار داشتن 1,016 شعبه، مالک سومین شبکه 
فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی در  انگلستان می باشد.

Asda .۷: آسدا شرکت خرده فروشــی بریتانیایی است که از زیرمجموعه های شــرکت وال مارت به شمار می آید و مالک شبکه 
گسترده ای از فروشگاه زنجیره ای، سوپرمارکت و هایپرمارکت است.

در آستانه شروع نیمه دوم سال، کارشناسان عملکرد صنعت 
مواد غذایی و آشامیدنی ها در سال 2019 را مورد ارزیابی قرار 
دادند و چنان که در نوامبر ســال 2018 نیز به آن اشاره شده 
اســت، به موضوعات کلیدی در این بخش پرداختند. تاکنون 

نیــز بخش عمده ای از این موضوعات مطابــق با انتظارات، در 
حــال تحقق بوده اند که این رونــد از تحقق انتظارات در قالب 
پیشرفت های مهم در عرصه صنعت نمود یافته و در تمام طول 

مدت باقی مانده از سال جاری ادامه خواهد یافت.

آیا محقق شده  توضیحاتموضوع 
تحلیل کلیدیمعیارهااست؟

عملکرد مطلوب و پیشتازی 
زیربخش قهوه در صنعت 
مواد غذایی و آشامیدنی

سالمت، ممتازسازی)1( و کاهش مصرف 
گوشت، روندهای اصلی در تحقق پیش بینی 
عملکرد بهتر در مورد این زیربخش هستند.

بله

پیش بینی ها، میزان 
فروش، آمار و ارقام، 

سرمایه گذاری ها در بازار 
قهوه

8 می: «رونق بازار قهوه در چین، 
علت اصلی عرضه اولیه سهام 
توسط شرکت الکین کافی )2( »

انتقال «تجربیات» 
به شرکت های بزرگ 

خرده فروشی خواروبار

سرمایه گذاری خرده فروشی های عرضه 
خواروبار در زمینه مدرن سازی فروشگاه ها 
و معرفی خدمات تجربی در مورد محصوالت 

جدید

بله

تعطیلی  فروشگاه ها، 
سرمایه گذاری در زمینه 
نوسازی ها، اعالم ارائه 

خدمات نوین

9 ژانویه: «ادامه همکاری کروگر)3(
و مایکروسافت در زمینه انتقال 
تجربیات به صنعت خرده فروشی 

خواروبار»

استفاده از نوشیدنی های 
الکلی با درصد پایین یا 

عدم مصرف نوشیدنی های 
الکلی در جهت حمایت از 

شکل گیری روندهای سالمت 

سالمت و تندرستی، عوامل مهم در 
افزایش مصرف نوشیدنی های غیرالکلی یا 

نوشیدنی هایی با درصد پایین الکل، به ویژه 
مشروبات ترکیبی و آبجو

بله

پیشرفت ها و سطح درآمد 
شرکت ها، میزان عرضه در 
بارهای مشروب فروشی و 

رستوران ها

4 آوریل 2019: «نوشیدنی های 
الکلی: گستردگی دامنه تنوع 
نوشیدنی هایی با درصد پایین 
الکل یا فاقد الکل به فراتر از 

جریانات اصلی ایجاد شده توسط 
مصرف آبجو»

تأثیرپذیری شرکت های 
بزرگ فعال در عرصه 

موادغذایی و نوشیدنی ها 
از مسأله تشدید تنش های 

تجاری

حتی با وجود آن که هیچ تعرفه ای مستقیماً 
بر مواد غذایی و محصوالت نوشیدنی وضع 
نشده، اما شرکت ها به شدت تحت تأثیر 

کاهش فروش محصوالت در اثر تعرفه های 
غیرمستقیم، قرار گرفته اند.

بله
آمار فروش شرکت ها، 

مبحث افزایش قیمت ها، 
نرخ های تورم

16 آوریل: «مشروبات و لبنیات، 
اهداف نرم در آخرین منازعه 

تجاری میان ایاالت متحده آمریکا 
و اتحادیه اروپا»

مشارکت ها میان شرکت های 
بزرگ خرده فروشی)4(، 

موضوعی حائز اهمیت و در 
کانون توجه

پیمان های خرید)5( میان برخی شرکت های 
بزرگ خرده فروشی زنجیره ای در اروپا با هدف 
برخورداری از قدرت نفوذ بیشتر در مذاکرات 
با عرضه کنندگان، در بحبوحه جنگ قیمت ها و 

تشدید رقابت ها

تا حدودی

توسعه دامنه 
فراگیری مشارکت ها 
به خرده فروشی ها 

و بازارهای جدید، و 
شکل گیری پیمان ها در 

میان عرضه کنندگان

دیدگاه مربوط به 25 آوریل: 
«فشارهای تحمیل شده بر 

سینزبوریس)6( پس از فروپاشی 
ادغام با شرکت آسدا)7(»

منبع: فیچ سولوشنز

موضوعات کلیدی صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در سال 2019
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2. Mellower Coffe
3. Danone
4. Volvic 
5. Fraser and Neave (F&N)
6. Starbucks Coffe
7. Blue Bottle Coffee
8. Britt Coffee
9. Britt Cafe & Bakery
11. Whole Foods

 عملکرد مطلوب و پیشــتازی زیربخش قهوه در 
صنعت مواد غذایی و آشامیدنی

دیدگاه اصلی: ممتازسازی و استفاده از رژیم های غذایی 
سالم و سرشار از ســبزیجات، علل اصلی افزایش مخارج 
در بخش مواد غذایی و آشــامیدنی ها می باشند، چرا که 
مصرف کنندگان اســتفاده از محصــوالت غذایی با ارزش 
باالتر را ترجیح می دهند. پیش بینی می شود در گروه مواد 
غذایی و آشــامیدنی، قهوه از لحاظ ممتازسازی بهترین 
عملکرد را داشته باشــد، زیرا انتظار می رود نوآوری ها در 

این بخش همچنان منجر به رشد فروش قهوه شوند.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 شرکت بزرگ کوکا-کوال به عنوان یکی از شرکت های بزرگ 
فعــال در حوزه تولید نوشــیدنی های غیرالکلــی، درصدد آن 
برآمده که تا پایان ســال 2019، گستره صادرات نوشابه های 
با طعم قهوه خود را به 25 بازار جدید توســعه دهد. این گروه 
از نوشــیدنی ها قباًل در استرالیا، ایتالیا، تایلند و لهستان عرضه 
شده اند و احتماالً در سال 2019 به بازار ایاالت متحده آمریکا 

نیز وارد خواهند شد.
 شرکت چینی الکین کافی از طریق فروش 33 میلیون سهام 
سپرده آمریکایی)1( در اواسط می سال 2019، عرضه سهام اولیه 
خود را به 560 میلیون دالر افزایش داد. شرکت ملوور کافی)2( 
که یک شــرکت چینی متخصص در تولید قهوه می باشد، در 
مارس 2019 اولین فروشگاه خود در ویتنام را افتتاح کرد. این 
شرکت قصد دارد تا پایان سال 2019 شعبه دوم فروشگاه خود 
را راه انــدازی کند و دامنه فعالیت های خود را به هنگ کنگ و 

ایاالت متحده آمریکا نیز گسترش دهد.
 شــرکت آلمانی دنون)3( در می 2019، نوشیدنی جدید قهوه 
ولویک)4( را معرفی کــرد، طیفی از آب های معدنی طبیعی به 
صورت دمنوش قهوه و با طعم انواع میوه. این نوشیدنی جدید 
در ســه نوع موجود اســت: »موکا و لیمو«، »روبوستا و انگور 

سیاه« و »قهوه عربی و میوه لیچی«.
 شــرکت تولیدکننده موادغذایی و نوشــیدنی فراسر اند نیوا 
)اف. اند ان.()5( ســهام شرکت استارباکس کافی)6( در تایلند را 
خریداری کرده اســت. این اقدام بخشی از طرح های تولید در 
راستای تقویت جایگاه منطقه ای خود و توسعه حضور در بخش 

خرده فروشی قهوه در بازار نوشیدنی است.
 در می ســال 2019، شــرکت بلو باتل کافــی)7( اولین کافه 
خــود در کره جنوبی را افتتاح کرد و بدین ترتیب دومین بازار 
بین المللی شرکت را هدف قرار داد. مشخصه ویژه این فروشگاه 
وجود یک آزمایشگاه برای آموزش نحوه بو دادن دانه های قهوه 
است که تورهای عمومی و کالس هایی برای آموزش و امتحان 

کردن مزه این نوشیدنی برگزار می کند.
 شرکت بریت کافی)8( قصد دارد از طریق توسعه بخشی به نام 
بریت کافی اند بیکری)9( ســه فروشگاه دیگر به شش فروشگاه 

خود در کاستاریکا اضافه کند.

انتقــال »تجربیــات« به شــرکت های بزرگ   
خرده فروشی خواروبار

دیدگاه اصلی: الزم اســت شــرکت های خرده فروشی 
بــرای جلب نظر و بازگرداندن مشــتریان خود بر بهبود 
تجربــه و کارآزمودگی در فروشــگاه های خــود تمرکز 
نمایند و به اعتقاد کارشناســان در سال 2019 این روند 
از تغییرات در فروشگاه های خرده فروشی خواروبار شکل 
خواهد گرفت. این خرده فروشی ها در زمینه مدرن سازی 
فروشــگاه های خود از هر دو جنبــه ظاهری و عملکرد 
سیستم، با استفاده از رویکردهای فناورانه و حتی انجام 
فعالیت هایی کــه به نوعی مکمــل عملکردهای کنونی 

هستند، اقدام به سرمایه گذاری خواهند کرد.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 شــرکت کروگر در راستای ایجاد فروشگاه های خرده فروشی 
پیشرفته با شــرکت مایکروسافت مشــارکت کرده است. این 
مشــارکت شــامل ایجاد »قفســه های دیجیتال« اســت که 
می توانــد قیمت هــا را به طور مرتب تغییر دهــد و یک نمایه 
شخصی سازی شده )مثاًل به شکل موز، کدو و غیره( را هنگامی 
که مصرف کنندگان به آن کاال نزدیک می شوند، در زیر قفسه 
آن محصول نمایش دهد. اپلیکیشــن  خود-پرداخت)10( نیز به 
گونه ای طراحی شــده که می توانــد مصرف کنندگان را حین 

اضافه کردن هر قلم کاال به لیست خریدشان راهنمایی کند.
 شــرکت هول فودز)11( که تحت مالکیت شرکت آمازون قرار 
دارد، در آوریل ســال 2019 اولین فروشــگاه جدید خود در 
آتالنتا را افتتاح کرد. در چهار رســتوران فست کژوال)12( که بر 

US Depository Shares .1: ســهم سپرده آمریکایی یک سرمایه دالری قابل دسترس برای صاحبان سهام شرکت های مستقر در خارج از مرزهای ایاالت 
متحده آمریکا اســت که برای خریداری در یکی از بورس های اوراق بهادار آمریکا عرضه می شود. سهام سپرده آمریکایی توسط بانک های سپرده گذاری در 

ایاالت متحده آمریکا و بر اساس توافق صورت گرفته با شرکت خارج عرضه کننده سهام منتشر می شود.
Self-Checkout  .10: به صندوق های پرداخت اتوماتیک که در فروشگاه ها تعبیه شده، صندوق های خود-پرداخت یا سلف-چک اوت گفته می شود.

Fast Casual .12: فست کژوال نوعی رستوران است و نخست در ایاالت متحده آمریکا بنیان نهاده شد، این نوع رستوران ارائه دهنده سرویس کامل سر میز 
نمی باشد، اما متعهد به ارائه غذا با باالترین کیفیت، تهیه شده از محصوالت تازه به صورت روزانه و در حضور مشتری می باشد. در رستوران های فست کژوال 
بر خالف فست فودها، از مواد غذایی منجمد )یخ زده( استفاده نمی شود و همچنین میزان استفاده از مواد اولیه فرآوری شده بسیار کم و نزدیک به صفر است. 

فست کژوال یک مفهوم میان فست فود )Fast Food( و کژوال داینینگ )Casual Dining( می باشد و معموالً بر این اساس، تعیین سطح قیمتی می شود.

پیش بینی افزایش مخارج در زیربخش قهوه
کشورهای منتخب- سرانه فروش قهوه، دالر

f :پیش بینی ،e :منبع: منابع ملی، فیچ سولوشنز                                            برآورد

 نیجریه     کره جنوبی     تایلند      کاستاریکا       عربستان سعودی
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بام ســاختمان این فروشگاه دایر شده است و دارای یک بخش 
قصابی سنتی است غذا سرو می شود.

 در آوریل ســال 2019، شــرکت والمــارت)1( اعالم کرد که 
بــرای بازطراحی فروشــگاه های خود مبلــغ 11 میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری خواهــد کــرد و در این زمینه بیشــتر روی 
فناوری های پیشــرفته ای چون صندوق هــای خود-پرداخت، 
اسکنر قفســه ها، برج های تحویل کاال)2( یا دستگاه های فروش 
خودکار که سفارشــات آنالین را در داخل فروشگاه ها تحویل 

می دهد، متمرکز خواهد شد.
 ســوپرمارکت ویتروز در انگلســتان یک نوآوری جدید برای 
امتحان کردن مزه نوشیدنی جین)3( در خانه موسوم به »جین 
اکالک)4(« یا »زمان نوشــیدن جین« ارائه کرده است. در این 
نــوآوری، یک متخصص تهیه نوشــیدنی جیــن از ویتروز در 
یک جلسه دو ســاعته اطالعات مفید و آموزنده ای درباره این 
نوشــیدنی و امتحان کردن طعم  آن ارائه می کند. این خدمات 
می توانند در خانه، محل کار یا در حین برگزاری یک رویداد یا 

مراسم ارائه شوند.
 فروشگاه زنجیره ای موادغذایی وگمانز)5( در اواخر ماه می سال 
2019 اعالم کرد که قصد دارد خدمات رایگان پرستاری کودک 
در درون فروشــگاه را تعطیل کرده و به جای آن نوآوری های 
خانواده- محورتــر مانند برگزاری کالس های یوگا، کالس های 
آموزش پخت کوکی، اوقات قصه گویی و نقاشی و نمایش فیلم 

در داخل فروشگاه را جایگزین کند.

 استفاده از نوشیدنی های الکلی با درصد پایین یا 
عدم مصرف نوشیدنی های الکلی در جهت حمایت از 

شکل گیری گرایش های سالمت-محور
دیدگاه اصلی: با کاهش مصــرف الکل یا حداقل رکود 

رشــد مصرف آن در بازارهای توســعه یافته، شرکت های 
بزرگ فعال در عرصه تولید نوشــیدنی های الکلی در سال 
2019 کاهــش حجم فروش و تقاضــای این محصول را 
تجربــه خواهند کرد. در حالی که رشــد حجم فروش در 
جهان بیشتر از افزایش مصرف در بازارهای نوظهور ناشی 
خواهد شد، کارشناسان روندی رو به رشد از خودداری از 
مصرف الکل و تقاضا برای نوشــیدنی هایی با درصد پایین 
الکل را خاطرنشان می نمایند. انتظار می رود شرکت های 
بزرگ فعال در زمینه تولید نوشیدنی های الکلی به ویژه در 
بخــش آبجو، محصوالتی با درصد پایین الکل از برندهای 

مشهور و پرطرفدار خود را معرفی نمایند.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 در ژانویه سال 2019، شرکت هینکن)6( طیفی از محصوالت 
آبجوی فاقد الکل خود به نام هینکن صفر درصد را در ایاالت 
متحــده آمریکا و ســپس در مارس 2019 نیــز در تایلند و 
ســنگاپور معرفی کرد. با رونمایــی از این محصول جدید، بر 
تعداد 51 بازار در سرتاسر جهان که نوشیدنی های بدون الکل 
هینکــن در آن ها عرضه می گردد و عمدتــاً در اروپا متمرکز 

هستند، افزوده شد.
 در هند، شرکت انهایزر بوش اینبیف)7( قرار است در سه ماهه 
سوم ســال 2019 )یعنی سه ماهه منتهی به سپتامبر 2019( 
از دو محصــول آبجوی فاقد الکل بــا برندهای هوگاردن صفر 
درصــد)8( و بادویزر صفر درصد)9( در شــهرهای بزرگی چون 
بمبئی و دهلی رونمایی کند. شــرکت انهایزر بوش قصد دارد 
این محصــول را در ایالت گجرات هند هم که تولید، فروش و 

مصرف الکل در آن غیرقانونی است معرفی کند.
 در ژانویه 2019، شرکت انهایزر بوش اینبیف محصول آبجوی 
بدون الکل با برند لف بلونــد صفر درصد)10( خود را در بلژیک 

معرفی کرد.
 شــرکت کالرزبرگ از رشــد 15درصدی فــروش در بخش 
آبجوهــای فاقد الکل در ســه ماهه اول ســال 2019 )یعنی 
ســه ماهه منتهی به مارس 2019( نسبت به مدت مشابه یک 

سال گذشته خبر داد.
 در ســال 2019، شرکت زرو پروف)11( استرالیا اعالم کرد که 
طیفی جدید از مشــروبات فاقد الکل با برند الیر)12( را معرفی 
خواهد کرد که در میان این محصوالت، نوشیدنی های فاقد الکل 

جین، بوربن)13( و رام)14( به صورت فاقد الکل عرضه می شوند.

1. Walmart
4. Gin O’Clock
5. Wegmans Food Market
6. Heineken
8. Hoegaarden 0.0%
9. Budweiser 0.0%
10. Leff Blonde 0,0%
11. Zero Proof
12. Lyre

Pickup Tower .2: واحدی به نام برج های تحویل کاال در فروشگاه های والمارت که در آمریکا مستقر هستند، راه اندازی شده که به کاربران اجازه می دهد خودشان 
سفارشات آنالین را از کیوسک های مرتفع تعبیه شده در این واحدها تحویل گرفته و بردارند.

Gin .3: جین یک مشروب  الکلی تقطیر شده و معطر است که از میوه توت مانند درخت سروکوهی به نام میوه ارس به دست می آید. ساخت جین بیشتر یک پیشه 
و صنعت سنتی محسوب شده و حداقل الکل موجود در آن حدود 40 درصد است.

Anheuser-Busch InBev )AB InBev( .۷: یک شرکت بلژیکی-برزیلی و چندملیتی تولیدکننده انواع نوشیدنی است که دفتر مرکزی آن در شهر لون، بلژیک 
مستقر می باشد. این شرکت بزرگترین تولیدکننده آبجو در جهان است که در حدود 25 درصد از میزان فروش بازار جهانی آبجو را در اختیار دارد.

Bourbon .13: نوعی ویسکی است که از ذرت درست می شود. نام بوربن از خاندان بوربن در ایالت کنتاکی گرفته شده که این نوشیدنی برای نخستین بار در آنجا 
درست شده است.

Rum .14: رام یا عرق نیشــکر یک نوع نوشیدنی تقطیری است که از تقطیر نیشکر به دست می آید. این نوع عرق می تواند از محصوالت نیشکر مانند مالس یا به 
صورت مستقیم از شیره نیشکر گرفته شود.

منبع: منابع ملی، فیچ سولوشنز

 برآورد سال 2018        پیش بینی سال 2019     پیش بینی سال 2020

احیای روند بهبود بخش خواروبارفروشی در سال 2019
بازارهای منتخب- مخارج صرف شده برای خرید موادغذایی و نوشیدنی های 

غیرالکلی بر اساس پول ملی هر کشور، درصد تغییر ساالنه

کره جنوبی فرانسه آلمان انگلستان کانادا
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 تأثیرپذیری شرکت های بزرگ فعال در عرصه مواد 
غذایی و نوشیدنی ها از مسأله تشدید تنش های تجاری
دیدگاه اصلی: با توجه به این که جنگ های تجاری و وضع 
تعرفه های وارداتی تالفی جویانه کشورها علیه یکدیگر یک 
مشخصه کلیدی در ســال 2019 به شمار می آید، انتظار 
می رود این تعرفه ها صنعت مواد غذایی و نوشــیدنی ها را 
نیز تحت تأثیر ســوء خود قرار دهنــد. در صورت افزایش 
تعرفه ها میان آمریکا، مکزیک و کانادا، این صنعت بیشتر 
در معرض تبعات منفی ناشــی از این مســأله قرار خواهد 
گرفت. تأثیر این موضوع بر بخش مواد غذایی و نوشیدنی ها 
ممکن اســت به افزایش هزینه واردات مواد خام و کاهش 
فروش محصوالت شــرکت های فعــال در این حوزه و نیز 

وضع تعرفه های نمادین بر این بخش منجر گردد.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 بر اســاس اعالم بلومبرگ، شــرکت نســتله موفق شده تا 
افزایــش هزینه مــواد خام خود در بخش مــواد غذایی را به 
مصرف کنندگان منتقل نماید. با این وجود شــرکت همچنان 
در گزارش هــای خود از رشــد قوی فــروش محصوالت در 
سه ماهه سوم سال 2019 )سه ماهه منتهی به مارس 2019( 
خبر می دهد؛ ضمن آن که نرخ رشــد ارگانیک)4( این شرکت 
از 2/8درصد در ســه ماهه اول ســال 2018 )یعنی سه ماهه 
منتهی به مارس 2018( به 3/4درصد در ســه ماهه نخســت 
ســال 2019 افزایش یافته است. این عملکرد مطلوب به رغم 
افزایش 1/2درصدی قیمت ها در ســه ماهه سوم سال 2019 
روی داده اســت که رقمی باالتر از نرخ 0/2درصدی افزایش 

قیمت ها در سه ماهه سوم سال 2018 می باشد.
 شــرکت یونیلور)5( نیز هزینه های باالتــر حاصل از افزایش 

قیمت مواد خــام را بر مصرف کنندگان خــود تحمیل کرده 
اســت، بدون آن که این هزینه ها بر رشــد فروش آن تأثیری 
بگذارند. تا جایی که به رغم افزایش 1/9درصدی قیمت ها در 
سه ماهه نخست سال 2019 )یعنی سه ماهه منتهی به مارس 
2019(، میزان فروش شــرکت نسبت به یک سال گذشته به 

میزان 3/1درصد افزایش یافت.
 شــرکت کوکا-کــوال در جــوالی 2018 و در واکنش به 
تعرفه های وضع شــده علیه واردات آلومینیوم )مورد مصرف 
در تولید قوطی های بســته بندی نوشیدنی های این شرکت( 
که باعث شــد هزینه تأمین مواد اولیه شــرکت افزایش یابد، 
قیمت نوشــیدنی های گازدار خود را افزایش داد. از آن پس، 
شرکت کوکا-کوال اعالم کرد که هزینه مواد خام این شرکت 
در ســه ماهه نخست ســال 2019 )یعنی سه ماهه منتهی به 
مارس 2019( نســبت به مدت مشــابه یک سال گذشته به 
میزان 9درصد افزایش یافته است؛ حال آن که این میزان رشد 
هزینه در سه ماهه چهارم ســال 2018 و سه ماهه سوم سال 

2018 به ترتیب برابر با 8درصد و 6درصد بوده است.
 شــرکت آمریکایی براون فورمــن)6( از کاهش 1/6درصدی 
حاشیه ســود این شرکت در ســال مالی 2019 )سال مالی 
منتهی به آوریل 2019( خبر داد که علت این مسأله افزایش 
هزینه های ناشی از وضع تعرفه های وارداتی از سوی اتحادیه 
اروپا در واکنش به تعرفه های وضع شــده توســط آمریکا بر 
واردات فوالد و آلومینیوم از اتحادیه اروپا بوده اســت. شرکت 
از افزایش 10درصــدی قیمت ها خبر داد، ضمن آن که اعالم 

کرد بخشی از هزینه های مازاد را خود بر عهده گرفته است.
 در تاریخ هشتم آوریل، دفتر نماینده تجاری ایاالت متحده 
آمریکا)7( یک فهرســت اولیه از محصــوالت اروپایی را که در 
نظر دارد بر آن ها تعرفه وارداتی وضع کند، منتشــر کرد. این 
یک اقدام تالفی جویانه در قبال ادعای وارد آمدن خسارت بر 
صنعت هواپیماسازی آمریکا در اثر یارانه های تخصیص یافته 
توســط اروپا بر شرکت ایرباس اســت که دفتر آن در هلند 
مستقر می باشــد. این فهرست شامل اقالمی از مواد غذایی و 
نوشیدنی مانند مشروب )با ارزش صادراتی 4/4 میلیارد دالر 
از اروپا به آمریکا(، فرآورده های لبنی )با ارزش صادراتی 1/3 
میلیــارد دالر(، انوع میوه و مربا )با ارزش صادراتی 1 میلیارد 
دالر( و غذاهای دریایی )با ارزش صادراتی 220 میلیون دالر( 
را شــامل می شود. اگرچه این تعرفه ها ماهیتی نمادین دارند، 
امــا محصوالتی هدف قرار گرفته اند که مترادف با هویت یک 
کشــور یا منطقه خاص در اتحادیه اروپا هســتند که برخی 

6. Brown-Forman
7. US Trade Representative

Hectoliter .1: هر هکتولیتر معادل صد لیتر است.
2. اعداد روی ستون سمت چپ نمودار

3. اعداد روی ستون سمت راست نمودار
Organic Growth .4: رشد اقتصادی ارگانیک یا رشد ارگانیک به توسعه و رشد اقتصادی شرکت های تجاری اطالق می شود که از طریق تصاحب، ادغام یا خریداری 
سایر شرکت ها یا کســب و کارهای دیگر حاصل نشده باشد. رشد ارگانیک به سیستم های طبیعی و ارگانیسم ها، جوامع و اقتصادها به عنوان یک فرایند سازمانی 
دینامیک مربوط می شــود که با گسترش کسب و کار، از طریق افزایش تولید محصول، گسترش پایگاه مشتریان یا توسعه یک محصول جدید حاصل گردد و روش 

مقابل تصاحب و ادغام می باشد که رشد غیر ارگانیک به شمار می آید.
Unilever .5: یونیلیور یک شــرکت چندملیتی بریتانیایی-هلندی است که مالک شــمار زیادی از نام های تجاری بین المللی در زمینه مواد غذایی، نوشیدنی ها، 

محصوالت مراقبت های شخصی، شوینده ها و لوازم آرایشی بهداشتی می باشد.

منبع: گزارش های ساالنه شرکت ها
 )3()RHS( شرکت کارلزبرگ       )2()LHS( شرکت انهایزر بوش اینبیف 

کاهش حجم فروش آبجو، عاملی برای روی  آوردن شرکت ها به اقدامات نوآورانه
حجم فروش محصوالت شرکت های انهایزر بوش اینبیف و کارلزبرگ )میلیون 

هکتولیتر)1( (
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از این محصوالت عبارت هســتند از شامپاین، حلزون، روغن 
زیتون و بعضی انواع خاص پنیر )مانند پنیر روکفور، پنیر گودا 

و پنیر گریور(.
 در تاریخ 30 می، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعالم 
کرد که آمریکا از تاریخ 10 ژوئن، بر تمامی کاالهای وارداتی 
از مکزیک تعرفه  5درصدی اعمــال خواهد کرد. این اقدام از 
ســوی آمریکا در جهت واداشــتن مقامات مکزیکی به اتخاذ 
تدابیری برای مهار کردن جریان ورود مهاجران غیرقانونی که 
از مرزهای مشــترک دو کشور عبور کرده و وارد خاک آمریکا 
می شــوند، صورت پذیرفــت. عالوه بر ایــن، وی تهدید کرد 
چنانچه مکزیک تالشــی در جهت رفع »بحران مرزی« میان 
دو کشــور انجام ندهد، این تعرفه ها بــه تدریج طی ماه های 
آتی به 25درصد افزایش خواهنــد یافت. مکزیک بزرگترین 
عرضه کننده میوه، سبزیجات و بذرهای سیب زمینی به ایاالت 
متحــده آمریکا اســت و ارزش صادرات ایــن محصوالت به 
آمریکا در سال 2018 برابر با 14 میلیارد دالر بود. این میزان 
صادرات تقریباً 46/8 درصد از کل واردات میوه و ســبزیجات 

به ایاالت متحده آمریکا را تشکیل می دهد.

 مشــارکت ها میان شرکت های بزرگ خرده فروشی، 
موضوعی حائز اهمیت و در کانون توجه

دیدگاه اصلی: پیمان های خرید میان برخی شرکت های 
بزرگ خرده فروشی زنجیره ای در اروپا با هدف برخورداری 
از قــدرت نفوذ بیشــتر در مذاکرات بــا عرضه کنندگان، 
منعقد خواهند شد. شرکت های خرده فروشی امیدوارند تا 
با ملزم کردن عرضه کنندگان به کاهش ســطح قیمت ها، 
قادر باشــند قیمت کاالهایی را که در فروشگاه های خود 

بــه مصرف کننــدگان عرضه می کنند کاهــش داده و به 
موجب همین امر، با فروشــگاه های همــواره تخفیف یا 
شــرکت های فعال در عرصه تجارت الکترونیک که وارد 

بازار خواروبارفروشی شده اند به رقابت بپردازند.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 ادغــام ســینزبوریس با شــرکت تحت مالکیــت والمارت 
یعنی شــرکت آسدا، می توانســت بزرگترین خواروبارفروشی 
زنجیره ای در انگلســتان را تشــکیل دهد و قدرت چانه زنی 
نهادهای ادغام شــده را در برابــر عرضه کنندگان محصوالت 
خواروبار افزایش دهد که البته انســداد این فرایند از ســوی 
مرجع رقابت و بازارهای انگلســتان)1(، مانع از تحقق این امر 
شد. این ادغام نشانه ای دال بر تمایل خرده فروشان به تقویت 
همکاری و مشــارکت ها در جهت افزایش قدرت چانه زنی در 

برابر عرضه کنندگان بود.
 اگرچه این دیدگاه به طور کامل محقق نشده، اما کارشناسان 
این نکته را خاطرنشــان می نمایند که مشــارکت های صورت 
گرفته در ســال 2019، بیشــتر در میان نقش آفرینان سنتی 
صنعت خرده فروشــی و شــرکت های عرضه کننده خواروبار از 
طریق تجارت الکترونیک و به منظور ایجاد هم افزایی و اشتراک 
مساعی در این مدل از کسب و کار بوده است. این مشارکت ها 
به افزایش قدرت چانه زنی شــرکت های خرده فروشی در برابر 

عرضه کنندگان نیز کمک خواهد کرد.
 شــرکت ایتالیایی ســوپرمرکاتو 24)2( کــه در حوزه تجارت 
الکترونیک فعال است، از مشارکت با شرکت آلمانی خرده فروشی 
و فروشــگاه های زنجیره ای لیدل)3( خبر داد. این اقدام با هدف 
کمک به شــرکت لیدل برای عرضه خدمات تحویل فوری درب 
منزل )در همان روز ثبت سفارش()4(  در مورد خواروبار خریداری 
شده از فروشگاه های این شرکت به صورت آنالین صورت گرفته 
اســت. ســوپرمرکاتو24 نیز گزینه تحویل خریدهای آنالین در 

عرضه یک ساعت را ارائه خواهد کرد.
 در مارس 2019، شــرکت اکادو که یک شــرکت انگلیسی 
ارائه کننــده خدمــات آنالین خواروبارفروشــی اســت با یک 
ســوپرمارکت زنجیره ای اســترالیایی به نام کولز)5( شــروع به 
مشــارکت کرد که اســاس این همکاری ارائه خدمات فناوری 
لجستیک به شــرکت کولز بود. شــرکت اکادو در فوریه سال 
2019 نیز مشارکت با شرکت مارکس اند اسپنسر)6( را آغاز کرد.

منبع: گزارش های فصلی شرکت نستله
 سه ماهه سوم سال 2018     سه ماهه سوم سال 2019

محسوس ترین تأثیر افزایش قیمت ها در کشورهای آمریکایی
شرکت نستله- افزایش قیمت ها بر اساس منطقه جغرافیایی، درصد رشد ساالنه

کل گروه 

کشورهای 
آمریکایی 

کشورهای واقع در 
اروپا، خاورمیانه و 

شمال آفریقا 
کشورهای واقع در آسیا، 

اقیانوسیه و حاشیه 
جنوبی صحرای آفریقا

1. UK Competition and Markets Authority (CMA)
2. Supermercato24
3. Lidl
4. Same-Day Home Delivery Service
5. Coles

Marks and Spencer)M&S( .6: شرکت خرده فروشی بریتانیایی و چندملیتی است که با در اختیار داشتن 1,010 شعبه 
فروشگاه های پوشاک، موادغذایی و کاالهای لوکس در بریتانیا و 40 کشور جهان فعالیت می نماید.
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301. African National Congress (ANC)

صنعت معادن و فلزات

دیدگاه اصلی:
 در آستانه شــروع نیمه دوم سال، کارشناسان عملکرد 
صنعت معادن و فلزات در سال 2019 را مورد ارزیابی قرار 
دادند و چنان که در نوامبر ســال 2018 نیز به آن اشاره 

شده است به موضوعات کلیدی در این بخش پرداختند.
 تاکنون نیز بخــش عمده ای از این موضوعات مطابق با 
انتظــارات در حال تحقق بوده اند کــه این روند از تحقق 

انتظارات در نیمه دوم سال جاری ادامه خواهد یافت.

آیا محقق توضیحاتموضوع 
تحلیل کلیدیمعیارهاشده  است؟

افزایش ریسک ها در حوزه 
اقتصاد کالن و ریسک های 

نامطلوبی که این موضوع بر 
چشم انداز مطلوب صنایع 

فلزی تحمیل می کند.

اگرچه کارشناسان همچنان به روند افزایش 
قیمت فلزات در سال 2019 خوش بین هستند 
اما کشمکش میان اصول بنیادین تقویت شده در 
یک سو و فضای چالش برانگیز اقتصاد کالن که از 
فقدان یک راه حل برای پایان بخشیدن به تقابل 
تجاری میان چین و آمریکا ناشی می شود در سوی 

دیگر، منجر به تداوم نوسانات در این بازارها 
خواهد شد.

دیدگاه های 
متنوع

کّمی: عملکرد قیمت 
فلزات در سال 2019

در مقایسه با سال 
2018، ریسک پذیری 

سرمایه گذاران

دیدگاه مربوط به 10 ژوئن: 
«راهبرد ماهانه کاالها: تأثیر 

تشدید دوباره تنش ها بر بازارهای 
کاالیی»

انتخابات پیش رو یا 
تغییرات در دولت ها و 

ریسک های نامطلوب ناشی 
از آن برای صنعت معدن در 

بازارهای کلیدی جهان در 
سال 2019

به طور کلی، انتخابات پیش رو و یا هر گونه تغییر 
در دولت ها تأثیر منفی در پی خواهد داشت 
یا عدم قطعیت پیرامون فضای سرمایه گذاری 

در بازارهای کلیدی معادن در سرتاسر جهان را 
افزایش خواهد داد.

بله
کیفی: اعالم سیاست ها 
و انجام اصالحات، نتایج 

انتخابات

دیدگاه مربوط به 7 می: «پیروزی 
احتمالی در انتخابات کنگره ملی 

آفریقا)1( نیز تغییری در چشم انداز 
تاریک صنعت معدن در آفریقای 

جنوبی نخواهد داشت»

پابرجایی سطح پایین مخارج 
بخش معادن در سال 2019

فعالیت های ادغام و تملک در صنعت معدن در 
سال 2019 نیز همچنان در رکود به سر خواهد 
برد. در حالی که شرکت های معدنی از بازگشت 

به عملکرد مطلوبی که از سال مالی 2016
تاکنون تجربه نکرده بودند، منتفع خواهند شد، 
اما با توجه به افزایش ریسک های جهان و نیز 

هزینه های ناشی از افزایش نرخ های بهره، انتظار 
می رود مهار سرمایه به یک رویه معمول در میان 

این شرکت ها تبدیل شود.

بله

کّمی: «آمار مربوط به مخارج 
سرمایه ای شرکت های 

معدنی؛ فعالیت های ادغام 
و تملک در حوزه معدن؛ 

سودآوری و عملکرد سهام 
در میان تولیدکنندگان 

برتر مواد معدنی

دیدگاه مربوط به 7 می: «راهبرد 
معدن کاران در سال 2019: 
افزایش مسئولیت در قبال 

مسائل اجتماعی و زیست محیطی 
به موازات رشد سودآوری»

تغییر الگوها در صنعت 
تجهیزات معدنی

با توجه به افزایش رویکرد شرکت ها به استفاده 
از تجهیزات پیشرفته و مبتنی بر فناوری های 

روز که نسبت به تجهیزات و وسایل قدیمی، از 
میزان آالیندگی کمتری برخوردار هستند، صنعت 

تجهیزات معدنی طی سال های آتی شاهد تغییر 
در الگوهای عملیاتی خود خواهد بود.

بله

کّمی: راهبردها و عملکرد 
سهام شرکت های تجهیزات 

معدنی؛ حجم معامالت 
صورت گرفته درباره 

هر یک از انوع تجهیزات 
معدنی

دیدگاه مربوط به 28 مارس: 
«استفاده از اینترنت اشیاء در 

حوزه صنعت معدن: مزایا، چالش ها 
و آخرین مطالعات موردی»

در سال 2019، باتری های 
قابل استفاده در خودروهای 
الکتریکی، نقشی رو به رشد 

در بخش معادن و فلزات 
ایفا  خواهند کرد.

باتری های مورد استفاده در خودروهای الکتریکی 
در ایجاد تحوالت در صنعت معادن و فلزات در سال 
2019، نقشی برجسته و به سرعت در حال رشد 

ایفا خواهند کرد. انتظار می رود تملک بر پروژه های 
این بخش توسط تولیدکنندگان باتری نوسانی به 
سمت افزایش فعالیت های تملک را تجربه کند و 
این در حالی است که تغییر قابل مالحظه رویکرد 

استفاده از باتری های کاتد ان.ام.سی. به جای 
باتری های ال.اف.پی. در میان خودروسازان چینی 

است که همین موضوع تقاضا برای نیکل را به 
میزان قابل توجهی بهبود خواهد داد.

بله

کّمی: قیمت نیکل، میزان 
فروش خودروهای 

الکتریکی در چین، سطح 
واردات و نیز میزان 
تقاضای نیکل در چین

دیدگاه مربوط به 14 می: 
«مشارکت های جدید در بخش 
لیتیم بولیوی، نویدبخش بهبود 

تولید در این صنعت به رغم 
پابرجایی ریسک ها»

نکته: اطالعات مندرج در این جدول در تاریخ اول جوالی 2019 به روزرسانی شده اند.
منبع: فیچ سولوشنز

موضوعات کلیدی صنعت معادن و فلزات در سال 2019
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پیش بینی 201520162017فلز
2018

پیش بینی 
2019

پیش بینی 
2020

پیش بینی 
2021

پیش بینی 
2022

پیش بینی 
2023

1,450 1,400 1,400 1,350 1,300 1,250 1,259 1,249 1,160 میانگین قیمت هر اونس طال، دالر

میانگین قیمت هر تن آلومینیوم در 
2,350 2,300 2,250 2,200 2,240 2,150 1,980 1,611 1,681 قراردادهای آتی سه ماهه، دالر

میانگین قیمت هر تن مس در 
7,250 7,300 7,250 7,200 7,100 6,700 6,200 4,870 5,493 قراردادهای آتی سه ماهه، دالر

میانگین قیمت هر تن سرب در 
2,600 2,550 2,500 2,450 2,450 2,500 2,325 1,875 1,794 قراردادهای آتی سه ماهه، دالر

میانگین قیمت هر تن نیکل در 
16,500 16,250 16,000 15,500 14,500 13,500 10,469 9,647 11,877 قراردادهای آتی سه ماهه، دالر

میانگین قیمت هر تن قلع در 
22,500 22,000 21,500 21,000 20,500 20,300 19,984 17,896 16,029 قراردادهای آتی سه ماهه، دالر

میانگین قیمت هر تن روی در 
2,850 3,100 3,090 3,075 3,050 3,000 2,890 2,101 1,938 قراردادهای آتی سه ماهه، دالر

میانگین قیمت هر تن فوالد در 
419452610700700650580540530قراردادهای آتی سه ماهه، دالر

پیش بینی های قیمت مواد معدنی و فلزات

منبع: بلومبرگ، فیچ سولوشنز

 فضــای پرنوســان اقتصاد کالن و ریســک های 
نامطلوب ناشــی از آن برای چشــم انداز مســاعد 
قیمت فلزات. آیا این دیدگاه در حال تحقق اســت؟ 

اظهارنظرها در این باره متفاوت هستند.
دیدگاه مربوط به نوامبر ســال 2018: با توجه به افزایش 
ریسک ها در حوزه اقتصاد کالن و نیز فقدان یک راه حل برای 
پایان بخشــیدن به تقابل تجاری به وجود آمده میان چین و 
آمریــکا، روند افزایش قیمت فلزات در ســال 2019 محدود 
خواهد شد. اگرچه کارشناسان همچنان به روند افزایش قیمت 
فلزات در ســال 2019 خوش بین هستند، اما کشمکش میان 
اصول بنیادین تقویت شــده در یک سو و فضای چالش برانگیز 
اقتصاد کالن در ســوی دیگر، منجر به تداوم نوسانات در این 

بازارها خواهد شد.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
به رغم چشم انداز مثبتی که کارشناسان در ابتدای سال جاری 
برای قیمت فلزات متصور بودند، اما عماًل تا این تاریخ از سال، 
فلزات روند مطلوبی از افزایــش قیمت را تجربه نکرده اند که 
البتــه این موضوع در مورد فلزات گوناگون به گونه ای متفاوت 
از یکدیگر بوده است. در میان فلزات/ مواد معدنی کلیدی که 
پیش بینی هایی در مورد قیمت آن ها صورت گرفته، ســه فلز 
ســنگ آهن، فوالد و نیکل عملکرد قوی تری نســبت به سایر 
فلزات و مواد معدنی داشــته اند؛ این در حالی است که دو فلز 
مس و روی با ثبات قیمت مواجه هستند و سه فلز دیگر یعنی 
آلومینیوم، سرب و قلع، از ابتدای سال جاری تاکنون روندی 

از کاهش قیمت را تجربه کرده اند.
همســو با دیدگاه کارشناســان، عملکــرد ضعیف تر از حد 
انتظار مجموعه فلزات، از افزایش ریســک ها در حوزه اقتصاد 

کالن ناشی می شــود که منازعه تجاری جاری میان چین و 
آمریکا نیز به آن دامن زده اســت. موضوعی که منجر به افول 

انتظارات کلی نسبت به بازارهای کاالها شده است.
همان گونــه که انتظــار می رفت، مقامات چیــن به منظور 
حمایت از رشــد اقتصادی این کشــور در برابر موانع داخلی 
و بین المللــی، یک رویکرد پیشــگیرانه اتخــاذ کرده و بر آن 
پافشاری کرده اند. دولت بر پشتیبانی از رشد اقتصادی در این 
کشور به ویژه در بخش زیربنایی در نیمه نخست سال 2019

تأکید کرده اســت. این تدابیر تأثیر منفی بر انتظارات درباره 
تنش های تجاری در جهان را تعدیل خواهند کرد.

به عنوان مثال، در دومین جلســه از ســیزدهمین کنگره 
ملــی خلق چین)1(، دولت اعالم کرد 800 میلیارد یوآن برای 
احداث خطــوط راه آهن و 1/8 هزار میلیــارد یوآن نیز برای 
اجرای پروژه های ســاخت جاده و آبراهه ها در ســال 2019

تخصیــص خواهد داد. همزمــان با این اقــدام، اوراق قرضه 
ویــژه دولت محلی به ارزش 2/15 هــزار میلیارد یوآن صادر 
خواهد شــد که این موضوع به معنای افزایــش تقاضا برای 
فلزات صنعتی در نیمه دوم ســال 2019 است. در ژوئن سال 
2019، دولت چین در ادامه تــالش برای ایجاد محرک های 
رشــد فعالیت های اقتصادی در داخل، محدودیت های مربوط 

به رویه های استفاده از اوراق قرضه دولتی را کاهش داد.
با توجه به تنش های تجاری به وجود آمده میان ایاالت متحده 
آمریکا و کشورهای مختلف به ویژه چین، ریسک های ژئوپلتیک 
در نیمه نخست ســال 2019 نیز ادامه داشتند. در می 2019، 
روندی پرســرعت و بســیار ناگهانی از تشدید مجدد تنش های 
تجاری میان آمریکا و چین باعث افول انتظارات سرمایه گذاران در 
خصوص مجموعه فلزات شد، تا جایی که انتظارات مثبتی که از 
ابتدای سال تاکنون در مورد رسیدن به یک توافق تجاری شکل 

1. National People's Congress (NPC)
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گرفته بود، روندی کاماًل معکوس به خود گرفت. پس از ماه می، 
کارشناسان پیش بینی ها درباره قیمت تعدادی از فلزات در سال 
2019 را مورد بازنگری قرار دادند. در این بازنگری، تأثیر منفی 
این عوامل اقتصاد کالن و سایر روندهای بنیادین لحاظ شده اند.

چشم انداز: طی ماه های آتی نیز چشم اندازهای متفاوت و واگرا 
در مورد مجموعه کاالهای برشــمرده شــده در مجموعه مواد 
معدنی و فلزات، به قوت خود باقی خواهند بود. فلزات غیرآهنی 
با موانعی در مســیر افزایش قیمت خــود مواجه خواهند بود و 

این در حالی است که قیمت مواد معدنی / فلزات آهنی به ویژه 
سنگ آهن در ســطح باال باقی خواهد ماند. کارشناسان پس از 
بررسی تأثیر چشــم اندازها و انتظارات نسبت به بازار فلزات در 
چین به این باور رســیده اند که تنش های تجاری از یک سو و 
محرک های رشــد اقتصادی از ســوی دیگر )با حمایت از رشد 
تقاضا برای فلزات که از تمرکز دولت بر بخش زیربنایی ناشــی 
می شود(، برای مدتی کوتاه تأثیر یکدیگر را خنثی خواهند کرد 
که این موضوع علت اصلی شــکل گیری دیدگاه های خنثی در 

خصوص فلزات غیرآهنی است.

رویدادتاریخکشور
آیا تغییر در 

دستورالعمل ها لحاظ 
شده اند؟

تأثیر بر فضای 
سرمایه گذاری در 

بخش معدن

جمهوری 
فلیکس تسیشکدی)1( رهبر مخالفان، در انتخابات ریاست 23 دسامبر سال 2018دموکراتیک کنگو

خنثیبلهجمهوری کنگو پیروز شد.

ژائیر بولسونارو)2(، کاندیدای راست افراطی به عنوان اول ژانویه 2019برزیل
مثبتبلهرئیس جمهور سوگند یاد کرد.

اوکراین
انتخابات ریاست جمهوری در 
ماه مارس و انتخابات پارلمانی 

در نوامبر سال 2019

والدیمیر زلنسکی)3( رهبر حزب مخالفان دولت، در ماه 
منفیبلهمارس به سمت ریاست جمهوری اوکراین انتخاب شد.

منفیخیرانتخاب مجدد جوکو ویدودو)4( به سمت ریاست جمهوری17 آوریل 2019اندونزی

در فاصله ماه های آوریل تا می هند
مثبتخیرانتخاب مجدد مودی به عنوان نخست وزیر 2019

انتخاب مجدد سیریل رامافوسا، رئیس جمهوری فعلی می 2019آفریقای جنوبی
آفریقای جنوبی به این سمت

خنثیخیر

انتخاب اسکات موریسون)5( به سمت نخست وزیری استرالیا 18 می 2019استرالیا
پس از پیروزی یک ائتالف راست  میانه به رهبری وی

مثبتخیر

انتخابات عمومیتا اکتبر سال 2019کانادا
نامطمئن 

خنثی)پیش بینی(

مثبتخیر )پیش بینی(انتخابات عمومی27 اکتبر سال 2019آرژانتین

مثبتخیر )پیش بینی(انتخابات عمومیتا نوامبر سال 2019لهستان

نکته: انتخابات برزیل در اکتبر سال 2018 برگزار شد.
منبع: فیچ سولوشنز

کشورهای منتخب - سناریوهای مبتنی بر انتخابات پیش رو یا تغییر در دولت 

 انتخابات پیش رو و ریسک های نامطلوب ناشی 
از آن برای بخش معدن در بازارهای کلیدی. آیا این 

دیدگاه در حال تحقق است؟ بله.
دیدگاه مربوط به نوامبر سال 2018: با توجه به این که قرار 
است در پایان سال 2018 و نیز در سال 2019، چند انتخابات 
کلیدی و اثرگذار برگزار شــده یا تغییراتی در رویکرد دولت ها 
روی دهد، این مسأله فضای سرمایه گذاری در بازارهای متعدد و 
مهم معدنی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از دیدگاه کارشناسان، 
افزایش احتمال بر سر کار آمدن احزاب مردم گرا یا ادامه سلطه 
ایــن احزاب بر دولت ها، چالش هایــی را برای بخش معادن در 
اوکراین و اندونزی به وجود خواهد آورد. این در حالی است که 
افزایش عدم قطعیت، ریسک های نامطلوب بیشتری را بر صنعت 

معدن اســترالیا تحمیل خواهد کرد. انتخاب ژائیر بولسونارو در 
انتخابات ریاســت جمهوری که اخیراً در برزیل برگزار شده نیز 
به محض روی کار آمدن وی در تاریخ اول ژانویه ســال 2019، 
صنعت معدن این کشــور را با عــدم قطعیت قابل مالحظه ای 
مواجه خواهد ســاخت. از سوی دیگر، کارشناسان بر این باورند 
که احتمال قوی انتخاب مجــدد دولت های فعلی در آرژانتین، 
هند و لهســتان به عنوان دولت هایی کــه در جهت حمایت از 
صنعت معدن در کشــورهای خود دست به اقداماتی زده اند، به 
نفع بخش های معدنی در این کشــورها می باشد؛ این در حالی 
است که کارشناسان درباره تأثیر انتخابات در آفریقای جنوبی، 
کانادا و جمهوری دموکراتیــک کنگو بر صنایع معدنی در این 

کشور همچنان دیدگاهی خنثی دارند.

1. Félix Tshisekedi
2. Jair Bolsonaro

3. Volodymyr Zelensky
4. Joko Widodo  ( Jokowi)

5. Scott Morrison
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تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 به موازات دیدگاه های کارشناسان، سال 2019 قطعاً یک 
مقطع زمانی کلیدی برای اتخاذ خط مشــی ها در حوزه صنایع 
معدنی خواهد بود که علت آن، تعداد فراوان انتخاباتی است که 

قرار است در این سال برگزار شوند.
 در حالی که بر اساس برنامه ریزی ها برخی از این انتخابات 
در نیمه دوم ســال 2019 برگــزار خواهند شــد، اکثر نتایج 
انتخاباتی در نیمه نخســت ســال 2019 ، مطابق با انتظارات 
بودند. فقط نتیجه انتخابات استرالیا نسبت به انتظارات پیشین و 
همچنین انتظارات بازار حیرت انگیز بود؛ اسکات موریسون رهبر 
ائتالف راست میانه که کمابیش از حامیان بخش معدن به شمار 

می آید، در این انتخابات پیروز شد.
 از زمانی که دولت جدید برزیل به رهبری ژائیر بولسونارو 
در تاریــخ اول ژانویه به قدرت رســید، به رغــم وجود قوانین و 
مقررات سخت گیرانه پس از حادثه فروریختن سد برومادینیو)1(، 
تالش کرد پیشرفت های متعددی در بخش معدن ایجاد نماید. 
به عنوان مثال، در ماه مــارس آدمیرال بنتو آلبوکورکو)2( وزیر 
انرژی و معادن برزیل فرایندی از بازگشایی ذخایر معدنی بومی 
متعلق به شــرکت های معدنی در این کشور را در پیش گرفته 
است که این موضوع می تواند مسیر ایجاد فرصت های چشمگیر 

برای اکتشاف معدن در این کشور را هموار سازد.
 همان طور که انتظار می رفــت، در پی برگزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری اندونزی در آوریل 2019، جوکو ویدودو بار 
دیگر برای تصدی این ســمت انتخاب شــد. در سایه این امر، 
کارشناسان همچنان بر این باورند که پتانسیل ایجاد تغییرات 
مثبت در بخش معادن این کشور اندک است و دلیل این موضوع 
نیز روند ملی سازی منابع، عدم قطعیت درباره خط مشی ها و یک 

فضای محدود از لحاظ مقررات نظارتی می باشد.
 همان طور که انتظار می رفت، نارندا مودی بار دیگر به عنوان 
نخست وزیر هند انتخاب شد. بخش معدن هند در سال های آتی 
و به پشــتوانه اتخاذ سیاست های سازگار با بخش معدن، وجود 
ذخایر عظیم معدنی و بهبود قیمت کاالها، رشد بسیار مطلوبی 
را تجربه خواهد کرد. تداوم خط  ســیر سیاست های مودی در 
زمینه اصالحات در صنعت معدن منجر به ایجاد تغییرات بسیار 
مثبتی در این صنعت خواهد شد، گرچه روند پیاده سازی این 

اصالحات کند است.
 اکثریت قاطع کنگره ملی آفریقا در انتخاب ماه می آفریقای 
جنوبی منجر به پیروزی دولت سیریل رامافوسا برای به دست 
گرفتن قدرت در سال های آتی شد. با این وجود، کارشناسان با 
اســتناد به تداوم برخی چالش های ساختاری در حوزه صنعت 
معدن این کشــور، چشــم انداز بدبینانه ای برای بخش معدن 

آفریقای جنوبی در سال های آتی متصور نیستند.

چشم انداز: عدم قطعیت درباره مقررات نظارتی که یک مورد از 
آن ها از تحوالت به وجود آمده در احزاب حاکم ناشی می شود، 
در آینده قابل پیش بینی، کماکان یکی از بزرگترین ریسک هایی 
است که شــرکت های معدنکار در جهان با آن مواجه خواهند 
بود. در حال حاضر، اکثر کشورهای دارای صنعت معدن شاهد 
اجرای قوانین و مقررات ســخت گیرانه تر به ویــژه در ارتباط با 
مســأله حفظ محیط زیست هســتند. فقط چند دولت معدود 
مانند دولت برزیل از حامیان بخش معدن به شمار می آیند که 
درصدد آزادسازی فعالیت های اکتشاف معدن هستند. صرف نظر 
از انتخابات، کارشناســان بر این باورند که بخش معدن آفریقا 
طی فصل های آتی یکی از پرریسک ترین بخش های معدن در 
جهان خواهد بود که علت آن تداوم عدم قطعیت پیرامون قوانین 
و مقررات در این بخش و تأثیرات ســوء این مسأله بر بازارهای 
کل این منطقه اســت. در آسیا، دو کشور اندونزی و فیلیپین از 
لحاظ ملی سازی منابع طبیعی وضعیتی متمایز خواهند داشت، 
در حالــی که در منطقه آمریکای التین، دو کشــور آرژانتین و 

کلمبیا کماکان از ریسک های سیاسی متأثر خواهند بود.

 افزایش ریسک ها در جهان، عاملی در جهت کاهش 
تمایل به ســرمایه گذاری در بخش معدن. آیا این 

دیدگاه در حال تحقق است؟ بله.
دیدگاه مربوط به نوامبر 2018: انتظار می رود در سال 2019 
نیز فعالیت های ادغام و تملک در بخش معدن در وضعیت رکود 
به ســر برد. شرکت باریک-راندگلد که حاصل ادغام دو شرکت 
باریک گلد و راندگلد می باشــد، کماکان تا پایان سال بزرگترین 
ادغام صورت گرفته به شمار خواهد آمد. در حالی که شرکت های 
معدنی در حال بازگشت به مسیر عملکرد مطلوبی هستند که 
از سال مالی 2016 تاکنون آن را تجربه نکرده بودند و از لحاظ 
سرمایه گذاری در پروژه های جدید در موقعیت بهتری قرار دارند، 
اما به اعتقاد کارشناسان، محدود بودن روند به کارگیری سرمایه 
در این صنعت به یک امر معمول تبدیل شــده اســت، چرا که 
ریسک های جهانی افزایش یافته و هزینه سرمایه گذاری با توجه 

به روند رو به رشد نرخ های بهره در حال افزایش است.

2. Admiral Bento Albuquerque 1. فاجعه سد برومادینیو )Brumadinho( در تاریخ 25 ژانویه زمانی اتفاق افتاد که یک سد باطله در معدن سنگ آهن در میناس گرایس برزیل 
ناگهان فروریخت. با وقوع این حادثه گل و الی به محدوده اداری معدن یعنی جایی که صدها کارگر در آن جا حضور داشتند برخورد کرد.

منبع: بلومبرگ                  Est: برآوردهای تجمعی گزارش شده توسط تحلیلگران بلومبرگ،  FY: سال مالی

 گلنکور     انگلو امریکن    ریو تینتو     فریپورت    والی

تثبیت سطح مخارج سرمایه ای
شرکت های معدنی منتخب- مخارج سرمایه ای )میلیارد دالر(
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تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 در آوریل سال 2019، شرکت نیوماونت ماینینگ با خرید 
سهام شرکت گلدکورپ به ارزش 10 میلیارد دالر با این شرکت 
ادغام شد و کارشناسان بر این باورند که پس از ادغام دو شرکت 
باریک گلد و راندگلد، ادغام های بیشــتری در صنعت طال روی 
خواهند داد. با این وجود، ادغام صورت گرفته در جهت تشکیل 
شــرکت باریک-راندگلد که هزینه ای بالغ بر 18 میلیارد دالر 
صرف آن شــد، کماکان بزرگترین ادغام صورت گرفته از سال 

2018 تاکنون به شمار می آید.
 بر اساس گزارش های سال مالی 2018، در حالی که مطلوب 
بودن شرایط ترازنامه های شرکت های معدنی از سال 2017، آنان 
را به افزایش نسبی مخارج سرمایه ای تشویق کرده، اما این میزان 
افزایش چندان قابل توجه نبوده است. به عنوان مثال، شرکت والی 
قصد دارد در سال های 2019 و 2020 ساالنه تقریباً 4/7 میلیارد 
دالر صرف افزایش مخارج ســرمایه ای کند، حال آن که در سال 
2013 این شرکت 13/3 میلیارد دالر را صرف مخارج سرمایه ای 
خود کرد. به همین ترتیب، شرکت فریپورت مکموران قصد دارد 
در سال های 2019 و 2020، ساالنه 2/3 میلیارد دالر به مخارج 
ســرمایه ای اختصاص دهد که این رقم با مخارج سرمایه ای بالغ 
بر 5/3 میلیارد دالر در ســال 2013 مقایســه می شود. شرکت 
ریوتینتو نیز در نظر دارد مخارج ســرمایه ای خود در سال های 
2019 و 2020 را به ترتیب به 6 میلیارد دالر و 6/5 میلیارد دالر 
افزایش دهد که این رقم با مخارج سرمایه ای 13 میلیارد دالری 

در سال 2013 مقایسه می شود.

چشم انداز: با وجود آن که عملکرد بهتر شرکت های معدنی و 
نیز افزایش قیمت کاالها از ســال 2017، باعث شده تا شرایط 
برای اقدام معدنکاران بــه فعالیت های تملک فراهم گردد، اما 
این شــرکت ها همچنان در ســال های آتی به محدود کردن 
مخارج ســرمایه ای ادامه خواهنــد داد. همچنین معدن کاران 
به دســتورالعمل های تولید کاماًل پایبند خواهند ماند تا مبادا 
اشتباهاتی را که در سال های 2004 تا 2013 یعنی سال های 
رونق و شــکوفایی تولید کاالها مرتکب شــدند بار دیگر تکرار 

کنند. در حالی که در ســال های آتی قیمت اکثر کاالها رو به 
افزایش خواهد گذاشت، انتظار می رود معدن کاران همچنان به 

محدودساختن روند عرضه کاال به بازار ادامه دهند.

 تغییر الگوها در صنعت تجهیزات معدنی. آیا این 
دیدگاه در حال تحقق است؟ بله

دیدگاه مربوط به نوامبــر 2018: صنعت تجهیزات معدنی در 
سال های آتی شاهد تغییراتی در الگوهای تولید و عرضه خواهد 
بود که علت آن تغییر رویکرد شــرکت ها از شــیوه های سنتی 
به تولید تجهیزات پیشــرفته  و دارای آالیندگی کمتر است. در 
حالی که تولیدکنندگان شــاهد رشد در درآمدها و سوددهی 
خود خواهد بود، یک راهبرد نوظهور در این صنعت، به روزرسانی 
و اضافه کردن سیســتم هایی برای بهبود محصوالت کنونی در 
جهت پاسخ به مطالبات برای انجام عملیات های مدرن اکتشاف 
خواهد بود. افزایش تقاضا برای راهکارهای پیشــرفته به لحاظ 
فنی در صنعت معدن باعث خواهد شــد تا تجهیزات قدیمی تر 
با ماشین آالت مدرن و پیشرفته جایگزین شوند. تولیدکنندگان 
تجهیزات معدنی برای همگام شدن با روندهای رشد این صنعت، 
به طور روزافزون فناوری های هوشمند متعددی از جمله پایش 
و کنترل پیشــرفته، تحلیل داده، حفاری خودکار، حسگرهای 
مبتنی بر اینترنت اشیاء، سیســتم های موقعیت یاب جهانی و 
فناوری تصویرسازی سه بعدی را با روند تولید محصوالت خود 

تلفیق خواهند کرد.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 در ســه ماهه اول ســال 2019، افزایش تقاضا در بخش 
تجهیزات معدنی و کســب وکارهای مربوط به بخش ساخت و 
ساز در شرکت کاترپیالر باعث شد تا میزان فروش این شرکت 
از ارقام پیش بینی شده نیز فراتر رود و چشم انداز درآمد شرکت 
در تمام طول سال را به میزان قابل توجهی بهبود دهد. شرکت 
اعالم کرد که چون سطح تولید در معادن افزایش یافته و اصول 
بنیادین در بازارهای کاال نیز همچنان تقویت می شــود، میزان 
فروش در بخش صنایع معدنی این شــرکت نســبت به مدت 

مشابه یک سال گذشته 18درصد افزایش یافت.
 در مــی ســال 2019، ریوتینتو بــا خریــد ناوگانی از 
کامیون هــای خودران و ســایر تجهیزات معدنی از شــرکت 
کاترپیالر برای استفاده در معدن سنگ آهن جدید کودایدری)1( 
در اســترالیای غربی موافقت کرد. این تجهیزات اساساً توسط 

ماشین آالت کاترپیالر راه اندازی خواهند شد.

چشــم انداز: چشــم انداز صنعــت معــدن در دوران ظهور 
فناوری های برهم زننده امروزی قرار گرفته است؛ دورانی که در 
آن نقش آفرینان این صنعت بر ســر دوراهی میان یک گذشته 
ســنتی و یک آینده  دگرگون کننده و در عین حال پایدار، قرار 

1. Koodaideri

منبع: بلومبرگ، فیچ سولوشنز                                                 Q: فصل

)RHS( تعداد معامالت     )LHS( حجم معامالت 

کاهش فعالیت های ادغام و تملک در نیمه دوم سال 2019
حجم معامالت ادغام و تملک در صنعت معدن جهان )میلیارد دالر( و

 تعداد این معامالت
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NCA .1: باتری های حاوی نیکل-کبالت- اکسید آلومینیوم
LMO .2: باتری های حاوی لیتیم- منگنز - اکسید

دارنــد. از آغاز این دوران یعنی از زمــان ظهور رایانش ابری تا 
ابداع حســگرهای جدید، هواپیماهای بدون سرنشین، یا حتی 
فناوری های اتوماتیک فراتــر از آن ها، و اکنون پدیده یادگیری 
ماشــین و هوش مصنوعی، معادن مدرن و پیشــرفته امروزی، 
همگی عملیات های خود را به آخرین نوآوری های فناورانه مجهز 
کرده اند. صنعت تجهیزات معدنی در سال های آتی و به واسطه 
افزایش فعالیت های ساخت و ساز و استخراج در معادن به دلیل 
روند پرشتاب توسعه شهرنشینی در جهان و نیز افزایش قیمت 
مواد معدنی، رشــد قوی را تجربه خواهد کرد. به عالوه، افزایش 
تقاضا برای فناوری های کنترل و پایش از راه دور در فرایندهای 
استخراج مواد معدنی که شامل وظایف دشوار متعدد در مناطق 
دور از دسترســی که امکان انجام عملیات های دســتی توسط 
نیروی انســانی در آن ها وجود ندارد، نیاز به تجهیزات پیشرفته 

معدنی را بیش از پیش افزایش خواهد داد.

 تأثیر صنعت تولید باتری خودروهای الکتریکی 
بر رونق بخش معــادن و فلزات. آیا این دیدگاه در 

حال تحقق است؟ بله
دیدگاه مربوط به نوامبر 2018: کارشناســان تأثیر روزافزون 
صنعت باتری های خودروهای الکتریکی بر رونق صنایع معدنی 
و فلزات را یک موضوع کلیدی در ســال 2019 برمی شمارند. 
انتظار می رود تعداد توافق نامه ها میان شرکت های تولیدکننده 
باتری و شــرکت های معدنی در ماه های آتی افزایش یابد، چرا 
که ذی نفعان این شرکت ها درصدد آن هستند تا پیش از آغاز 
ســیر صعودی قیمت فلزات کلیدی، تأمیــن موجودی کنند. 
روندی که کارشناســان آن را یک ویژگی بارز و برجســته در 
سال 2019 برمی شــمارند، تغییر رویکرد به سوی استفاده از 
باتری های ان.ام.ســی. به جای باتری های ال.اف.پی. در میان 
تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی در چین اســت. افزایش 
استفاده از خودروهای الکتریکی دارای باتری های ان.ام.سی. در 
چیــن که بزرگترین بازار تولیدکننده خودروهای الکتریکی در 
جهان است، افزایش قابل مالحظه تقاضا برای نیکل را به دنبال 
خواهد داشت؛ موضوعی که پیش بینی خوش بینانه کارشناسان 
درباره افزایش قیمت نیکل در سال های آتی را تقویت می کند.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 به رغــم کاهش قیمت لیتیم و کبالــت، صنعت در حال 
شــکوفایی خودروهای الکتریکی تا این تاریخ از سال توانسته 
صنعت معدن و فلزات را متحول سازد؛ تا جایی که مشارکت هایی 
در همین ارتباط و در قالب تملک سهام شرکت ها، طی ماه های 

اخیر اتفاق افتاده است.
 در مــاه مــارس، وزیر دارایی چین اعالم کــرد که از ماه 
ژوئن سال 2019، خودروهای الکتریکی از این قابلیت برخوردار 
خواهند شد که در هر مرتبه شارژ باتری، حداقل 250 کیلومتر 
مسافت را طی کنند که این رقم در سال گذشته 150 کیلومتر 
بوده است. این تغییر در خط مشی  تولید، به سطح باالتر فروش 
خودروهای الکتریکی دارای  باتری های کاتدی از نوع ان.ام.سی. 

در چین، منجر خواهد شد.
 در ماه آوریل، شــرکت فولکس واگن با شــرکت جانفگ 
لیتیــم)3(  که یک شــرکت چینی تولیدکننده لیتیم اســت، 
توافق نامه تأمین بلندمدت باتری های لیتیمی را به امضاء رساند. 
این یادداشت تفاهم ده ساله، به فولکس واگن کمک خواهد کرد 
تا طرح بلندپروازانه برقی ســازی را به نحوی تحقق بخشد که 
میزان فروش خودروهای الکتریکی این شــرکت تا سال 2025 

یک چهارم از کل فروش خودروها را به خود اختصاص دهد.
 بر اســاس گزارش موسســه آدامز اینتلیجنس)4(، در ماه 
آوریــل باتری های کاتدی ان.ام.ســی. به میــزان 251درصد 
بیشتر از مدت مشابه سال گذشــته در خودروهای الکتریکی 
تعبیه شده اند که علت آن معرفی مدل های جدید خودروهای 
الکتریکی در چین از جمله مدل جی.آی.سی. آیون اس.)5(، نیو 
ای.اس.6)6(، بی.ام.دبلیو.ایکس.1 درایو25ال.ای. پی.اچ.ای.وی)7( 

و جیلی جئومتری آ.)8( بوده است.
 تمایل به سرمایه گذاری در این بخش نیز به شدت افزایش 
یافتــه، چنانکه این موضوع در اعالم خبــر انعقاد یک قرارداد 
جدید تســویه نقدی)9( در تاریخ 11 مارس و یک توافق بر سر 
انعقاد یک قرارداد آتی جدید در بخش لیتیم طی ماه های آتی 
توسط بورس فلزات لندن انعکاس یافته است. این قراردادهای 

منبع: بلومبرگ، فیچ سولوشنز

 کل     صنایع مبتنی بر منابع     ساخت و ساز    انرژی و حمل و نقل

افزایش درآمدهای حاصل از فروش تجهیزات معدنی
شرکت کاترپیالر- رشد درآمدها در هر بخش )درصد تغییر ساالنه(

منبع: فیچ سولوشنز                                                e: برآورد،  f: پیش بینی

  )RHS( .باتری های ان.ام.سی      )RHS( .باتری های ال.اف.پی 
 )RHS( )2(.باتری های ال.ام.او    )RHS( )1(.باتری های ان.سی.آ   

افزایش فروش خودروهای الکتریکی دارای باتری های ان.ام.سی. در چین، 
از سال 2019

چین- کل حجم فروش باتری های جدید کاتدی در چین

3. Ganfeng Lithium
4. Adamas Intelligence
5. GAC Aion S

6. NIO ES6
7. BMWX1 xDrive25Le PHEV
8. Geely Geometry A

9. Cash-Ssettled Contract
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جدید باعث خواهند شــد تا از طریق تسهیل روند خریدهای 
ســفته بازانه و نیز بهبود نقدینگی و شفافیت در قیمت گذاری، 
ســرمایه گذاران به ســرمایه گذاری روی فلــزات پرکاربرد در 

باتری ها ابراز تمایل بیشتری نمایند.
 در ماه های اخیر، نیکل در میان فلزات پایه بهترین عملکرد 
را داشته است و از ابتدای سال تاکنون با رشد 10درصدی قیمت 
همراه بوده است؛ این عملکرد مطلوب از آن جا ناشی می شود 
که به دلیل وجود انتظارات خوش بینانه درباره چشم انداز مثبت 
تقاضا برای این فلز پرکاربــرد در تولید خودروهای الکتریکی، 
نیکل توانســته است شرایط ناشی از نابسامانی اقتصاد کالن را 

تاب آورد.

چشــم انداز: انتظار می رود در ســال های آتی، باتری های 
لیتیمــی بخــش خودروهــای الکتریکی و در یک ســیطره 

وســیع تر، بازار باتری ها را تحت تســلط خود درآورند که این 
موضوع به توانایی این باتری ها در ذخیره سازی انرژی به مدت 
طوالنی تر و مزیت این مســأله برای بخش های متعدد، نسبت 
داده می شــود. باتری های لیتیمی حاوی کاتدهایی )با قابلیت 
عبور جریان های الکتریکی از باتری( هستند که می توانند در 
ترکیب با مواد شــیمیایی گوناگون- تشــکیل یافته از فلزات 
مختلف شامل نیکل، کبالت، آلومینیوم و منگنز- این میزان از 
ذخیره سازی انرژی را تأمین نمایند. همچنین این نوع باتری ها 
حــاوی مقادیر ثابتی از یون های لیتیم هســتند که در طول 
تخلیه شارژ و شــارژ مجدد، از الکترود منفی )کاتد( به سمت 
الکترود مثبت )آند( حرکت می کنند. کارشناسان بر این باورند 
که طی ســال های آتی که تولید خودروهای الکتریکی اساساً 
توسط بازار چین به رونق دست می یابد، تقاضا برای این فلزات 

به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
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صنعت نفت و گاز

دیدگاه اصلی: در آســتانه شــروع نیمه دوم ســال، 
کارشناســان عملکرد صنعت نفت و گاز در سال 2019

را مــورد ارزیابی قرار دادند و چنان که در نوامبر ســال 
2018 نیز به آن اشاره شده است، به موضوعات کلیدی 
در این بخش پرداختند. تاکنــون نیز بخش عمده ای از 
این موضوعات مطابق با انتظارات، در حال تحقق بوده اند 
که این روند از تحقق انتظارات، در قالب پیشــرفت های 
مهم در حوزه گســترده تر اقتصاد جهانی نمود یافته که 
به دو نمونه از این موضوعات پرداخته خواهد شد. انتظار 
مــی رود این روند از تحقق انتظارات در تمام طول مدت 
باقی مانده از ســال ادامه یابد که البته باورها بر این است 

که تحقق انتظارات در نیمه دوم ســال به شکل مطلوبی 
صورت بگیرد.

پنج موضوع کلیدی در سال 2019 به ترتیب زیر هستند:
عادی شدن روند تقاضا

بهبود قیمت نفت از طریق مدیریت سازمان اوپک بر این 
بازار

تقویــت نمایه عرضه از ســوی کشــورهای غیرعضو در 
سازمان اوپک

تثبیت روند اکتشافات نفت
واگرایی در شکاف قیمتی)1(

Crack: شکاف قیمتی به معنای تفاوت قیمت فرآورده های بنزین نسبت به قیمت نفت خام است. Spreads .1
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آیا محقق شرح مختصرموضوع 
توضیحاتشده  است؟

عادی شدن روند تقاضا

چین، هند و ایاالت متحده آمریکا شاهد تغییراتی 
در جهت عادی شدن شرایط در سمت عرضه 

خواهند بود. با توجه به ادامه جنگ تجاری میان 
چین و آمریکا، تقاضا از سوی این دو کشور ثابت 

مانده است. در مورد هند نیز، تمرکز اقتصاد 
این کشور بر بازارهای داخلی و عدم تأثیرپذیری 
تقاضا از شرایط آشفته جهان، باعث رشد بیشتر 

تقاضای نفت و گاز از سوی این کشور خواهد 
شد.

نسبتاً

تبعات جنگ تجاری باعث شده تا از سرعت رشد تقاضا برای نفت 
و گاز از سوی دو کشور چین و ایاالت متحده آمریکا کاسته شود. 

همچنین موانع رشد اقتصادی در عرصه گسترده تر جهانی، 
نرخ های رشد تقاضا در هند را نیز تحت تأثیر قرار داده و به 
جای افزایش تقاضا، روند نزولی تقاضا را موجب گشته است.

بهبود قیمت نفت از طریق 
مدیریت سازمان اوپک بر 

این بازار

عربستان سعودی و نیز کشورهای عضو و 
غیرعضو اوپک از جمله روسیه به نحوی مستمر 
عرضه نفت را مدیریت خواهند کرد تا جایی که 

پیش بینی می شود قیمت نفت در سطحی باالتر از 
70 دالر در هر بشکه باقی بماند.

بله

سازمان اوپک و در رأس آن عربستان سعودی، همچنان مانع 
از افزایش عرضه نفت به بازار خواهد شد، ضمن آن که طبق 
آخرین توافق صورت گرفته میان کشورهای عضو و غیرعضو 
اوپک، توافق کاهش تولید تا مارس 2020 تمدید خواهد 
شد. تمدید مدت زمان توافق کاهش از شش ماه به نه ماه 
نشان می دهد که عرضه نفت به این بازار نیازمند مدیریت 
بیشتری است. از دیدگاه کارشناسان، بدون ِاعمال چنین 
مدیریتی، قیمت نفت به میزان چشمگیری کاهش خواهد 

یافت.

تقویت نمایه عرضه از سوی 
کشورهای غیرعضو در اوپک

از آن جا که پیش بینی می شود عرضه نفت 
تولید شده در میادین ساحلی آمریکا همچنان 
رو به افزایش باشد، درآمدها همچنان مطلوب 
خواهند بود در حالی که هزینه ها کماکان به نحو 
چشمگیری رو به افزایش هستند؛ این در حالی 
است که بهبود ترازنامه های شرکت ها موجب 

تشویق به تصمیمات نهایی سرمایه گذاری)1( برای 
رشد عرضه در دوره میان مدت خواهد شد.

بله

تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا با کاستن از میزان 
سرمایه گذاری ها، بر سودآوری بیشتر متمرکز شده اند و روند 
رشد تولید در این کشور البته با سرعت کمتر، ادامه خواهد 

یافت.

ثبات در روند اکتشافات 
نفت

جریان نقدی به ثبت رسیده برای شرکت های نفتی 
بین المللی در سال 2018 باعث تثبیت روند رشد 
اکتشافات در سطحی باالتر از حداقل ثبت شده در 

سال 2017 خواهد شد.

بله

تعداد دکل های حفاری در تمامی نقاط جهان در میادین ساحلی و 
فراساحلی به ترتیب به میزان 16درصد و 29درصد افزایش 
یافته است. کارشناسان افزایش در بودجه های اکتشافی را 
به رشد جریان های نقدی ناشی از سطح باالتر قیمت نفت و 

کاهش تعداد پروژه های کم هزینه در میادین نفتی جدید نسبت 
می دهد که باعث شده تا سرمایه گذاری در بخش اکتشاف نفت 

و گاز افزایش یابد.

واگرایی در شکاف قیمتی

کاهش تقاضا برای بنزین موجب شده تا بازار 
این کاال با عرضه مازاد مواجه گردد که البته 

تقاضای روبه رشد برای گازوئیل اختالف قیمت 
میان نفت خام و فرآورده های تقطیری را افزایش 

داده است، علت این امر پایبندی بیشتر به 
الزامات محدودسازی میزان گوگرد در سوخت 

کشتی ها از سوی سازمان بین المللی دریانوردی 
در سال2020)2( و همچنین افزایش تقاضا برای 

حمل فرآورده های نفتی با کامیون در ایاالت متحده 
امریکا است.

خیر

روندهای فصلی تقاضا برخالف انتظارات کارشناسان بوده 
است؛ کارشناسان معتقد بودند که افزایش تولید گازوئیل در 
پاالیشگاه ها در بحبوحه تشدید الزامات محدودسازی میزان 

گوگرد در سوخت کشتی ها توسط سازمان بین المللی دریانوردی، 
بازارهای بنزین را با عرضه مازاد مواجه خواهد ساخت. با این 
وجود، خاطرنشان می شود که این واگرایی در نیمه دوم سال 

افزایش خواهد یافت و هرگونه افزایش قیمت برای گازوئیل 
تأثیر شدیدتری در پی خواهد داشت.

منبع: فیچ سولوشنز

موضوعات کلیدی صنعت نفت و گاز در سال 2019

1. Final Investment Decision (FID) 2. IMO 2020

 عادی شدن روند تقاضا
دیدگاه کارشناســان مبنی بر این که تقاضا برای ســوخت 
پاالیش شــده، به دلیل کاهش تقاضا در کشورهای توسعه یافته 
و روند مطلوب رشد در بازارهای نوظهور، از آهنگ رشد مالیمی 
برخوردار خواهد شــد، اما به طور کلی رشــد مطلوبی را تجربه 
خواهد کرد، به شــدت تحت تأثیر مســأله جنگ تجاری شکل 
گرفته است. در حالی که انتظار می رفت تقاضا در ایاالت متحده 
آمریکا و چین کاهش یابد، اما این میزان کاهش بســیار فراتر از 
حد پیش بینی شده توسط کارشناسان بوده است. به نحوی که 
چین و ایاالت متحده آمریکا در ماه آوریل نیز بار دیگر رشد منفی 

تقاضــا را که مبنای آن میانگین متحرک ســه ماهه بود، تجربه 
کردند. تقاضا از ســوی بازارهای نوظهور نیز برخالف انتظار بود 
و در ماه آوریل نرخ منفی 2/1درصد را به ثبت رســاند، البته اگر 
چین مستثنی از بازارهای نوظهور در نظر گرفته شود، افت تقاضا 
در این کشــورها بیشتر بوده و نرخ منفی 3/3درصد خواهد بود. 
رشد تقاضا در بازارهای توسعه یافته کماکان ارقام منفی را ثبت 
خواهد کرد و با وجود آن که قرار گرفتن ایاالت متحده آمریکا در 
زمره کشورهای توسعه یافته کماکان به افزایش نرخ های رشد در 
این بازارها کمک می کند، اما در حال حاضر نرخ های رشد تقاضا 

در تمامی بازارهای توسعه یافته منفی هستند.
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کارشناســان انتظار دارند تقاضا در ایــاالت متحده آمریکا 
در ماه های تابســتان یعنی بین ماه های ژوئن تا آگوست، رشد 
قوی تری را تجربــه کند، البته انتظــارات در خصوص جنگ 
تجاری و یک ســیر صعودی مالیم از افزایش تقاضا در ابتدای 
تابستان ممکن است از تأثیرات فصلی بر رشد تقاضا بکاهد. هند 
در تداوم رشــد تقاضا در سال 2019 نقشی کلیدی ایفا کرده 
است؛ با این وجود، تقاضا برای سوخت های پاالیش شده در ماه 
آوریل کاهش یافت و نرخ رشد منفی را تجربه کرد. ارقام مربوط 
به تقاضای اولیه از ســوی هند، بیانگر تداوم نه چندان مطلوب 
رشــد تقاضا در ابتدای فصل تابستان است. به طورکلی، انتظار 
می رود تقاضای جهانی در ســال جاری به نزدیک صفر برسد، 
زیرا چشم انداز مشــخصی برای دستیابی فوری به یک راه حل 
مناسب برای پایان دادن به جنگ تجاری میان چین و آمریکا 
وجود ندارد؛ کارشناســان بر این باورند که این مسأله به مرور 
زمان تأثیری به مراتب نامطلوب تر از تأثیر آن در ابتدای سال بر 

رشد تقاضا در جهان خواهد داشت.

 بهبود قیمت نفت از طریق مدیریت بازار توسط 
سازمان اوپک

در مــاه جوالی، کشــورهای عضو و غیرعضو در ســازمان 
اوپــک موافقت کردند تا مدت زمــان کاهش تولید را تا نه ماه 

دیگر، یعنی مارس ســال 2020 تمدیــد نمایند. بدین ترتیب 
مدت زمان توافق کاهش تولید که از ابتدای ســال 2017 آغاز 
شــده بود و هدف از آن محدود کردن میــزان عرضه نفت از 
ســوی اوپک بود برابر با 39 ماه خواهد بود. کارشناسان بر این 
دیدگاه تأکید دارند که مداخله مســتقیم اوپک در روند عرضه 
الزمه حفظ موازنه میان عرضه و تقاضا در این بازار خواهد بود. 
اقدامات اوپک به تحقــق پیش بینی های صورت گرفته درباره 
قیمــت نفت برنت که میانگین آن در ســال جاری برابر با 70 
دالر در هر بشکه پیش بینی شده بود، کمک می کند. در صورتی 
که هیچ تدابیری برای کنترل و مهار تولید نفت اتخاذ نشــود، 
ذخیره سازی ســریع انبارهای نفت باعث کاهش شدید قیمت 
این کاال خواهد شــد. با توجه به این موضوع که تضعیف رشد 
تقاضا در ســال 2020 باعث خواهد شد عرضه مازاد بر تقاضا 
نسبت به وضعیت کنونی آن تشدید گردد، انتظارات نسبت به 

این بازار منفی ارزیابی می شوند.
اخیراً کارشناسان به این نکته اشاره کرده بودند که کشورهای 
عضــو و غیرعضو اوپک هنگامی که ســرانجام به توافق کاهش 

تولید پایان دهند، انتخاب دشواری پیش رو خواهند داشت.

 تقویت نمایه عرضه از سوی کشورهای غیر عضو 
در اوپک

رشــد عرضه نفت در جهان کماکان سهم اوپک از بازار نفت 
را تغییر خواهد داد. تولید نفت شــیل در ایاالت متحده آمریکا 
یک مؤلفه کلیدی در رشــد عرضه از سوی کشورهای غیرعضو 
در سازمان اوپک اســت که البته رکود اخیر در رشد تولید در 
میدان نفتی پرمین)2( ممکن است سهم آمریکا در رشد عرضه 
از سوی این گروه از کشورها را محدود کند. عالوه بر این، ظهور 
اســتارت آپ های کلیدی در برزیل و نروژ طی ســال جاری نیز 
عرضه را تحت تأثیر قرار خواهــد داد. با فرض این که عرضه از 
سوی کشــورهای عضو اوپک ثابت باقی بماند، موازنه عرضه و 
تقاضای نفت در جهان به شــدت متکی بــه افزایش عرضه از 
میدان نفتی پرمین خواهد بود. بر اساس برآوردها تولید در این 
میدان نفتی روزانه به میزان 750,000 بشــکه افزایش خواهد 

1. Joint Oil Data Initiative ( JODI)  2. Permian

نکته: مبنای این اطالعات مجموعه بازارهایی بوده اند که حدود روزانه 70 میلیون بشکه تقاضای جهانی را 
تشکیل می دهند.

منبع: ابتکار مشترک آمار نفتی)1(، فیچ سولوشنز

 جهان     بازارهای توسعه یافته     بازارهای نوظهور

روند نزولی نرخ های رشد تقاضا در جهان
رشد تقاضا برای سوخت پاالیش شده

 )درصد تغییر ساالنه، میانگین متحرک سه ماهه(

منبع: بلومبرگ، فیچ سولوشنز

   )LHS(ایاالت متحده آمریکا    )LHS( اوپک 
)RHS(نفت برنت     )LHS(خالص رشد تولید  

سودآوری شرکت های بزرگ نفتی در آمریکا، به بهای ضرر و زیان اوپک
رشد تجمعی عرضه نفت از سوی اوپک و ایاالت متحده آمریکا از دور نخست کاهش 

تولید در ژانویه 2017، هزار بشکه در روز

نکته: مبنای این اطالعات مجموعه بازارهایی بوده اند که حدود روزانه 70 میلیون بشکه تقاضای جهانی را 
تشکیل می دهند.

منبع: ابتکار مشترک آمار نفتی، فیچ سولوشنز

 چین      هند    ایاالت متحده آمریکا

اعالم نتایج گوناگون در بازارهای کلیدی تا این زمان از سال
رشد تقاضا برای سوخت پاالیش شده 

)درصد تغییر ساالنه، میانگین متحرک سه ماهه(

موضوع کلیدی در ابتدای دوره
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یافت که البته در ابتدای سال پیش بینی می شد امکان افزایش 
روزانه بیش از یک میلیون بشکه در این میدان نفتی وجود دارد. 
چنانچه رشد عرضه از سوی کشــورهای غیرعضو اوپک کمتر 
از حد انتظار باشــد- به ویژه اگر پیش بینی رشد قوی در میدان 
نفتــی پرمین تحقق نیافته و تولیــد در آن کمتر از حد انتظار 
باشد- احتماالً این دیدگاه با ریسک نامطلوب مواجه خواهد شد.

میادین نفتی ساحلی در ایاالت متحده آمریکا بیشترین سهم 
را در رشد عرضه نفت از سوی کشورهای غیرعضو اوپک خواهند 
داشت؛ پایان عملیات رفع تنگناها در حوضه نفتی پرمین باعث 
خواهد شــد ظرفیت عرضه نفت خام در سال 2019 به میزان 
بیش از 1/5 میلیون بشــکه در روز افزایش یابد و این مســأله 
زمینه ایجاد ظرفیت ذخیره ســازی و روند پرشتاب توسعه این 
ظرفیت های مازاد را برای تولیدکننــدگان فراهم خواهد آورد. 
میانگین تولید در این میدان نفتی از حدود 3/5 میلیون بشکه 
در روز در ســال 2018 به 4/3میلیون بشــکه در روز در سال 
2019 افزایش خواهد یافت. تولیــد نفت از منابع غیرمتعارف 
نقش خود را به عنوان عوامل رشد تولید در ایاالت متحده آمریکا 
به اثبات خواهند رســاند، چرا که پیش از این، کاهش تمایل به 
بهره برداری از منابع فراساحلی در محدود شدن سرمایه گذاری 
در شش دوره اخیر از اجاره حوزه های نفتی فراساحلی از دولت 

فدرال انعکاس یافته بود.
با توجه به شــروع بهره برداری از میادین کلیدی در حوضه 
نفتی ســانتوس)1( یا افزایش تولید در آن ها طی ســال 2019، 
افزایش قابل مالحظه تولید در برزیل نیز مورد انتظار می باشد. 
شــرکت های بزرگ تولیدکننده نفت در اروپا نیز در این رشــد 
عرضه سهیم خواهند بود. در مورد میادین فراساحلی انگلستان 
نیــز انتظار می رود تولید در میدان نفتی ذخایر نفت ســنگین 
مارینر)2( در ســه ماهه ســوم سال 2019 آغاز شــود. در نروژ، 
انتظار می رود فاز اول پروژه عظیم توســعه میدان نفتی یوهان 
اسوردراپ)3( در سه ماهه چهارم سال 2019 به بهره برداری برسد. 
رشد تولید در روسیه نیز چشمگیر خواهد بود که علت اصلی آن 
بهبود مدیریت میادین نفتی قدیمی تر، اجرای پروژه های متعدد 

در میادین نفتی جدید به ویژه در منطقه شــرقی ســیبری)4( و 
رشد تولید میعانات خواهد بود. کارشناسان خاطرنشان می کنند 
که صرف نظر از ایاالت متحده آمریکا، این رشد در عرضه بیشتر 
نمایانگر دوره های پایانی از چرخه ســرمایه گذاری های کنونی 
است تا آن که گامی نخســت از توسعه سرمایه گذاری های آتی 
باشد. به همین دلیل، چشم انداز این بخش احتماالً پس از سال 

2019 بسیار متفاوت خواهد بود.

 ثبات در روند اکتشافات نفت
در ســال 2019 عملیات های حفاری در سرتاســر جهان با 
سرعت بیشتری پیشرفت خواهد کرد. تعداد دکل های حفاری 
که در حال حاضر در میادین نفتی ساحلی و فراساحلی جهان 
مستقر هســتند، افزایش یافته اســت. از ابتدای سال تاکنون، 
تعداد دکل های حفاری مســتقر در خشکی 13درصد و تعداد 
دکل های حفاری استقرار یافته در نقاط فراساحلی دریا به میزان 
کمتر یعنی 6درصد افزایش یافته است. افزایش تعداد دکل های 
حفاری به پشتوانه مطلوبیت جریان های نقدی شرکت های نفتی 
در ســال 2018 که علت آن سطح باالتر قیمت نفت می باشد، 
صورت گرفته است. با وجود آن که قیمت ها در سال جاری کاهش 
یافته و انتظار می رود میانگین قیمت نفت تا پایان سال به سطح 
پایین تر نیز کاهش یابد، اما از آن جا که هزینه انجام شیوه های 
اکتشــاف لرزه ای)5( و نرخ کرایه روزانــه دکل های حفاری)6( به 
سطح پایینی رســیده و این مسأله به کارگیری سرمایه در این 
صنعت را مقرون به صرفه تر ساخته است، کارشناسان معتقدند 
کــه فعالیت های اکتشــاف ادامه خوهند یافت. بــا این وجود، 
کارشناســان هنوز انتظار دارند رقابت بر سر جذب سرمایه در 
سال 2019 نیز ادامه یابد و این مسأله مخارج بخش اکتشاف را 

در این سال کاهش دهد.

 واگرایی شکاف قیمتی
روندهای فصلی تقاضا برخالف انتظارات کارشناســان بوده 
اســت؛ کارشناســان معتقد بودند که افزایش تولید گازوئیل 

آهنگ مالیم رشد تولید در میدان نفتی پرمین، به رغم تداوم تأثیرگذاری آن
رشد کل تولید ماهانه نفت خام، درصد تغییر ساالنه

منبع: اداره اطالعات انرژی آمریکا، فیچ سولوشنز
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 نکته: به غیر از کشورهای واقع در آمریکای شمالی
منبع: بیکر هیوز)7(، فیچ سولوشنز

 میادین نفتی ساحلی      میادین نفتی فراساحلی     تعداد کل

افزایش تعداد دکل های حفاری
 ، تعداد دکل های حفاری در سرتاسر جهان

بر اساس سطح مبنای 100 دکل در ژانویه 2014
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1. Santos Basin
2. Mariner

3. Johan Sverdrup
4. East Siberian

5. Seismic Cost
6. Rig Rate

7. Baker Hughes



20
19

ل 
سا

در 
ی 

هان
 ج

یع
صنا

از 
ند

شم ا
 چ

 از
ژه

وی
ش 

زار
گ

ال
س

ه 
یم

ر ن
 د

ده
ش

وز 
ه ر

ی ب
ش

ار
گز

  

41

در پاالیشــگاه ها در بحبوحه تشــدید الزامات محدودســازی 
میزان گوگرد در ســوخت کشتی ها توسط سازمان بین المللی 
دریانــوردی، بازارهای بنزین را با عرضه مــازاد مواجه خواهد 
ســاخت. با این وجود، خاطرنشان می شود که این واگرایی در 
نیمه دوم ســال افزایش خواهد یافت و هرگونه افزایش قیمت 
برای گازوئیل تأثیر شدیدتری بر بازار نفت در پی خواهد داشت، 
چرا که تقاضا برای گازوئیل با سرعتی فراتر از رشد تقاضا برای 
بنزین افزایش خواهد یافت. البته ریسک رکود همزمان تولید 
بنزیــن و گازوئیل در جهان یک واقعیت امکان پذیر اســت که 
ممکن است شــکاف قیمتی در مورد هر دو سوخت مذکور را 

کاهش دهد.
شــکاف قیمتی در مورد گازوئیل کماکان پاالیشگاه ها را در 
برابر تبعات ناشــی از کاهش حاشیه سود تولید بنزین، مصون 
خواهد داشت. انتظار می رود رشد در حجم حمل و نقل کاالها 
از طریق زمینی و دریایی و همچنین افزایش ســاخت وسازها، 
تقاضا بــرای گازوئیل را افزایش دهد. اجرای محدودیت اِعمال 
شده از سوی سازمان بین المللی دریانوردی درباره کاهش میزان 
گوگرد در سوخت کشتی ها در سال 2020، تقاضا را به میزان 
بیشــتری افزایش خواهد داد چرا که این الزامات باعث کاهش 
عرضه ســوخت های به دست آمده از نفت شــده و در مقابل، 
تقاضا برای نفت گاز یا همان گازوئیل را افزایش می دهد. شکاف 
قیمتــی بنزین نیز از عرضه مازاد بر تقاضای بنزین و همزمان، 

کاهش تقاضا برای این کاال متأثر خواهد شــد. تقاضای بیشتر 
برای فرآورده های میان تقطیر)1( به ویژه سوخت جت و گازوئیل، 
عرضه مازاد بنزین را تشــدید خواهد کرد زیرا پاالیشگاه ها به 
منظور تأمین تقاضای فراوان برای فرآورده های حاصل از تقطیر 
میانی، نرخ های عملیاتــی را افزایش می دهند. با توجه به این 
موضوع که شکاف قیمتی گازوئیل از بهبود درآمد پاالیشگاه ها 
حمایت می کند، انتظار می رود عدم موازنه در عرضه و تقاضای 

بنزین پس از سال 2019 نیز ادامه داشته باشد.

 گازوئیل= قیمت گازوئیل با درصد بســیار پایین گوگرد به تأیید ســازمان زمین شناسی آمریکا در برابر 
قیمت نفت برنت در بورس بین قاره ای ؛ بنزین= قیمت بنزین آر.بی.او.بی.)2( در بورس کاالی نیویورک)3( در 

برابر قیمت نفت برنت در بورس بین قاره ای
منبع: بلومبرگ

 گازوئیل- سال 2019         گازوئیل- میانگین 5 ساله 
   بنزین- سال 2019   بنزین- میانگین 5 ساله

شکاف قیمتی، نشانه ای دال بر رونق بازار گازوئیل
شکاف قیمتی گازوئیل و بنزین در سال 2019 و میانگین پنج ساله،

 دالر به ازای هر بشکه
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Middle Distillate .1: ســوخت هایی مانند نفت گاز که از قسمت های میانی ستون تقطیر به 
دست می آیند، فرآورده های میان تقطیر نام دارند.

2. Reformulated Blendstock for Oxygenate Blending (RBOB)
3. New York Mercantile Exchange (NYMEX)
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صنعت محصوالت دارویى و بهداشت و درمان

دیدگاه اصلی: در سال 2019 شــرکت های داروسازی 
کماکان با تعداد روبه افزایشــی از ریســک ها و موانع در 
مسیر انجام عملیات های خود مواجه خواهند بود. در این 
بحبوحه از فشــارهای مالی، دولت ها درصدد یافتن راهی 
برای کنترل رشــد مخارج در بخش بهداشــت و درمان 
هســتند و به نحوی این کنترل را بیشتر بر مخارج بخش 
دارو تحمیل خواهند کرد. از این گذشــته، عدم قطعیت 
پیرامون مسأله برگزیت )خروج انگستان از اتحادیه اروپا( 
کماکان سرمایه گذاری شرکت های داروسازی چندملیتی 
در غرب اروپا را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بخش بهداشت 
و درمان در ایاالت متحده آمریکا یکی از موضوعاتی است 
که در کمپین های انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در 
سال 2020 بارها به طور مشخص به آن اشاره خواهد شد.

در پایان ســال 2018، کارشناســان در بازنگری ساالنه 
خود بــر صنعت محصوالت دارویی و بهداشــت و درمان، به 
دیدگاه ها و انتظارات خود درباره این صنعت در ســال پیش 
رو پرداخته اند. کارشناسان روندهای کلیدی را انتخاب کرده 

و سیر پیشــرفت هر یک را مورد بررســی قرار داده اند. این 
گزارش به بیان دیدگاه ها و ارائه جزئیات درباره پیشرفت هایی 
که به تحقق این چشم اندازها کمک می کنند، پرداخته است. 
بــه طور کلی انتظار می رود دیدگاه های بیان شــده توســط 
کارشناســان کماکان رو به تحقق باشند؛ ضمن آن که انتظار 
مــی رود بخش مواد و محصوالت دارویی در ســال 2019 با 

چالش هایی مواجه شود.
در ســال 2019، مجموعــه ای از روندهای واگرا در صنعت 
باعث خواهد شــد تا ضمن ایجاد فرصت ها برای شــرکت های 
داروسازی در سرتاســر جهان، چالش هایی نیز در مسیر رشد 
این شرکت ها به وجود آیند. این روندها عبارتند از ادامه تمرکز 
بر محدود کردن هزینه ها، مشارکت دولت با تمرکز بر افزایش 
دسترسی بیماران به داروها و طوالنی شدن موضوع عدم قطعیت 
دربــاره برگزیــت و تأثیر آن بر مقررات بخــش دارو و قوانین 
گمرکی. به عالوه، الزم است شرکت های داروسازی ریسک هایی 
که عوامل خارجی مانند تأثیر ارزش پول و ریسک های سیاسی 
ممکن اســت بر بودجه های دولتی، مخــارج مصرف کننده و 

پتانسیل کسب درآمد تحمیل کنند، در نظر بگیرند.
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آیا محقق شرح مختصرموضوع 
معیارهاشده  است؟

عدم قطعیت پیرامون مسأله 
برگزیت در اروپا

هنوز درباره نحوه خروج انگلستان از اتحادیه 
اروپا تصمیم گرفته نشده است و طوالنی شدن 
عدم قطعیت ها پیرامون این موضوع و تأثیر آن 
بر مقررات دارویی و قوانین گمرکی، کماکان 
ریسک های قابل مالحظه ای را بر شرکت های 

داروسازی فعال در غرب اروپا تحمیل خواهد کرد.

گفتگوها میان ذی نفعان مختلف، از جمله داروسازان، گروه های بله
بیماران و نهادهای ملی تنظیم مقررات در حوزه دارو

تشدید فشارها بر قیمت 
دارو در کشورهای مرکزی و 

شرقی اروپا

با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالخوردگان 
در سرتاسر کشورهای واقع در مرکز و شرق 

اروپا، بودجه بخش بهداشت و درمان محدودتر 
شده است. این مسأله باعث خواهد شد اجرای 

سیاست ها در این بخش ضمن افزایش بهره وری 
مخارج، کیفیت و میزان دسترسی به مراقبت های 

درمانی و بهداشتی را نیز بهبود دهد.

بله

دولت ها کماکان ملزم به اتخاذ خط مشی های سخت گیرانه تر در 
حوزه تعیین قیمت دارو خواهند شد که از آن جمله می توان به 
کاهش قیمت و نیز محدود کردن پوشش دهی بازپرداخت وجه 
دارو بر مبنای هزینه- فایده این اقدامات نظیر تشویق بیماران 

به مصرف داروهای ژنریک)1(، اشاره کرد.

روند پرسرعت اجرای 
اصالحات در بخش بهداشت 

و درمان کشورهای منطقه 
آسیا-اقیانوسیه

پیشرفت در روند اجرای اصالحات گسترده در 
بخش بهداشت و درمان منطقه آسیا موجب بهبود 
دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی خواهد 

شد. دولت ها در سرتاسر این منطقه توسعه بخش 
بهداشت و درمان را به عنوان یک حوزه کلیدی 
از خط مشی های دولت، هدف قرار داده اند و در 
تمام طول سال 2018 پیشرفت های متعددی با 
محوریت اصالحات در بخش بهداشت و درمان 

صورت پذیرفت.

اقدامات دولت برای هدف قرار دادن مشکالت اجتماعی پدید بله
آمده مانند سالخوردگی جمعیت و افزایش نابرابری های اجتماعی

ریسک ها در حوزه اقتصاد 
کالن و تأثیر آن بر کاهش 

جذابیت بازارهای دارویی و 
درمانی در منطقه خاورمیانه 

و شمال آفریقا

احتماالً شرکت های داروسازی با سطح باالیی از 
ریسک های سیاسی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه 

و شمال آفریقا مواجه خواهند شد. در حالی که 
بازارهایی مانند عراق سال هاست با ریسک های 
فراوان مواجه هستند، وجود درگیری و جنگ در 

کشورهای دیگر منطقه در سال 2018 نیز حاکی از 
بی ثباتی های بیشتر منطقه ای هستند که در سال 

2019 چالش هایی برای این شرکت های داروسازی 
به وجود خواهند آورد.

بله

نامساعدتر شدن مناسبات و روابط سیاسی میان کشورهای 
توسعه یافته در منطقه، ریسک تحریم های اقتصادی و تنزل 

شاخص اعتماد سرمایه گذاران به این منطقه را افزایش 
می دهد؛ این موضوع فعالیت در این کشورها را برای 
شرکت های داروسازی چندملیتی دشوار خواهد کرد.

سطح باالی ریسک های 
سیاسی و اقتصادی در 

آمریکای التین

کاهش ارزش پول ملی در کشورهای منطقه 
آمریکای التین احتماالً تأثیر بسیار نامطلوبی بر رشد 

بازار محصوالت دارویی در این کشورها خواهد 
داشت؛ این در حالی است که افزایش عدم قطعیت 

پیرامون مسائل سیاسی نیز ممکن است مانع از 
توسعه قوانین و مقرراتی شود که این بخش نیاز 

مبرم به آن ها دارد.

بله
تأخیر در روند تصویب قوانین و مقررات صنعت محصوالت 

دارویی و بهداشت و درمان، کاهش مصرف دارو و آهنگ مالیم 
رشد در بازار مواد و محصوالت دارویی

تکامل تدریجی قوانین و 
مقررات دارویی و درمانی 

در کشورهای حاشیه جنوبی 
صحرای آفریقا

انتظار می رود در سال 2019 پیشرفت های قابل 
مالحظه ای در روند تنظیم قوانین و مقررات در 
بخش دارو و درمان کشورهای آفریقایی حاصل 

شود. از جمله این پیشرفت ها راه اندازی آژانس 
داروی آفریقا)2( است.

بله

اعالم خبر رسمی مبنی بر راه اندازی آژانس داروی آفریقا 
و روند گسترده تری از همکاری ها میان گروه های اقتصادی 
منطقه ای در آفریقا از جمله ایجاد منطقه آزاد تجاری قاره 

آفریقا)3( ، برنامه هماهنگ سازی مقررات دارویی جامعه شرق 
آفریقا)4( و جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا)5(

منبع: فیچ سولوشنز

موضوعات کلیدی صنعت محصوالت دارویی و بهداشت و درمان در سال 2019

Generic: داروی ژنریک یا عمومی داروی شیمیایی است که معادل یک محصول  Medicine .1
با نام تجاری، در دوز، قدرت، مســیر مدیریت، کیفیت، عملکرد و استفاده مورد نظر است. این 
اصطالح همچنین ممکن است برای اشاره به هرگونه داروی به بازار عرضه شده تحت نام شیمیایی 
آن بدون تبلیغات یا ساختار شیمیایی دارو به جای نام تجاری که تحت آن دارو به فروش می رسد، 

نیز باشد.

2. African Medicines Agency (AMA)
3. African Continental Free Trade Area (CFTA)
4. East African Community Medicines Regulatory Harmonisation (EAC-MRH)
5. Economic Community of West African States (ECOWAS)

ادامه تأثیرگــذاری عدم قطعیت   اروپای غربی: 
پیرامون موضوع برگزیت بر صنعت دارو

دیدگاه اصلی: انتظــار می رود در تاریخ 31 اکتبر ســال 
2019، انگلستان از اتحادیه اروپا خارج شود. هنوز درباره نحوه 
خروج انگلستان از اتحادیه اروپا تصمیمی گرفته نشده است 
و طوالنی شدن عدم قطعیت ها پیرامون این موضوع و تأثیر آن 
بر مقررات دارویی و قوانین گمرکی، کماکان ریسک های قابل 
مالحظه ای را بر شــرکت های داروسازی فعال در غرب اروپا 
تحمیل خواهد کرد. صرف نظر از پیامدهای برگزیت، انتظار 
می رود صنعت مواد و محصوالت دارویی با یک دوره از عدم 

قطعیت مواجه شــود. اگرچه بر اساس سناریوی پیامدهای 
ناچیز برگزیت، فقط وقفه ای کوتاه مدت در فضای عملیاتی 
کنونی به وجود خواهد آمد که مشخصاً این سناریو مطلوب تر 
است، اما یک ســناریوی دیگر با احتمال قوی تر وجود دارد 
و آن هم تبعات فراوان برگزیت بر فضای عملیاتی است که 
البته چندان مطلوب نیست و در صورت تحقق آن، تغییرات 
ناگهانی در مقررات تجاری و قوانین مربوط به بازار دارو مانع 
از انجام عملیات ها در صنعت دارو خواهند شد و این مسأله 
ریســک هایی برای درآمدزایی شــرکت های داروسازی در 

کوتاه مدت و بلندمدت ایجاد خواهد کرد.
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Article50 .1: ماده 50 معاهده لیسبون، روند خروج یک کشور از اتحادیه اروپا را مشخص کرده  است. بر اساس 
این ماده، دولتی که متقاضی خروج از اتحادیه اروپاست، پس از فعال سازی ماده 50 معاهده لیسبون، دو سال فرصت 

دارد تا چگونگی خروج از اتحادیه اروپا، نحوه عقد قرارداد با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و شرایط مربوط از 
جمله چگونگی دسترسی به بازار مشترک، چگونگی تردد شهروندان کشورها و وضعیت افرادی که در کشورهای 

دیگر اتحادیه اروپا زندگی یا کار می کنند را تدوین کند. در مدت این دو سال، کشوری که در حال خروج از اتحادیه 
اروپاست، موظف است تعهداتش را به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا، اجرا کند.

Cliff-edge Brexit .4: برگزیت لبه پرتگاه، اصطالحی اســت که منتقدان خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا 
به کار می برند. منظور این است که در صورت خروج بدون توافق انگلیس از این اتحادیه، تمامی برنامه ریزی های صورت 
گرفته برای مشــارکت های آتی با اتحادیه اروپا در زمینه های متعدد از جمله تجارت، امور گمرکی، کار، امنیت و مسائل 

حقوقی به  یکباره از دست خواهند رفت و این به منزله سقوط از یک پرتگاه است.

2. Common Market 2.0
3. Jeremy Corbyn
5. Mike Thompson
6. Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI)
7. GlaxoSmithKline
8. Dr Mark Lloyd Davies
9. Johnson & Johnson
10. Irish Health Services Executive
11. Merck & Co

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 تحوالت سیاسی

در مارس 2019، پس از آن که پارلمان انگلستان توافق میان 
دولت این کشــور و اتحادیه اروپا مبنی بر خروج انگلستان در 
نوامبر 2018 را رد کرد، رهبران اتحادیه اروپا موافقت کردند این 
امتیاز را به انگلستان اعطا کنند که فرآیند پایان دادن به عضویت 
انگلستان را بر اساس ماده 50 معاهده لیسبون)1( تمدید نمایند. 
در صورتی که پارلمان انگلیس در رأی گیری بعدی، توافق خروج 
را به تصویب برســاند، این مدت زمان تا 22 می 2019 تمدید 
خواهد شد. اما چنانچه پارلمان این توافق را تصویب نکند، دور 
دوم تمدید که زمان کوتاه تری خواهد بود، مهلت خروج از این 

اتحادیه را تاریخ 12 آوریل 2019 تعیین خواهد کرد.
 در طول برگزاری جلسات رأی گیری در پارلمان انگلستان، 
شیوه های جایگزین مختلفی نیز پیشنهاد شده بود که همگی 
رد شــدند، این شیوه های جایگزین که عبارت هستند از خروج 
بدون توافق، برگزاری دوباره همه پرســی و همچنین پیشنهاد 
ایجاد اتحادیه های گمرکی و بازار مشترک 2/0)2(، وجود اختالف 
نظرهای شدید در پارلمان درباره این مسأله را برجسته می سازد.
 بــا توجه به ادامه فقــدان اجماع نظر کلــی در پارلمان 
انگلســتان، در تاریخ 11 آوریل ســال 2019 بار دیگر فرآیند 
خروج تمدید شد و این بار تاریخ خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، 

31 اکتبر سال 2019 تعیین شد.
 بارهــا مخالفت و عدم پذیــرش توافق خروج و همچنین 
فقدان اجماع نظر در مذاکرات صورت گرفته با جرمی کوربین)3( 
رهبر مخالفان، منجر به استعفای ترزا می از سمت نخست وزیری 
انگلیس در تاریخ 24 می ســال 2019 شد. در تاریخ 2 ژوئن 
2019، ســیزده تن از اعضای حزب حاکم محافظه کار صراحتاً 
اعالم کردنــد که قصد دارند انتخابات رهبــری حزب را برای 

برعهده گرفتن سمت نخست وزیری آغاز کنند.
 اســتعفای ترزا می احتماالً باعــث قرار گرفتن یک رهبر 
جدید در رأس حزب محافظه کار خواهد شد که تمایل بیشتری 
بــه خروج بدون توافق دارد. اگرچــه این موضوع احتمال یک 
برگزیت »لبه پرتگاه)4(« را افزایش می دهد، اما کارشناسان هنوز 
بــر دیدگاه خود مبنی بر یک »برگزیت آســان« تأکید دارند. 
به رغم آنکه مســأله برگزیت اکنون در موقعیت دشــواری قرار 
گرفته، اما محاســبات پارلمانی هنوز بیانگر آن است که هیچ 

اکثریتی از خروج بدون توافق حمایت نمی کند.
 در آوریل ســال 2019، دولت انگلستان اعالم کرد که در 
صورت خروج بدون توافق پس از دور دوم تمدید  تاریخ برگزیت 
بر مبنای ماده 50 معاهده لیسبون، موقعیت خود در خصوص 

ذخیره سازی دارو را مورد بازنگری قرار خواهد داد.

 در دسامبر سال 2018، دولت انگلستان بخشنامه ای برای 
صنعت محصوالت دارویی تهیه کرد که در آن اعالم شده بود، 
در صــورت خروج بدون توافق، احتمــاالً یک وقفه  حداکثر 6 
ماهه در گذرگاه های مرزی اصلی به وجود خواهد آمد. از همین 
رو، شرکت های داروسازی چندملتی کماکان در جهت تعدیل 
ریسک های ناشی از این مسأله گام هایی برمی دارند؛ البته، این 
شرکت ها بارها خواســتار اقدامات تأثیرگذارتر از سوی دولت 
شــده اند. در واکنش به این بخشنامه دولت، مایک تامپسون)5(  
مدیرعامل اجرای انجمن صنایع دارویی بریتانیا)6( اظهار داشت 
که »دولت در جهت بازگشایی مسیرهای جایگزین برای تبادل 
و عرضه دارو میان انگلســتان و اروپا دســت به اقدامات فوری 
خواهد زد و شرکت ها نیز قادر به تصمیم گیری در این خصوص 

خواهند بود«.
تاکنون اکثر تدابیر اتخاذ شده توسط شرکت های داروسازی 
با هدف رفع اختالالت احتمالی در مســیر زنجیره های عرضه 
بوده اســت. ذخیره سازی دارو توســط این شرکت ها عالوه بر 
افزایش هزینه های مازاد برای آنان، احتمال باقی ماندن سطح 
باالی قیمت ها در فصل هــای آتی را نیز افزایش می دهد. اکثر 
شــرکت های بزرگ داروسازی در جهان به اشکال گوناگون به 
برنامه ریزی ها یا بخشنامه های صادر شده در ارتباط با برگزیت 

واکنش نشان داده اند:
شرکت گلکسو اسمیت کالین)7( به اجرای طرح برگزیت 
خود ادامــه می دهد. این طرح ها، دو برابــر کردن توانمندی و 
ظرفیت های آزمایــش دارو در انگلیس و اروپــا، واگذار کردن 
اختیارات بازاریابی، به روزرسانی بسته بندی و بروشورهای داروها، 
اصالح مجوزهای تولید و واردات و تأمین فضای بیشــتر برای 
ذخیره ســازی دارو را شامل می شوند. هزینه های ناشی از اتخاذ 
این تدابیر در طول دو تا سه سال آینده، بالغ بر 70 میلیون پوند 
)معادل 90 میلیون دالر( برآورد شــده اند؛ ضمن آن که متعاقباً 
هزینه های دیگــری بالغ بر تقریباً 50 میلیون پوند )معادل 65 

میلیون دالر( نیز ساالنه به این رقم افزوده خواهد شد.
دکتر مارک لیوید دیویس)8(، مدیر عامل ارشد امور مدیریتی 
شــرکت جانسون اند جانسون)9(، مدیر عامل بخش خدمات 
بهداشتی ایرلند)10( را ملزم کرد تا از عدم وابستگی عرضه کنندگان 
داروهای این شــرکت به مراکز توزیع در انگلســتان، اطمینان 
حاصل نماید. دکتر دیویس پیش بینی کرد »یک دوره پنج ساله« 

برای بازیابی از تبعات ناشی از برگزیت مورد نیاز خواهد بود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، شــرکت مرک اند کو)11( برای 
زمانی که با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، روند عرضه دچار وقفه 
می شود، برنامه ریزی می کند و گام هایی در جهت ذخیره سازی 

بیشتر برای تأمین دارو طی شش ماه آینده برداشته است.
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در تاریــخ 25 ژانویه ســال 2019، شــرکت نوارتیس)1( 
بیانیه ای در خصوص برنامه ریزی خود درباره برگزیت منتشــر 
کرد که در آن اعالم کرده بود این شرکت داروسازی »به اجرای 
طرح های عملیاتی خود ادامه می دهد و تمامی تدارکات ممکن 
برای حصول اطمینان از تداوم عرضه دارو به بیماران انگلیسی 
را انجام می دهد«. عالوه بر این، نوارتیس از ذخیره ســازی دارو 

در انبارهای خود خبر داده بود.
شــرکت نوو نوردیسک)2( از افزایش نســبت سرمایه در 
گــردش به میزان فروش به دلیــل اتخاذ تدابیری در خصوص 
مســأله برگزیت، خبر داد. تدابیری که از جمله آن ها می توان 
به دو برابر کردن موجودی انبارهای این شــرکت اشــاره کرد. 
پیندر ســاهوتا)3( مدیر کل شرکت نوو نوردیسک در انگلستان 
اعالم کرد که این شرکت داروسازی به منظور مهیا شدن برای 
تأخیرها در گذرگاه های مرزی )در صورت خروج بدون توافق(، 

برای محموله های هوایی خود جا رزرو کرده است.
شــرکت فایزر)4( بــرآورد کرده که هزینه هــای مربوط به 
برگزیت برای این شــرکت بالغ بــر 100 میلیون دالر خواهد 
بود. یک سخنگوی شرکت فایزر اظهار داشت که این هزینه ها 
مربوط به اقداماتی هســتند که عبارتنــد از: برنامه ریزی برای 
واگذاری مجوز بازاریابی، اتخاذ تمهیدات الزم برای به روز کردن 
بســته بندی ها، تعیین یک کشور مرجع که عضو اتحادیه اروپا 
باشد، اصالحیه ها در نهادهای دارای اختیار کارآزمایی بالینی)5(، 
برنامه ریزی برای شــخص حقوقی، واگــذاری مجوز آزمایش 

محصول و صدور مجوز برای ارائه کارآزمایی های بالینی.
سورین شــوان)6( مدیر عامل شرکت روشه)7(  اظهار داشت 
که »اگر نظام تنظیم مقررات در انگلستان همگام و هماهنگ با 
نظام مقرراتی در اروپا پیش نرود، این یک مسأله جدی برای ما 
خواهد بود«، و این اظهارنظر نگرانی های روشه درباره واگرایی در 
نظام های تنظیم مقررات دارویی در بلندمدت را منعکس می کند.

در دسامبر 2018 شــرکت سانوفی)8( اعالم کرد که بندر 
هارویچ)9( در شهر اسکس)10( را به عنوان جایگزینی برای بندر 
دوور)11( در نظر گرفته اســت تا در صورت بروز تأخیر در امور 
گمرکــی در دوور، از این بندر جایگزین اســتفاده کند. هوگو 
فرای)12( مدیر عامل شــرکت ســانوفی در انگلســتان، چنین 
اظهار نظر کــرده که »در خصوص ذخیره ســازی محصوالت 
خود، تمهیداتی در جهت افزایــش ظرفیت انبارهای خود در 
انگلستان اندیشیده ایم که ضمن فراهم کردن زمینه برای ادامه 
روند عرضه در این کشــور، ذخایر موجود در انگلســتان برای 
رویایی در برابر هرگونه تغییر در فرایندهای گمرکی و مقرراتی 

را افزایش می دهد.«
یک مقام ارشــد در شرکت داروســازی ژاپنی ایزای)13( در 

حضور گزارشــگران اظهار داشــت که »هیچ کس بالتکلیفی 
را دوســت ندارد. تا زمانی که شــفافیتی صورت نگیرد، هیچ 

سرمایه گذاری جدیدی در انگلستان انجام نمی دهیم.«

چشم انداز: صرف نظر از پیامدهای برگزیت، انتظار می رود صنعت 
مــواد و محصوالت دارویی با یــک دوره از عدم قطعیت مواجه 
گردد. اگرچه بر اساس سناریوی پیامدهای ناچیز برگزیت، فقط 
وقفه ای کوتاه مدت در فضای عملیاتی کنونی به وجود خواهد آمد 
که مشخصاً این سناریو مطلوب تر است، اما یک سناریوی دیگر 
بــا احتمال قوی تر وجود دارد و آن هم تبعات فراوان برگزیت بر 
فضای عملیاتی است که البته چندان مطلوب نیست و در صورت 
تحقق آن، تغییرات ناگهانی در مقررات تجاری و قوانین مربوط 
به بازار دارو، مانع از انجام عملیات ها در صنعت دارو خواهند شد 
و این مسأله ریسک هایی برای درآمدزایی شرکت های داروسازی 

در کوتاه مدت و بلندمدت ایجاد خواهد کرد.

 اروپای مرکزی و اروپای شرقی: تمرکز بیشتر بر 
کاهش بودجه بخش بهداشت و درمان

دیدگاه اصلی: فقدان منابع دولتی بــرای تأمین مالی 
نظام های بهداشت و درمان در کشورهای منطقه، کماکان 
دسترسی بیماران به خدمات ضروری بهداشتی و درمانی 
را محدود می ســازد. این مسأله موجب می شود تا فضای 
عملیاتی برای شــرکت های دارویــی چندملیتی به طور 
روزافزون چالش برانگیزتر شود. دولت ها و تأمین کنندگان 
مخارج بخش بهداشــت و درمان، در مواجهه با مســأله 
افزایش تقاضا از ســوی جمعیتی که رو به ســالخوردگی 
پیــش می رود، از لحاظ افزایــش منابع مالی دولتی برای 
بخش بهداشــت و درمان یا بهینه ســازی مخارج در این 
بخــش از طریق اتخاذ تدابیر افزایش بهره وری یا از هر دو 

جنبه تحت فشار قرار خواهند گرفت.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 در تاریخ اول ژوئن ســال 2019، صدها تن از پزشــکان 
جهت مطالبه صرف مخارج بیشتر در بخش بهداشت و درمان 
در شــهر ورشو، پایتخت لهستان دست به راهپیمایی زدند. در 
این راهپیمایی از وزارت بهداشت و درمان لهستان درخواست 
شد که 6/8درصد از تولید ناخالص داخلی لهستان را صرف امور 
مربوط به بهداشــت و درمان کند تا ضمن کاهش دادن مدت 
زمــان انتظار بیماران برای انجام رویه هــای درمانی، از خروج 
پزشکانی که دستمزدشان پرداخت نشده به کشورهای خارجی 

در جستجوی یافتن شغل جلوگیری شود.

Clinical Trial .5: کارآزمایی بالینی یکی از انواع مطالعات پزشــکی است که بر روی جمعیت های انسانی انجام 
می شــود. کاربرد مهم کارآزمایی های بالینی در مطالعه اثرات داروها و شیوه های درمانی جدید است. هنگامی 
کارآزمایی بالینی برای یک فراورده دارویی بر روی انســان ها انجام می شود که اطالعات قانع کننده ای از کیفیت 
این فراورده و ایمنی غیربالینی آن جمع آوری شده باشد و تاییدیه مقامات بهداشتی یا کمیته اخالق پژوهشی در 

کشوری که این پژوهش در آن انجام می شود، کسب شده باشد.

1. Novartis
2. Novo Nordisk
3. Pinder Sahota
4. Pfizer
6. Severin Schwan
7. Roche

8. Sanofi
9. Harwich
10. Essex
11. Dover
12. Hugo Fry
13. Eisai
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 در مارس 2019، خبر انتخاب آلش شــابدر)1( به عنوان 
وزیر بهداشت و درمان اسلوونی منتشر شد. وی حین صحبت 
راجع به امکان منســوخ شدن بیمه ســالمت تکمیلی، اظهار 
داشــت که خدمات بیمه تکمیلی نیاز به یک منابع مالی ثابت 
و بلندمدت دارد. راه حل های ممکن برای تداوم ارائه این نوع از 
خدمات بیمه سالمت عبارتند از افزایش سهم پرداخت بیماران، 
پرداخت مالیات برای خدمات بهداشتی و درمانی و وضع مالیات 

بر الکل، تنباکو و نوشیدنی های شیرین.
 اصالحات در زمینه تأمین منابع مالی بخش بهداشــت 
و درمــان لتونی که مدت ها به طول انجامیده، ســرانجام در 
دسامبر ســال 2017 به تصویب پارلمان لتونی رسید؛ ضمن 
آن کــه مقرر شــد تا یک نظــام جدید بیمه ســالمت نیز از 
ابتدای ســال 2019 آغاز به کار کند. البته، به تعویق افتادن 
رونــد اجرای اصالحات مذکور، چشــم اندازهای کوتاه مدت و 
بلندمدت بازار بهداشت و درمان این کشور را با عدم قطعیت 
مواجه ساخته است. به رغم افزایش قابل توجه مخارج دولتی 
در بخش بهداشــت و درمان در ســال های 2018 و 2019، 
نظام ســالمت در لتونی به شــدت تحت تأثیر فقدان منابع 
تأمین مالی است و این مسأله دسترسی بیماران به درمان را 
محدود کرده اســت. درواقع، در میان تمامی کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا، فقط رومانی و قبرس هســتند که سهم مخارج 
دولتی بخش بهداشت و درمان آن ها از تولید ناخالص داخلی 
کمتر از کشور لتونی است. الزم به ذکر است که سهم مخارج 
دولتی بخش بهداشت و درمان در کشورهای رومانی، قبرس 
و لتونی از تولید ناخالص داخلی این کشورها به ترتیب برابر با 

3/54درصد، 2/69درصد و 3/73درصد است.

چشــم انداز: با توجه به روندهای تغییر جمعیت در سرتاسر 
منطقه اروپای مرکزی و شرقی که افزایش ابتال به بیماری های 
مزمنی مانند سرطان را موجب می شــود، تقاضا برای دارو در 
این کشــورها کماکان رو به افزایش اســت. از این گذشته، با 
توجه به تأکیدات گســترده در این منطقــه بر موضوع بهبود 
دسترســی بیماران به خدمات ارزان قیمت بهداشتی و درمانی، 
انتظــار می رود ایــن روند از افزایش تقاضا در ســال 2019 و 
ســال های پس از آن پرشتاب شــود. در حالی که این موضوع 
فرصت های بیشــتری برای درآمدزایی شرکت های داروسازی 
چندملیتی فراهم می آورد، اما دولت ها ملزم خواهند شد تا در 
خصوص قیمت داروها و در جهت حفظ توســعه پایدار در این 
بازار، خط مشــی های سخت گیرانه تری اتخاذ نمایند. از این رو، 
احتماالً شرکت های داروسازی از نقطه نظر قیمت دارو با فضای 

چالش برانگیزتری مواجه خواهند شد.

روند پرسرعت اصالحات  ادامه  آسیا-اقیانوسیه:   
در بخش بهداشت و درمان

دیدگاه اصلی: کارشناســان مدت هــای مدیدی بر این 
دیدگاه تأکید داشــته اند که کشــورهای واقع در منطقه 
آسیا-اقیانوسیه، از نظر شرکت های داروسازی چندملیتی 
همچنان مقصدی جذاب برای سرمایه گذاری خواهند بود 
و انتظار می رود افزایش پایبندی دولت ها به توسعه بخش 
بهداشــت و درمان در این کشورها، عالوه بر وجود صنایع 
تولید دارو از دیرباز در این کشورها، تضمینی بر آن باشد 
که این منطقه در سال 2019 نیز یک هدف کلیدی برای 

شرکت های داروسازی باقی خواهد ماند.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 در حاشیه نشست کنگره ملی خلق چین که در تاریخ 5 
مارس 2019 در پکن برگزار شد، لی که چیانگ)2( نخست وزیر 
چین بر مبارزه علیه بیماری ســرطان به شــیوه های تلفیقی 
معالجات جامع، تحقیق و توسعه و تخصیص یارانه های دولتی 
بیشتر برای درمان بیماران به شدت تأکید کرد. لی که چیانگ به 
یک نقشه راه برای افزایش کیفیت سالمت شهروندان چینی و 
نیز توسعه سطح پوشش ارائه خدمات ضروری به جمعیت چین 
اشاره کرد. این مسأله مستلزم سرمایه گذاری در زیرساخت های 
بیمارستانی، افزایش استانداردهای پرداخت حقوق به پزشکان 
و همچنین اتخاذ تدابیری برای تشویق افرادی با سطح تخصص 
باالتر به ورود به مشــاغل پزشــکی و پایبند ماندن به تعهدات 

شغلی در این بخش است.
 هر دو حزب کنگره ملی هند)3( و حزب مردم گرای بهاراتیا 
جاناتا)4( تحت رهبری نارندا مودی نخست وزیر کنونی هند در 
تالش برای پیروزی در انتخابات مجلس عوام )موسوم به لوک 
ســابا)5(( در ســال 2019، طرح هایی در دست اقدام دارند که 
هدف از آن بهبود دسترســی به خدمات بهداشــتی و درمانی 
است. هر دو حزب متعهد شده اند خدمات بهداشتی و درمانی 

جامع و فراگیری برای جمعیت هند فراهم کنند.
 عمران خان، نخست وزیر پاکستان در فوریه سال 2019 
بار دیگر بر اجرای فاز اول طرح بیمه ســالمت در این کشور 
تصریح کرد. بر اســاس این طرح، خانواده های آســیب پذیر 
می توانند در سال، تا سقف 720,000 روپیه )معادل 5,151 
دالر( از مزایای درمان رایگان بهره مند شوند؛ این خدمات در 
150 بیمارســتان دولتی و خصوصی ارائه می شــوند. در این 
طرح طیف وســیعی از خدمات پزشکی و جراحی به بیماران 
بســتری شــده، در نظر گرفته شده  اســت که از آن جمله 
می توان به عمل های جراحی، اســتنت گذاری قلب)6(، شیمی 

Lok Sabha .5:  لوک سابا یا لوک سابها به معنی خانه مردم، یا همان مجلس عوام است.
Stent .6: اســتنت ها لوله های کوچک و انعطاف پذیری هستند که هنگام تنگ شدن شریان ها 
مورد اســتفاده قرار می گیرند. افرادی که مبتال به بیماری قلبی-عروقی هستند از استنت های 

قلبی استفاده می کنند.

1. Aleš Šabeder
2. Li Keqiang

3. Indian National Congress (INC)
4. BharatiyaJanata Party (BJP)
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درمانی، پرتو درمانی، دیالیز، زایمان و ســایر خدمات پزشکی 
و جراحی اشاره کرد.

 در ژانویه ســال 2019 بانک جهانی اعطای یک وام 200 
میلیون دالری برای کمک به اجرای پروژه ای در راستای تقویت 
نظام بهداشــت و درمان در این کشور را به تصویب رساند. بر 
اســاس این بیانیه، هدف از توسعه این پروژه افزایش کیفیت و 
به کارگیری خدمات اولیه مراقبت سالمت با تأکید بر تشخیص 
و کنترل بیماری های غیرواگیر در گروه های جمعیتی پرریسک 

در مناطقه منتخبی از کشور است.

چشم انداز: پیشرفت در زمینه اصالحات گسترده بخش های 
بهداشت و درمان در آسیا منجر به افزایش دسترسی به خدمات 
بهداشــت و درمان خواهد شد. دولت ها در سرتاسر این منطقه 
توســعه بخش بهداشت و درمان را به عنوان یک حوزه کلیدی 
از خط مشی های دولتی، هدف قرار داده اند و در تمام طول سال 
2018 پیشرفت های متعددی با محوریت اصالحات در بخش 
بهداشت و درمان تحقق یافت. انتظار می رود این روند در سال 

2019 نیز ادامه یابد.
دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در تمامی کشورهای 
نوظهور واقع در آسیا به ویژه مناطق روستایی ضعیف است. نرخ 
ســکونت در مناطق روستایی در این منطقه بسیار باال است و 
این مسأله چالش های مضاعفی در مسیر دسترسی به خدمات 
بهداشتی و درمانی برای روستانشینان ایجاد می کند. عالوه بر 
این، به دلیل محدودیت  بودجه های دولتی در این کشــورها، 
حتی هرگونه خدمات فراتر از خدمات اساسی و بسیار ابتدایی 
به شــدت متکی به پرداخت های غیررســمی و تأمین شده از 
ســوی خود اشخاص اســت. بدین ترتیب، تعدادی از کشورها 
درصدد اجرای اصالحات بنیادین در بازارهای بهداشت و درمان 
خود برآمده اند تا ضمن امکان پذیر ساختن دسترسی بیشتر به 
خدمات، ســطح دسترســی برابری را برای مناطق روستایی و 
شهری ایجاد نمایند. چین، هند، ویتنام و پاکستان کشورهایی 
هستند که در سال 2018 اقدام به این اصالحات اساسی کردند.

 آفریقا: هماهنگی مقررات نظارتی در جهت افزایش 
جذابیت منطقه آفریقا برای شرکت های داروسازی
دیدگاه اصلی: همســو با انتظارات کارشناســان و نیز 
دیدگاه های شــکل گرفته از مدت ها پیش در مورد منطقه 
آفریقا، طی نیمه نخســت سال 2019 پیشرفت های قابل 
مالحظه ای در زمینه هماهنگ ســازی مقررات نظارتی در 
حاشیه جنوبی صحرای آفریقا حاصل شده است. موضوعی 
که انتظار می رود منافع هر دو گروه شرکت های داروسازی 

داخلی و بین المللی را تأمین نماید.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 در فوریه ســال 2019، معاهده تأســیس آژانس داروی 
آفریقا به تأیید ســران کشورهای عضو اتحادیه آفریقا)1( رسید. 
پس از تأیید این موافقت نامه توسط دولت های ملی حداقل 15 
کشور از 55 کشــور عضو اتحادیه آفریقا، آژانس داروی آفریقا 
رسماً به یک نهاد مرجع در تنظیم مقررات دارویی در این قاره 

تبدیل خواهد شد.
 اگرچــه این اقدام گامی مثبت و رو به جلو در راســتای 
معرفی آژانس داروی آفریقا بوده اســت، اما با توجه به این که 
تاریخ پیش بینی شــده برای تأســیس این آژانس اواخر سال 
2018 بوده اســت، راه اندازی آن با تأخیر انجام شــده است. 
این مســأله احتماالً به پیچیدگی اقدامات هماهنگ شده میان 
کشــورهای آفریقایی نسبت داده می شــود که به تبع همین 
موضــوع به وجود برخی چالش ها در مســیر اجرای این پروژه 

اشاره می کند.
 در ژانویه سال 2019، ســازمان بهداشت غرب آفریقا)2(  
خواستار مشارکت منطقه ای از سوی 15 کشور عضو آژانس های 
تنظیــم مقررات دارویی در غرب آفریقا شــد، به این امید که 
دسترســی به داروهای با کیفیت را افزایش داده و مقررات در 

این بخش را نیز بهبود دهد.
 در فوریه ســال 2019، پنجمین نشست کمیته رهبری 
پروژه هماهنگ ســازی مقررات دارویی غرب آفریقا)3( در شهر 
الگوس نیجریه برگزار شد. یکی از اهداف این نشست بازنگری 
و تصویب گزارش هایی بود که هر کشــور و نیز کل منطقه در 
مورد اجرای پروژه در ســال 2018 ارائه می کرد؛ همچنین از 
دیگر اهداف آن، ارائه طرح کاری ساالنه و بودجه های کشورها 
و منطقه در ســال 2019 و نیز تهیه فهرست داروهایی بود که 

به طور مشترک ارزیابی خواهند شد.

چشم انداز: اقدام کشورهای آفریقایی به هماهنگ سازی های 
گسترده تر در سطح منطقه یکی از موضوعات محوری منطقه 
حاشــیه جنوبی صحرای آفریقا در ســال 2019 خواهد بود. 
تعــدادی از دولت های آفریقایی و نهادهای بین المللی از جمله 
ســازمان بهداشــت جهانی، اتحادیه اروپا و گروه کشــورهای 
آفریقایی، کارائیب و اقیانوس آرام)4(، خواستار اتخاذ رویکردی 
با محوریت مشارکت بیشــتر در خصوص بهبود دسترسی به 
دارو در منطقه آفریقا شــدند. منطقه حاشیه جنوبی صحرای 
آفریقا کماکان یک فرصت ســرمایه گذاری پرریسک به شمار 
خواهد آمــد. البته از آن جا که موانع تجاری به تدریج در حال 
کاهش هســتند و همکاری های منطقــه ای افزایش می یابند، 
انتظار می رود برخی بازارها که قباًل دسترســی به آن ها دشوار 
بود، امکان دسترسی به آن ها با سهولت بیشتری فراهم گردد. 

1. African Union Heads of State
2. West African Health Organisation (WAHO)
3. West African Medicines Regulatory Harmonization (WA-MRH)
4. African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP)
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با توجه به این موضوع که برنامه های یکپارچه سازی در منطقه 
برجسته تر می شوند، این پتانسیل برای شرکت های داروسازی 
چندملیتی وجود دارد که ســطوح باالتری از عالقه مندی خود 
به بازارهای دارویی کوچکتر در حاشــیه جنوبی آفریقا را ابراز 
نمایند. در حالی که مشارکت های گسترده تر در میان گروه های 
اقتصــادی در منطقه بیانگر شــکل گیری رونــدی از این گونه 
همکاری هــا در منطقه حاشــیه جنوبی آفریقا اســت، انتظار 
می رود در سال 2019 پیشرفت های قابل مالحظه ای در برخی 
حوزه های دارویی و نیز حوزه های مرتبط با بخش بهداشــت و 

درمان حاصل گردد.

 خاورمیانــه: چالش های ناشــی از ریســک های 
سیاسی و اقتصادی

دیدگاه اصلی: کشــورهای واقــع در منطقه خاورمیانه 
و شــمال آفریقا از هــر دو لحاظ اندازه بــازار و جذابیت 
بازار، شرایط بســیار متنوعی دارند. به رغم توسعه سریع 
بازار محصــوالت دارویی در این منطقه و نیز فرصت های 
قابل مالحظه ای کــه در همین ارتباط به وجود می آیند، 
ریســک های فراوان سیاسی و اقتصادی در منطقه مانع از 
بهره برداری از پتانسیل این بازار بسیار جذاب خواهند شد.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 در تاریخ 22 آوریل ســال 2019، دولــت آمریکا تحت 
ریاست جمهوری ترامپ اعالم کرد که قصد ندارد معافیت های 
اعطا شــده به برخی کشورها در خصوص واردات نفت از ایران 
را تمدید کند؛ معافیت هایی که مقرر شده بود در تاریخ 2 می 
منقضی گردد. شــایان ذکر اســت که پس از خروج ترامپ از 
توافق هسته ای به دســت آمده در سال 2015، دولت آمریکا 

در نوامبر گذشته تحریم ها علیه ایران را بار دیگر اِعمال کرد.
 در تاریخ 30 می سال 2019، عربستان سعودی خواستار 
برگزاری یک مجموعه نشســت های اضطــراری میان مقامات 
ســطح باالی کشورهای عرب و مســلمان در خصوص مسأله 
امنیت خلیج فارس شد. به رغم آن که سرمایه گذاران ریسک های 
سیاســی در منطقه را مثبت ارزیابی می کنند، اما کارشناسان 
اعتقادی به این ندارند که برگزاری این نشســت ها نشــانه ای 
دال بر رفع بحران های سیاســی در این کشــور یا بحران های 
شکل گرفته در پهنه وسیع تر کشورهای عضو شورای همکاری 

خلیج فارس تلقی گردد.
 در مــی ســال 2019، در جریان حمــالت هوایی رژیم 
صهیونیستی به غزه که در واکنش به پرتاب حدود 250 موشک 
از سوی شبه نظامیان فلسطینی به مرزهای این کشور صورت 

گرفته بود، شش نفر کشته شدند.
 در آوریل ســال 2019، برخوردهای شدیدی در نواحی 
جنوبــی طرابلس پایتخت لیبی درگرفــت. نیروهای وفادار به 

دولت توافق ملی لیبی )که از ســوی سازمان ملل به رسمیت 
شناخته شــده( علیه جنگجویان متحد با ژنرال خلیفه حفتر 
دست به حمالت متقابل زدند. ارتش ملی لیبی طرفدار حفتر 
که با دولت رقیب در شــرق این کشــور هم پیمان است، برای 
تصرف شــهر طرابلس اعالم حمله کرده بود که البته توســط 
نیروهای متحد با دولت توافق ملی در حومه جنوبی این شــهر 

متوقف شد.

چشــم انداز: با وجود آن که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 
متضمن فرصت های بی شمار کســب درآمد برای شرکت های 
داروسازی چندملیتی است، اما چشم انداز این بازارها در سرتاسر 
منطقه در سال 2019 به میزان قابل توجهی متفاوت از یکدیگر 
خواهد بود. احتماالً شــرکت های داروســازی با سطح باالیی از 
ریســک های سیاسی و اقتصادی در منطقه مواجه خواهند شد 
کــه این مســأله از جذابیت کلی منطقه برای این شــرکت ها 
خواهد کاســت. در حالی که بازارهایی مانند عراق سال هاست 
با ریسک های فراوان مواجه هستند، وجود درگیری و جنگ در 
کشورهای دیگر منطقه در سال 2018 نیز حاکی از بی ثباتی های 
بیشتر منطقه ای هســتند که در سال 2019 چالش هایی برای 

این شرکت های داروسازی به وجود خواهند آورد.

 آمریکای التین: ریســک های به وجــود آمده در 
حوزه اقتصاد کالن و چالش های ناشــی از آن برای 

درآمدزایی شرکت های داروسازی
دیدگاه اصلی: با وجود آن که تقاضا برای دارو در سرتاسر 
منطقه آمریکای التین کماکان در سطح باالیی قرار خواهد 
داشت، اما شرکت های داروسازی همچنان با چالش های 
ناشــی از تحوالت در نرخ تبادل ارز در این منطقه مواجه 

خواهند بود.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
به احتمال فــراوان طی دوره ای کوتاه مدت، شــرکت های 
داروســازی چندملیتی در گزارش هــای فصلی خود از کاهش 
میزان فروش دارو در بازارهــای آمریکای التین خبر خواهند 
داد و از این لحاظ متضرر خواهند شــد. تقاضا برای محصوالت 
دارویی در کل منطقه همچنان رشد قوی را تجربه خواهد کرد 
که البته تضعیف ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، تأثیر 
بسیار منفی بر تقاضا خواهد داشت. ارزش بسیاری از پول های 
ملی در منطقه آمریکای التین در سال 2018 به شدت کاهش 
یافت که این مسأله شرکت های داروسازی چندملیتی را تحت 

تأثیر قرار داده است.
خاطرنشان می شــود که کارشناســان برای پول ملی این 
کشورها، چشــم اندازهای بســیار گوناگونی در فصل های آتی 

متصور هستند.



20
19

ل 
سا

در 
ی 

هان
 ج

یع
صنا

از 
ند

شم ا
 چ

 از
ژه

وی
ش 

زار
گ

ال
س

ه 
یم

ر ن
 د

ده
ش

وز 
ه ر

ی ب
ش

ار
گز

  

49

 انتظار می رود طــی فصل های آتی ارزش پزوی آرژانتین 
کاهش یابد، البته این افت ارزش به اندازه ای نیست که از طیف 
تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری آرژانتین)1( بر اساس 
اصل عدم مداخله خارج شــود. سطح باالی نرخ بهره و افزایش 
صادرات از جریان ورودی ســرمایه به آرژانتین حمایت خواهد 
کرد، با این وجود نرخ تورم در این کشــور همچنان به شــدت 

باال است.
 احتمــال آن می رود که طــی دوره ای کوتاه مدت ارزش 
رئــال برزیل کاهش یابد، زیرا این واحد پولی در بحبوحه افول 
انتظارات نســبت به رشد ارزش پول، تحت فشار فروش)2( قرار 
می گیــرد. همان طور که انتظار می رفــت، اصالحات در زمینه 
حقوق بازنشستگی در این کشــور انتظارات سرمایه گذاران را 
برآورده نکرده و این مســأله در سایه چشم انداز تضعیف رشد، 

منجر به قیمت گذاری مجدد دارایی های برزیل می شود.
 از نظر کارشناســان، احتماالً طــی فصل های آتی ارزش 
پزوی شــیلی با افت بیشــتری مواجه خواهد شد که افزایش 
قیمت مس نیز به این مسأله دامن می زند. همان گونه که اشاره 
شــد، پس از آن که ارزش پزو در ســه ماهه اول سال 2019 به 
سطحی فراتر از حد انتظار کاهش یافت، کارشناسان متخصص 
در حوزه ریسک کشوری این مسأله را مورد بازنگری قرار دادند 
و میانگین نرخ تسعیر پزوی شیلی در برابر ریال در سال 2019 
را از رقــم قبلی 641/9 پزو در برابر هر یک دالر را به 650 پزو 
در برابــر یک دالر افزایش دادنــد. جنگ تجاری میان چین و 
ایاالت متحده آمریکا کماکان ریســک هایی برای تقاضای مس 
در جهان به دنبال خواهد داشــت و این مسأله پزوی شیلی را 

نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
 کارشناسان پیش بینی باالتر از سطح برآوردهای تجمعی 
درباره ارزش پزوی مکزیک را حفظ کرده اند؛ وضعیت مطلوب 
اصــول بنیادین به تعدیل روند تضعیف پزو که از عدم قطعیت 
در سیاست های آندرس مانوئل لوپز ابرادور )به اختصار آملو()3(   
رئیس جمهور مکزیک ناشی می شود، کمک خواهد کرد. اگرچه 
برآوردهای تجمعی در چند ماه اخیر در جهت نزدیک شــدن 

به پیش بینی ها حرکت کرده اســت، اما این موضوع به معنای 
کاهش نسبی ارزش پزوی مکزیک در فصل های آتی است.

 بر اســاس گزارش کارشناسان متخصص در گروه ریسک 
کشــوری، با توجه به وضعیت مطلوب اصــول بنیادین، ارزش 
پزوی مکزیک در ماه هــای آتی اندکی بهبود خواهد یافت، اما 
با توجه به ســطح باالی ریسک های سیاســی در این کشور، 
نوســانات در این زمینه همچنان به قوت خود باقی هســتند. 
ســطح باالی نرخ های بهره واقعی، بهبود انتظارات درباره لوپز 
ابرادور رئیس جمهــور منتخب مکزیک و کاهش عدم قطعیت 
دربــاره روابط تجاری مکزیک و ایــاالت متحده آمریکا، از این 

واحد پولی حمایت خواهند کرد.

چشم انداز: منطقه آمریکای التین در سال 2018 نیز یک بازار 
نوظهور کلیدی برای سرمایه گذاران به شمار می آید. بر اساس 
گزارش کارشناسان متخصص در حوزه ریسک کشوری، به رغم 
شــرایط نابسامان بازار مالی در کشورهای واقع در این منطقه، 
انتظار می رود به پشــتوانه بهبود شــاخص هایی چون مصرف 
بخش خصوصی و ســرمایه گذاری، رشد اقتصادی در سرتاسر 
این منطقه، پرشــتاب گردد. با توجه بــه تداوم عدم اطمینان 
ســرمایه گذاران به بازار آرژانتین که با بحران در حوزه اقتصاد 
کالن مواجه اســت، انتخابات ریاســت جمهوری در کلمبیا، 
مکزیک و برزیل ریســک های نامطلوبی بر چشم انداز اقتصادی 
منطقه تحمیل می کند. افزایش ریسک های سیاسی و اقتصادی 
ناشی از این شرایط، چشم انداز بخش بهداشت و درمان در این 
بازارها را تحت تأثیر قرار خواهد داد و به تبع این مسأله، تداوم 
رشد در درآمدهای شــرکت های داروسازی در معرض ریسک 
قرار خواهد گرفت. چهار انتخابات ریاســت جمهوری مهم در 
ســال 2018 برگزار خواهند شد. اولین انتخابات در تاریخ 20 
می در ونزوئال برگزار خواهد شد. سپس به ترتیب در کشورهای 
کلمبیا )در تاریخ 17 ژوئن(، مکزیک )در تاریخ اول جوالی( و 
برزیل )در تاریخ 7 اکتبر( انتخابات ریاســت جمهوری برگزار 

خواهند شد.

Selling Pressure .2 : فشــار فروش زمانی اتفاق می افتد که اکثر معامله گران در حال فروش 
هستند و این وضعیت بیانگر آن است که اغلب تصور می کنند قیمت در بازار رو به کاهش است.

1. Central Bank of Argentina
3. Andres Manuel Lopez Obrador
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صنایع زیربنایى

Turin .1: شهری در شمال غربی ایتالیا
Lyon .2: شهری در شرق فرانسه

3. اکسپو 2020 یک نمایشگاه جهانی ثبت و تایید شده توسط دفتر بین المللی نمایشگاه ها)BIE(  است. دبی در امارات متحده عربی حِق داشتن و برگزارِی نمایشگاه 2020 را به دست آورد.

دیــدگاه اصلی: در آســتانه شــروع نیمه دوم ســال، 
کارشناســان عملکرد صنعت زیربنایی در سال 2019 را 
مورد ارزیابی قرار دادند و چنان که در نوامبر ســال 2018

نیز به آن اشــاره شده است، به موضوعات کلیدی در این 

بخش پرداختند. همه این موضوعات مطابق با انتظارات در 
حال تحقق هستند که انتظار می رود این روند که در قالب 
پیشرفت های مهم در این بخش نمود یافته، در تمام طول 

مدت باقی  مانده از سال جاری ادامه یابد.

آیا محقق توضیحاتموضوع 
تحلیل کلیدیمعیارهاشده  است؟

زیرساخت های توزیع و 
انتقال برق از اهمیت 

بیشتری برخوردار می شوند.

افزایش تنگناها در مسیر توزیع برق 
و نگرانی ها درباره کارآمدی شبکه های 

انتقال برق در بازارهای نوظهور، و 
همچنین روند روزافزون بومی سازی 

و توزیع ناپیوسته برق، مستلزم انجام 
سرمایه گذاری های بزرگتر در این 

زیربخش هستند.

بله

تعداد پروژه های 
اعالم شده یا 
تأمین منابع 

شده، 
پروژه های کلیدی 

ثبت شده در 
پایگاه داده

12 ژوئن: «ایجاد خطوط اتصال برق میان ایرلند و 
فرانسه، در جهت ارتقاء جایگاه انرژی در اروپا»

9 می: «سرمایه گذاری در شبکه های توزیع برق 
اتیوپی، عامل رونق در اجرای طرح های بلندپروازانه در 

حوزه برقی سازی»
3 می: «بهبود زیرساخت های برق در عراق در سایه 

افزایش سرمایه گذاری خارجی»
11 فوریه: «ذغال سنگ و توزبع برق، دو عامل 

رونق دهنده بخش زیرساخت های برق در ویتنام»

حضور احزاب مردم گرا 
در دولت و ریسک ناشی 

از آن برای تحوالت در 
خط مشی های بخش زیربنایی

دولت های مردم گرا در تعدادی از بازارهای 
جهان تحوالت در خط مشی های مربوط به 

صنعت زیربنایی را در معرض ریسک قرار 
خواهند داد که این مسأله تأثیری منفی بر 

طرح های زیربنایی دارد. احتمال لغو پروژه ها 
یا عدم قطعیت در مورد خط مشی های این 
بخش در مکزیک، ایتالیا، برزیل و لهستان 

وجود دارد.

بله

خبرهایی مبنی 
بر لغو پروژه ها، 
داده های مربوط 
به رشد بخش 
ساخت و ساز

18 ژانویه: «تعویق روند اجرای پروژه ها و تأثیر سوء 
آن بر بخش ساخت و ساز مالزی» 

21 فوریه: «پروژه احداث خط آهن سریع السیر 
تورین)1( - لیون)2( در مواجهه با ریسک های رو به 

افزایش»
19 مارس: «عدم قطعیت ها، چشم انداز زیرساخت ها 

جاده و پل در ایتالیا را مبهم ساخته است»
15 می: «لغو مزایده های بخش پاالیشگاهی، عاملی 
در جهت تیره تر شدن چشم انداز صنعت زیربنایی 

مکزیک»

قیمت نفت، مانعی 
بزرگ بر سر راه توسعه 
سرمایه گذاری در بخش 

زیربنایی

افزایش تدریجی قیمت نفت در جهان، توأم 
با عوامل بازدارنده مختص هر بازار، مانعی 

در جهت افزایش مخارج بخش زیربنایی 
و رشد صنعت ساخت وساز در کشورهای 

صادرکننده نفت خواهد بود.

بله

پروژه های 
اعالم شده، 
بودجه های 
تخصیص 

یافته برای 
تأمین منابع 

مالی پروژه ها، 
داده های مربوط 

به رشد در 
بخش ساخت 

وساز

30 ژانویه: «چشم انداز جدید رشد ناشی از ناکامی 
عربستان در پیشبرد پروژه های ساخت و ساز»

12 مارس: «کندی آهنگ رشد ساخت و ساز در 
امارات متحده عربی پس از رونق حاصل از آماده سازی 

این کشور برای برگزاری نمایشگاه اکسپو)3(»
14 می: «ناکامی نیجریه در پیشبرد روند اجرای 

پروژه های ساخت وساز»
6 ژوئن: «داده های جدید درباره ونزوئال حاکی از 

کاهش قابل مالحظه رشد در بخش ساخت و ساز این 
کشور است»

پیشرفت در روند اجرای 
طرح های تصفیه فاضالب 

در بحبوحه افزایش تقاضا 
و نگرانی ها در خصوص 

توسعه پایدار

افزایش نگرانی ها درباره وضعیت 
محیط زیست، توسعه شهرنشینی و کمبود 

آب باعث خواهد شد تا زیرساخت های 
تصفیه فاضالب که در حال حاضر فقدان 

آن ها در بازارهای نوظهور احساس می شود، 
در کانون توجه قرار گیرند.

بله

پروژه های اعالم 
شده، پروژه های 

کلیدی ثبت 
شده در پایگاه 

داده

در دسترس نیست.

منبع: فیچ سولوشنز

موضوعات کلیدی صنعت زیربنایی در سال 2019
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ارزش، نام پروژهکشور
میلیون دالر

اندازه، 
وضعیتشرکت هاکیلووات

1,658660پروژه خط انتقال ماتیاری-الهورپاکستان
اس.ان.سی.-الوالین)8(، شرکت فناوری و تجهیزات برق چین 
)سی.ای.تی.()9(، شرکت ملی ارسال و انتقال )ان.تی.دی.سی.(

)10(، وزارت آب و برق پاکستان

توقف تأمین 
مالی پروژه

سی.ای.تی.، ان.تی.دی.سی.، شرکت شبکه دولتی چین )اس.1,500660پروژه خط انتقال بندر قاسم-فیصل آبادپاکستان
جی.سی.سی.()11(

در مرحله 
برنامه ریزی

ایاالت 
متحده 
آمریکا

پروژه خط انتقال گرین بلت اکسپرس)12(، 
در مرحله اینونرجی)13(2,300660کانزاس-میسوری-ایلینوی- ایندیانا

برنامه ریزی

الئوس/
تایلند

خط انتقال برق میان پست مبدل شماره 
سه نان مانگ)14( )الئوس(- پست مبدل 

شماره سه مائه موه)15( )تایلند(

در 
دسترس 

نیست
در دست دولت های تایلند و الئوس500

احداث

پروژه خط انتقال بیشوانات چاریالی- هند
1,836800آگرا اچ.وی.دی.سی.)16(

شرکت شبکه برق هند با مسئولیت محدود )پی.جی.سی.آی.ال.(
)17(، بانک توسعه آسیا )آ.دی.بی.()18(، دولت هند، شرکت بهارات 

هوی الکتریکالز )بی.اچ.ای.ال.()19(، شرکت آ.بی.بی. گروپ)20(

در دست 
احداث

پروژه خط انتقال برق زیر دریا موارا اندونزی
شرکت پرساهان لیستریک نگارا )پی.تی. پی.ال.ان.()22(، آژانس 2,500500انیم- بوگور)21(

مشارکت بین المللی ژاپن )جی.آی.سی.آ.()23(
در مرحله 
برنامه ریزی

منبع: فیچ سولوشنز

مهم ترین پروژه های توزیع و انتقال برق در جهان

 زیرســاخت های توزیع و انتقــال برق از اهمیت 
بیشتری برخوردار می شوند

دیدگاه اصلی: از آن جا که بازارهــای نوظهور به جای 
ارتقاء ســطح تولید، گام های مؤثرتری به سوی رفع موانع 
موجود در مسیر توزیع و انتقال برق برداشته اند و بازارهای 
توسعه یافته نیز درصدد آن هستند تا توزیع برق متناوب 
را بهبود دهند، بخش توزیع و انتقال برق در سال 2019
یکی از بخش هایی اســت که در ســطح جهانی عملکرد 

بهتری خواهد داشت.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
سرمایه گذاری در بخش زیرساخت های توزیع و انتقال برق 
در حاشــیه جنوبی صحرای آفریقا افزایش یافته است. شرکت 
سی.دی.سی. گروپ)1( به عنوان بازوی سرمایه گذاری خارجی 
دولت انگلستان در ماه ژوئن اعالم کرد که قصد دارد در زمینه 
توســعه شــبکه برق در این منطقه طی پنج سال آینده 300

میلیون دالر سرمایه گذاری کند. پیش از آن نیز شرکت چینی 
استیت گرید)2( در ماه آوریل از برنامه ریزی برای سرمایه گذاری 
1/8 میلیارد دالر در شبکه های انتقال برق اتیوپی خبر داده بود.

پیشرفت در روند اجرای پروژه همگام سازی بالتیک)3( که 
در ماه مارس یک کمک مالــی بالعوض بالغ بر 323 میلیون 

یورو از اتحادیه اروپا دریافت کرده بود و نیز پروژه اتصال داخلی 
ســلتیک)4( که در ماه می تحت پشتیبانی دولت ها در ایرلند و 
فرانســه قرار گرفت، حاکی از قصد اتحادیه اروپا برای یکپارچه  
کردن شبکه های برق در سرتاسر کشورهای عضو این اتحادیه 
است که هدف نهایی آن ایجاد یک بازار برق واحد به گستردگی 

اتحادیه اروپا است.
طرح 15 میلیارد دالری بازســازی زیرساخت های برق 
عراق که شرکت آمریکایی جنرال الکتریک)5( و شرکت آلمانی 
زیمنس)6( در سرمایه گذاری برای آن مشارکت خواهند کرد، 
به طور ویژه زیرساخت های توزیع و انتقال برق در این کشور 
را منتفــع خواهد کرد. زیرســاخت های برق در این کشــور 
وضعیت بســیار نابسامانی دارند و این کشور با کمبود شدید 

برق مواجه است.
شرکت ملی توزیع برق ویتنام)7( اعالم کرده که قصد دارد 
در سال 2019 از ســه پروژه 500 کیلوواتی و 30 پروژه 220

کیلوواتی توزیع برق رونمایی کند. هدف از اجرای این پروژه ها 
افزایش ظرفیت برای توزیع برق اســت. در حال حاضر شبکه 
توزیع در ویتنام که برق را از مناطق شمالی و مرکزی به جنوب 
این کشــور انتقال می دهد با مشــکل ازدیاد بار مواجه است و 
این مســأله باعث شده تا تعداد دفعات خاموشی افزایش یابد و 

آسیب های جدی تری به این شبکه وارد شود.

1. CDC Group
2. State Grid Corporation of China
3. Baltic Synchronisation Project
4. Celtic Interconnector
5. General Electric
6. Siemens
7. National Power Transmission Corporation (EVNNPT)
8. SNC-Lavalin
9. China Electric Power Equipment and Technology Co Ltd (CET)
10. National Transmission and Despatch Co (NTDC)
11. State Grid Corp of China (SGCC)
12. Grain Belt Express

13. Invenergy
14. Nan Mang 3 Substation
15. Mae Moh 3 Substation
16. Bishwanath Chariali-Agra HVDC
17. Power Grid Corp of India Ltd ( PGCIL)
18. Asian Development Bank (ADB)
19. Bharat Heavy Electricals (BHEL)
20. ABB Group
21. Muara Enim-Bogor
22. Perusahaan Listrik Negara (PT PLN)
23. Japan International Cooperation Agency ( JICA)
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ارزش، نام پروژهکشور
میلیون دالر

اندازه، 
وضعیتشرکت هاکیلووات

برزیل
پروژه فاز دوم خط انتقال بلو 

مانته)1(، بلومانته اچ.پی.پی. )پارا(- 
ریودوژانیرو)2(

2,200800
شرکت آ.بی.بی. گروپ، شرکت ساخت و ساز، برق و الکتریک 
سپکو)3(، بانک توسعه برزیل )بی.ان.دی.ای.اس.()4(، شرکت 
الترو نورته)5(، شرکت التروبراس فورناس)6(، شرکت شبکه 

دولتی چین )اس.جی.سی.سی.(

در دست 
احداث

پروژه خط انتقال برق ژوندانگ-چین
در مرحله شرکت شبکه دولتی چین )اس.جی.سی.سی.(5,6001,100چنگدو)7( در منطقه شین چیانگ)8(

برنامه ریزی

آفریقای 
جنوبی

پروژه خط انتقال برق هیدرا-
استرکوس)9(

در 
دسترس 

نیست
در دست شرکت هلدینگ اسکوم)10(765

احداث

پروژه خط انتقال زاپوریژیا ان.پی.پی.-اوکراین
620750کاخووسکا)11(

بانک سرمایه گذاری اروپا )ای.آی.بی.()12(، شرکت آبنگوا)13(، 
شرکت هوروس ال.ال.سی.)14(، شرکت اوکرنرجو)15(، بانک 

توسعه و نوسازی اروپا )ای.بی.آر.دی.()16(

در دست 
احداث

مهم ترین پروژه های توزیع و انتقال برق در جهان- ادامه

منبع: فیچ سولوشنز

1. Belo Monte
2. Belo Monte HPP (Para)-Rio de Janeiro
3. SEPCO Electric Power Construction Corp
4. Brazilian Development Bank (BNDES)
5. Eletronorte
6. Eletrobras Furnas
7. Zhundong - Chengdu
8. Xinjiang
9. Hydra-Sterrekus
10. Eskom Holdings

 حضور احزاب مردم گرا در دولت و ریسک ناشی از آن 
برای تحوالت در خط مشی های بخش زیربنایی

دیدگاه اصلی: ریسک سیاسی یکی از موضوعات کلیدی 
در ســال 2018 به شمار می آید و انتظار می رود در سال 
2019 نیز همچنان موضوعی حائز اهمیت باشد. در حالی 
که یک مشــخصه کلیدی و مورد تأکید کارشناســان در 
سال 2018، عدم اطمینان درباره نتایج انتخابات و به ویژه 
افزایش تعداد کاندیدهای منتسب به احزاب مردم گرا بوده 
اســت، در سال 2019 همان نتایج انتخاباتی ممکن است 
موجب اتخاذ خط مشی هایی گردند که منجر به تأخیر در 

اجرای پروژه های زیربنایی یا حتی لغو آن ها گردند.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
بــه دنبال عدم قطعیت پیرامون پــروژه خط آهن اتصال 
ساحل شرقی)17( و به تعویق افتادن روند اجرای پروژه خط آهن 
سریع السیر سنگاپور- کواالالمپور، دولت مالزی کماکان تدابیر 
ریاضتی را ادامه داده و در همین راســتا پروژه ساخت دو خط 
لولــه انتقال نفت و گاز که هــر یک بالغ بر 4 میلیارد رینگیت 
مالزی هزینه در بردارند و نیز یک خط لوله انتقال با هزینه 3/2

میلیارد رینگیت را که قرار است یک کارخانه در جوهر)18( را به 
ماالکا)19( متصل کند، به تعویق انداخت.

دولت ایتالیا و به ویژه جنبش پنج ستاره)20( که مهم ترین 
ائتالف حزبی در این کشور است، به ابراز مخالفت آشکار خود 
مبنی بر توقــف پروژه های زیربنایی در ایتالیــا ادامه داد. این 
پروژه ها خط آهن سریع السیر تورین-لیون، پروژه جاده پدمونتانا 
لومبارا)21( با هزینه 2/6 میلیارد یورو )معادل 3/1 میلیارد دالر( 
و پــروژه  جاده پدمونتانا ونتا با هزینه 2/2 میلیارد یورو )معادل 
2/6 میلیارد دالر( را شــامل می شــود و مخالفت های سیاسی 

مذکور باعث شــده تــا بخش زیربنایی با عــدم قطعیت قابل 
مالحظه ای مواجه شود.

دولت مکزیک کماکان به اعــالم خبرهایی مبنی بر لغو 
پروژه ها ادامه داده است. در همین خصوص دولت در ماه ژانویه، 
مناقصه برگزار شــده برای پروژه خط انتقال برق لکســتپک-

یوتپک)22( به ارزش 1/2 میلیارد دالر را از درجه اعتبار ســاقط 
کرد و در ماه می نیز برگزاری مناقصه برای پروژه پاالیشــگاه 
نفت داس بوکاس)23( را لغو کرد. لغو پروژه ها و بی اعتبار دانستن 
مناقصه  مذکور چشــم انداز صنعت زیربنایی در این کشــور را 

مبهم کرده است.
الینحــل ماندن مســأله برگزیت در زمــان نگارش این 
گزارش، همچنان خط مشی های انگلیس در حوزه زیربنایی را 
دچار عدم قطعیت می کنــد و فرایند انتخاب یک رهبر جدید 
برای حزب محافظه کار پس از اســتعفای ترزا می، نخست وزیر 
این کشــور در ماه ژوئن، به این مسأله دامن زده است. در عین 
حال، در ایاالت متحده آمریکا پیشــرفت چندانی در طرح های 
زیربنایی دولت فدرال که توسط دونالد ترامپ اعالم شده بود، 

11. Zaporizhzhia NPP-Kakhovska
12. European Investment Bank (EIB)
13. Abengoa
14. HOROS LLC
15. Ukrenergo
16. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
17. East Coast Rail Link
21. Pedemontana Lombarda
22. Ixtepec – Yautepec
23. Dos Bocas

Johor .18: ایالتی واقع در کشور مالزی
Malacca .19: ایالتی واقع در کشور مالزی

Five: یک حزب سیاسی مردم گرا در ایتالیا است. Star Movement)M5S( .20

نکته: امتیازها از 100 محاسبه شده اند و 100 باالترین امتیاز است.
منبع: شاخص ریسک کشوری فیچ سولوشنز

 شاخص ریسک سیاسی کوتاه مدت  شاخص ریسک سیاسی بلندمدت

ریسک روزافزون ناشی از عدم ثبات سیاسی برای روند تکمیل پروژه ها
میانگین جهانی- شاخص ریسک سیاسی کوتاه مدت و شاخص ریسک 

سیاسی بلندمدت

ژانویه 2019 فوریه 2019 مارس 2019 آوریل 2019می 2019 ژوئن 2019
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2. Environmental, Social, and Governance (ESG)

حاصل نشده است و انتظار نمی رود طی مدت باقی مانده از سال 
هم پیشرفت مناسب و پرشتابی در این زمینه مشاهده شود.

 قیمت نفت، مانعی بزرگ بر ســر راه توســعه 
سرمایه گذاری در بخش زیربنایی

دیــدگاه اصلی: انتظــار نمی رود بهبــود قیمت نفت 
زمینه ساز رشد ســریع در بخش ساخت وساز کشورهای 
صادرکننده نفت شود، چرا که این روند از افزایش قیمت 
نفت خام برنت بسیار مالیم است و عالوه بر این، عوامل 
دیگری چون اتخاذ سیاست ادغام مالی)1( و سایر عوامل 
مختص هر بازار مانع از افزایش مخارج دولتی در بخش 

زیربنایی می شوند.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 کارشناســان متخصص در حوزه نفــت و گاز پیش بینی 
صورت گرفته درباره میانگین قیمت نفت خام برنت در ســال 
2019 را بــار دیگر مورد بازنگری قرار دادنــد و این رقم را از 
75 دالر در هر بشــکه به 70 دالر در هر بشکه کاهش دادند. 
این مســأله مخارج دولتی برای بخش زیربنایی در کشورهای 
صادرکننــده نفــت را محدود خواهد کرد و متعاقباً رشــد در 

صنعت ساخت و ساز را متأثر خواهد کرد.
 کارشناسان پیش بینی های رشد بخش زیربنایی در تمامی 
کشورهای مهم صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریقا طی نیمه نخســت ســال را مورد بازنگری قرار دادند و 
ارقام پیش بینی را در مورد این کشــورها کاهش دادند. بخشی 
از این موضوع به کاهش مخارج دولتی به دلیل روند آهسته تر 
افزایــش قیمت نفت و ادامه تالش  ایــن دولت ها در خصوص 
اتخاذ تدابیر ادغام مالی نسبت داده می شود. عربستان سعودی، 
امارات متحده عربی، عمان، قطر و کویت، همگی کشــورهایی 
هستند که در نتیجه  همین موضوع شاهد کندی آهنگ رشد 

در بخش زیربنایی طی دوره میان  مدت خواهند بود.
 مهلت برخــورداری برخی کشــورها از معافیت هایی که 
ایاالت متحده آمریکا بــرای صادرات نفت ایران در نظر گرفته 
بود، در تاریخ 2 می به پایان رســید و این مسأله باعث خواهد 
شد تحریم های ثانویه علیه این کشور در نوامبر 2018 بار دیگر 
به مرحله اجرا درآیند. پایبندی قوی این کشورها به تحریم ها، 
یعنی همان کشــورهایی که ســابق بر این از ایران نفت وارد 
می کردند، بدین معناســت که صادرات نفت ایران به شــدت 
کاهش یافته و ســطح درآمدهای دولــت نیز به همین ترتیب 
به یکباره سقوط کرده است. همین موضوع توانایی دولت برای 
تأمین مالی پروژه های زیربنایی که قرار بود در آینده اجرا شوند 

را به شدت محدود خواهد کرد.
 با توجه به اعتراضات گسترده در ونزوئال، تحریم های وضع 
شده از سوی آمریکا علیه این کشور و همچنین بی نتیجه ماندن 

تالش ها بــرای برکنار کردن نیکالس مــادورو رئیس جمهور 
ونزوئال از رأس قدرت، بحران سیاســی در این کشور طی نیمه 
نخســت سال 2019 تشدید شده اســت. صنعت نفت ونزوئال 
کماکان در سراشــیبی سقوط باقی خواهد ماند و این مسأله با 
کاهش قابل مالحظه درآمدهــای دولت در کنار وجود بحران 
اقتصادی بی ســابقه در ونزوئال، بخش ساخت و ساز را در یک 

رکود عمیق فرو برده است.
 در مورد نیجریه، با توجه به افزایش سطح حداقل دستمزد 
در مــاه آوریل و تخصیص منابع مالــی مازاد به موضوع مقابله 
با تهدیدهای امنیتی، انتظار می رود مخارج دولتی بیشــتر بر 
هزینه های شــخصی متمرکز گردد. کارشناسان متخصص در 
حوزه ریسک کشور انتظار دارند به دالیلی که ذکر شد، مخارج 
سرمایه ای در این کشور تا حدودی کاهش یابد و در حالی که 
دولت همچنان برای تأمین مخارج اجرای پروژه های زیربنایی 
گزینه استقراض را در دســتور کار خود قرار می دهد، محدود 
بودن ظرفیت تأمین مالی، رشد در بخش ساخت و ساز را تحت 

تأثیر سوء خود قرار خواهد داد.

 پیشرفت در روند اجرای طرح های تصفیه فاضالب 
در بحبوحه افزایش تقاضا و نگرانی ها در خصوص 

توسعه پایدار
دیدگاه اصلی: انتظار می رود توســعه زیرســاخت های 
مربوط به تصفیه فاضالب پرشــتاب گــردد و روندهای 
جــاری در زمینه شهرنشــینی در بازارهــای نوظهور و 
افزایش تقاضای ناشــی از آن برای منابع آب به پیشبرد 
ســریع توسعه زیرســاخت ها کمک کند. در حال حاضر 
افزایش نگرانی ها درباره مســائلی چون محیط زیست یا 
دغدغه های اجتماعــی و حاکمیتی)2(، علت اصلی تمایل 
سرمایه گذاران به سرمایه گذاری برای ایجاد توسعه پایدار 
در زمینه هایی چون تأسیســات تصفیه فاضالب شــده 
است که این موضوع تقاضای ساختاری را بر قدرت مالی 

منطبق می سازد.

منبع: منابع ملی، فیچ سولوشنز                                        f: پیش بینی

)LHS( جهان- قیمت نفت برنت، دالر به ازای هر بشکه 
 )RHS(نیجریه- رشد واقعی ارزش صنعت ساخت و ساز، درصد رشد ساالنه  

)RHS(   ایران- رشد واقعی ارزش صنعت ساخت و ساز، درصد رشد ساالنه  
)RHS(قطر- رشد واقعی ارزش صنعت ساخت و ساز، درصد رشد ساالنه  

)RHS(عربستان سعودی- رشد واقعی ارزش صنعت ساخت و ساز، درصد رشد ساالنه  
)RHS(امارات متحده عربی- رشد واقعی ارزش صنعت ساخت و ساز، درصد رشد ساالنه  

ناکافی بودن میزان افزایش قیمت نفت برای ایجاد رشد در بخش 
ساخت وساز، 2019 تا 2023

کشورهای منتخب صادرکننده نفت- قیمت نفت خام برنت و رشد صنعت 
ساخت وساز

Fiscal Consolidation .1: اصطالح سیاست ادغام مالی به خط مشی های اتخاذ شده توسط دولت ها در 
جهت کاهش کسری بودجه و بدهی انباشته شده اطالق می شود.
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تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 سرمایه گذاران متخصص در امر توسعه به نحوی روزافزون 
از اجــرای پروژه های زیربنایی مربوط بــه تصفیه فاضالب در 
بازارهای نوظهور پشتیبانی می کنند. تعدادی از این پروژه ها در 
نیمه نخســت سال 2019 معرفی شدند؛ ضمن این که اتحادیه 
اروپا متعهد شده پروژه های عظیم در منطقه جنوب شرقی اروپا 
را که شــامل طرح های تصفیه فاضالب در اســکوپیا، پایتخت 
مقدونیه و کرالیفو، شــهری در صربستان می شود، تأمین مالی 
نماید. در حاشیه جنوبی صحرای آفریقا، بانک جهانی و آژانس 
توسعه فرانسه)1( به ترتیب تأمین مالی پروژه های زیرساخت آب 

و فاضالب در موزامبیک و اوگاندا را بر عهده گرفته اند.
 روند احداث کارخانه های تصفیــه فاضالب در آمریکای 
مرکزی نیز به سرعت رو به پیشــرفت است. پاناما در ماه های 
می و ژوئن مناقصه هایی برای اجرای پروژه های تصفیه فاضالب 
در شــهر پاناما سیتی)2( و حومه های آن برگزار کرد. کاستاریکا 
نیز در ماه می یــک وام به ارزش 111/3 میلیون دالر از بانک 
مرکزی آمریکا به منظور یکپارچگی اقتصادی)3( دریافت کرده 

است تا آن را صرف اجرای یک طرح در زمینه قنات و فاضالب 
در این کشور نماید.

 کارشناسان مدت های مدیدی است که منطقه خاورمیانه 
و شــمال آفریقا را به عنوان یک حوزه کلیدی رشد در زمینه 
پروژه هــای زیربنایی مرتبــط با آب ماننــد طرح های تصفیه 
فاضالب، مورد توجه قرار داده اند و همان طور که انتظار می رفت، 
فعالیت در بخش اجرای پروژه ها با سرعت زیادی ادامه داشته 
است. روند اجرای پروژه احداث یک کارخانه تصفیه فاضالب در 
نزدیکی شهر طائف در عربستان سعودی سرعت گرفته است؛ 
10 شــرکت در حال احراز صالحیت کیفی این پروژه هستند 
که از جمله آن ها می توان به پیمانکاران بزرگ بین المللی چون 
شرکت آکیونا آگوا)4(، شــرکت گروه گژوبای چین)5( و شرکت 
ماروبنی)6( اشــاره کرد. عالوه بر این، قــرارداد مهمی به ارزش 
739 میلیون دالر با شــرکت ساخت و ساز اوراسکام)7( و عرب 
کانتراکتورز)8( در زمینه ساخت یک کارخانه تصفیه فاضالب با 
ظرفیت 5 میلیون متر مکعب در شهر بحرالبقر در مصر منعقد 

شده که خبر آن در ماه می اعالم شد.

1. Agence Francais de Developpment  (french development agency)
2. Panama City
3. Central American Bank for Economic Integration
4. Acciona Agua

5. China Gezhouba Group Co
6. Marubeni Corporation
7. Orascom Construction
8. Arab Contractors



20
19

ل 
سا

در 
ى 

هان
 ج

یع
صنا

از 
ند

شم ا
 چ

 از
ژه

وی
ش 

زار
گ

ال
س

ه 
یم

ر ن
 د

ده
ش

وز 
ه ر

ی ب
ش

ار
گز

  

55
1. Intermittent renewables
3. Oceanic Niño Index
4. International Research Institute for Climate and Society

صنعت برق و انرژى هاى تجدیدپذیر

El : یکی از چرخه های مشهور آب و هوایی جهان است که هر 2 تا ۷ سال یک بار باعث ایجاد ناهنجاری های  Niño .2
بزرگی در آب و هوای سراســر ســّیاره زمین می شــود از جمله این ناهنجاری ها می توان به ســیالب های ناگهانی، 

خشک سالی، قحطی و اپیدمی اشاره کرد.

دیدگاه اصلی: در آستانه شروع نیمه دوم سال، کارشناسان 
عملکرد صنعت برق و انرژی های تجدیدپذیر در سال 2019
را مورد ارزیابی قرار دادند و چنان که در نوامبر سال 2018

نیز به آن اشاره شده اســت، به موضوعات کلیدی در این 

بخش پرداختند. چهار مــورد از این پنج موضوع اصلی در 
حال تحقق هستند که انتظار می رود این روند که در قالب 
پیشرفت های مهم در این بخش نمود یافته، در تمام طول 

مدت باقی  مانده از سال جاری ادامه یابد.

توضیحاتموضوع 
آیا محقق 

شده  
است؟

تحلیل کلیدیمعیارها

تغییر در 
تأسیسات 

تولید برق بر 
اساس اجرای 

راهبردهای مبتنی 
بر خودروهای 

الکتریکی

امکانات رفاهی )آب، برق و گاز( در کشورهای 
اروپای غربی و ایاالت متحده آمریکا به نوعی 

با افزایش سرمایه گذاری و بهره  گرفتن 
از موضوع نفوذ روزافزون وسایل نقلیه 
الکتریکی در این بازارها، تطابق می یابند 
و بدین ترتیب نصب ایستگاه های شارژ 

خودروهای برقی و ارائه خدمات الکتریکی 
سیار به خانوارها به رویه ای معمول تبدیل 

خواهد شد.

بله
ایجاد زیرساخت ها؛

تملک شرکت ها؛
معرفی خدمات الکتریکی سیار

در دسترس نیست.

استقرار 
نیروگاه های بادی 
فراساحلی، گامی 

در جهت تحقق 
توسعه جهانی

بازارهای خارج از اروپای غربی درصدد 
برخواهند آمد تا از فرصت کاهش هزینه 

فناوری نیروگاه های بادی فراساحلی بهره برداری 
نمایند. هدف شرکت های توسعه دهنده این 
فناوری مبنی بر ایجاد تنوعی در جهت تغییر 

رویکرد از اتکای بیش از حد برخی کشورهای 
اروپایی، این روند را به پیش خواهد برد.

بله

اعالم اهداف مربوط به حوزه 
نیروگاه های بادی فراساحلی، 

مناقصه ها و سرمایه گذاری در 
زنجیره های عرضه

4 ژوئن: «شتاب در روند ساخت نیروگاه  بادی 
فراساحلی در تایوان»

19 جوالی: «فضای حقوقی نیویورک، در پشتیبانی 
از سیر توسعه بخش انرژی های تجدیدپذیر»

بسط یافتن 
موضوع عرضه 

بیش از تقاضای 
پنل های 

خورشیدی در 
جهان در سال 

2019

کاهش یارانه های مصرف انرژی خورشیدی در 
چین مهم ترین عامل شکل گیری عرضه مازاد 
بر تقاضای پنل های خورشیدی در این کشور 
خواهد بود، ضمن  آن که تعرفه های وارداتی 
در ایاالت متحده آمریکا و هند این مسأله را 

تشدید می کند.

بله

کاهش قیمت پنل های 
خورشیدی؛ پیشنهاد قیمت های 

پایین برای پروژه های 
خورشیدی؛ عملکرد حقوق 

صاحبان سهام تولیدکنندگان 
پنل خورشیدی در چین

در دسترس نیست.

فرصت های 
اشتغال ناشی از 
اجرای پروژه های 

انتقال برق

رشد در صنعت منابع تجدیدپذیر متناوب)1(
و نیاز به رفع تنگناهای به وجود آمده در 

شبکه های توزیع برق و همچنین اتصاالت داخلی 
عوامل پیشبرد سرمایه گذاری در امر توزیع و 

انتقال در سال 2019 خواهند بود.

بله
نصب پروژه های توزیع و 

انتقال، توسعه یا گسترده سازی 
اتصاالت داخلی

12 ژوئن: «ایجاد خطوط اتصال برق میان ایرلند و 
فرانسه، در جهت ارتقاء جایگاه انرژی در اروپا»

9 می: «سرمایه گذاری در شبکه های توزیع 
برق اتیوپی، عامل رونق در اجرای طرح های 

بلندپروازانه در حوزه برقی سازی»
3 می: «بهبود زیرساخت های برق در عراق در 

سایه افزایش سرمایه گذاری خارجی»
11 فوریه: «ذغال سنگ و توزبع برق، دو عامل 

رونق دهنده بخش زیرساخت های برق در ویتنام»

تهدید ناشی از 
وقوع  پدیده 

ال نینو)2( برای 
تولید برق از 

منابع آبی در سال 
2019

گسترده تر شدن دامنه فراگیری پدیده ال نینو 
در جهان در اوایل سال 2019 تهدیدی قابل 

مالحظه برای صنعت تولید برق از منابع آبی در 
بازراهای کلیدی سرتاسر جهان به شمار می آید. 
بازارهایی که هنوز به طور کامل از تبعات وقوع 

ال نینو در فاصله سال های 2015 و 2016
رهایی نیافته اند و بازراهایی که عرضه برق در 
آن ها به شدت متکی به تولید برق از منابع آبی 

است، بیشتر در معرض این ریسک هستند.

تا 
حدودی

شاخص نینوی اقیانوسی )3(؛
وابستگی به منابع برق آبی؛

میانگین بارش جهانی به تفکیک 
هر منطقه؛ مؤسسه بین المللی 
تحقیقات اقلیمی و جامعه)4(- 

داده های مربوط به میزان بارش 
در زمان وقوع پدیده آب و 

هوایی ال نینو

14 دسامبر سال 2018: «پدیده ال نینو در سال 
2019 تولید برق از منابع آبی را در بازارهای 

کلیدی تهدید می کند»
8 ژانویه سال 2019: «احتمال وقوع پدیده 

ال نینو در سال 2019 ریسک های نامطلوبی را 
متوجه بخش معدنی در آمریکای جنوبی می کند»

منبع: فیچ سولوشنز

موضوعات کلیدی صنعت برق و انرژی های تجدیدپذیر در سال 2019
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 اســتقرار نیروگاه های بادی فراساحلی، گامی در 
جهت تحقق توسعه جهانی

در طول نیمه نخست سال 2019، پیشرفت هایی در عرصه 
صنعت جهانی نیروگاه های بادی فراساحلی حاصل شده  است. 
هم سو با افزایش طرح های بلندپروازانه برای پیشرفت در زمینه 
کربن زدایی در بازارهای برق سرتاسر جهان، روند مستمر کاهش 
هزینه ها برای استقرار نیروگاه های بادی فراساحلی این بخش 
را برای بســیاری از بازارهای غیراروپایی جذاب ساخته است، 
کشورهایی که تا به امروز تمرکز اصلی برای سرمایه گذاری در 
این بخش معطوف به آن ها بوده اســت. داده های به روزشده در 

این زمینه عبارت هستند از:
 تایوان: پــس از توافق دولت برای کاهــش نرخ خرید 
تضمینی برق)1( بخش نیروگاه های بادی فراساحلی که موافقت 
شــد این نرخ تعرفه از 12/7درصد به 5/7درصد کاهش یابد، 
این صنعت رو به پیشــرفت گذاشــته است؛ این کاهش تعرفه 
موجب شد تا توســعه دهندگانی مانند شرکت اورستد)2( قادر 
باشند پروژه های منعقد شــده بر اساس طرح خرید تضمینی 
برق در تایوان)3( را به پیش ببرند. تأخیرهای به وجود آمده دلیل 
اصلی آن بود که نرخ های خرید تضمینی برق در ســال 2018 
تأیید نشدند و دولت به علت کاهش این نرخ ها در سال 2019 
به شــدت تحت فشــار قرار گرفت؛ موضوعی که مانعی بسیار 
مهم بر سر راه اجرای پروژه هایی به شمار می آمد که بر اساس 
این نرخ طراحی شــده بودند. از آن جا که اکنون انتظار می رود 
پروژه هــای مبتنی بر طرح خرید تضمینی برق به پیشــرفت 
دســت یابند، انتظار می رود طی ســال های آتی روند رشد در 
صنعت نیروگاه های بادی فراســاحلی پرشتاب گردد. به بیان 
دقیق تر، پیشرفت پروژه های مبتنی بر طرح خرید تضمین برق 
از توســعه پروژه های نیروگاه های بادی فراساحلی که در ژوئن 
سال 2018 برای توسعه ظرفیت  آن ها یک مناقصه برگزار شده 
بود، پشتیبانی خواهد کرد. اگرچه قراردادهای پروژه های شرکت 
داده شــده در این مناقصه در یک سطح قیمتی بسیار پایین تر 
منعقد شــدند اما متکی به مشــارکت و هم نیروزایی از سوی 
پروژه های گران قیمت تری هســتند که قرارداد آن ها بر اساس 
همین طرح منعقد شــده اســت؛ پروژه هایی که برای تسهیل 
ســرمایه گذاری های بسیار هزینه بر در زمینه زنجیره عرضه که 
الزمه بنیان نهادن صنعت نیروگاه های بادی فراساحلی در این 
کشور هستند، به یارانه های دولتی بیشتری دسترسی داشته اند.

 ایــاالت متحده آمریکا: در تاریــخ 18 جوالی، اندرو 
کومو)4( فرمانــدار ایالت نیویورک قانــون حفاظت از جامعه و 
رهبری اقلیمی)5( را که در ماه ژوئن توسط مجلس قانون گذاران 
این ایالت تصویب شــده بود، به عنــوان یک قانون تأیید کرد. 
بــا وجود آن که این قانون بــر کربن زدایی بخش برق متمرکز 
است، کارشناسان تأکید می کنند که در میان اقدامات صورت 

گرفته جهت کاهش انتشار گاز کربن در این ایالت، نیروگاه های 
بادی فراساحلی، مورد تمرکز سرمایه گذاری خواهد بود. انتخاب 
دو پروژه نیروگاه بادی فراساحلی که قرار است برای نخستین 
بار در نیویورک احداث شــوند و وضــع مقرراتی در چارچوب 
قانون حفاظت از جامعه و رهبری اقلیمی برای اجرای طرح های 
توســعه پروژه های تولید برق از نیروگاه های بادی فراساحلی با 
مجموع ظرفیت 9,000 مگاوات تا ســال 2035 - که تاکنون 
بلندپروازانه ترین هدف مقرر شــده در این ایالت از آمریکا بوده 

است- از این امر پشتیبانی خواهد کرد.

 ادامــه روند عرضــه مازاد بر تقاضــای پنل های 
خورشیدی در جهان در سال 2019

روند عرضه مــازاد بر نیاز پنل های خورشــیدی در جهان 
طی نیمه نخســت ســال 2019 نیز ادامه یافت و این مسأله 
تولیدکنندگان تجهیزات پنل خورشــیدی را تحت فشار قرار 
داده اســت. کارشناسان خاطرنشــان می کنند که اقدام چین 
بــه کاهش یارانه های برق خورشــیدی در بازار داخلی موجب 
رکود در رشــد ظرفیت نیروگاه های خورشیدی این کشور در 
ســال جاری شده اســت، حال آن که این رشــد در سال های 
2017 و 2018 آهنگ پرشــتابی داشــته است. در عین حال، 
تولیدکنندگان پنل های خورشیدی در چین ظرفیت تولید این 
تجهیزات را افزایش داده انــد و همین موضوع منجر به عرضه 

مازاد پنل های خورشیدی در بازار بین المللی شد.
این مســأله تأثیر گســترده ای بر بخش تولید تجهیزات و 
پنل های خورشیدی داشته است. کارشناسان به این نکته اشاره 
می کنند که شــرکت انرژی های تجدیدپذیر یونایتد)7( تایوان 
در مــاه جوالی اعالم کرد که قصد دارد تا پایان ســال 2019 
نیروی مشــغول به کار در کارخانه های خود را به میزان 10 تا 
20 درصــد کاهش دهد و در ایــن خصوص نیز بازار ضعیف و 
عرضه مازاد بر تقاضای تجهیزات نیروگاه های خورشیدی را که 
باعث شــد تا تولید سلول های خورشیدی خود را کاهش دهد، 
مقصر می شمارد. به همین ترتیب، گزارش شده که شرکت های 

1. Feed-In-Tarif
2. Orsted
3. Taiwanese FiT scheme
4. Andrew Cuomo

5. Climate Leadership and Community Protection Act (CLPCA)
6. The International Renewable Energy Agency (IRENA)
7. United Renewable Energy Co (UREC)

منبع: آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر )ایرنا()6(، فیچ سولوشنز

 انگلستان     آلمان    چین    دانمارک    بلژیک   
   هلند    سایر کشورها    ایاالت متحده آمریکا

تالش تایوان و ایاالت متحده آمریکا برای توسعه ظرفیت ها به میزان 
بازارهای پیشتاز

در عرصه استقرار و توسعه نیروگاه های بادی فراساحلی
ظرفیت نیروگاه های بادی فراساحلی، مگاوات

8,300

6,410

4,588

1,358

1,178
975

536
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1. SKC
2. Hyundai Heavy Industries
3. Woongjin Energy

4. Duke Energy
5. EDF Energy
6. NEoT Capital

7. Sodetrel
8. Statkraft

ال.جی.، اس.کی.ســی.)1( و شرکت صنایع سنگین هیوندای)2( 
در کــره جنوبی هم به دلیل ادامه روند عرضه مازاد از ســوی 
چین، از کســب وکارهای مربوط به بخش شمش ها و صفحات 
فلزی خارج شــده اند. شرکت وونگجین انرژی)3( نیز در جوالی 
2019 اعالم کرد که در رقابت با شــرکت های چینی فعال در 

این بخش، با مشکالتی مواجه شده است.

 فرصت های اشتغال حاصل از توسعه بخش انتقال برق
کارشناســان خاطرنشــان می کند که طی نیمه اول سال 
2019 فعالیت ها در بخش توزیع و انتقال برق به شدت افزایش 

یافته است:
 حاشــیه جنوبی صحرای آفریقا: ســرمایه گذاری در 
زیرســاخت های توزیــع و انتقال برق در کشــورهای واقع در 
حاشــیه جنوبی صحرای آفریقا افزایش یافته است؛ در همین 
خصوص شرکت سی.دی.سی. که بازوی سرمایه گذاری خارجی 
دولت انگلستان به شمار می آید در ماه ژوئن اعالم کرده بود که 
قصد دارد برای توسعه شبکه برق در این منطقه طی پنج سال 
آینده، مبلغ 300 میلیون دالر ســرمایه گذاری نماید. این خبر 
پس از آن اعالم شد که در ماه آوریل نیز شرکت چینی استیت 
گرید نیز از یک طرح سرمایه گذاری بالغ بر 1/8 میلیارد دالر در 

شبکه های انتقال برق اتیوپی خبر داده بود.
 اروپــای شــرقی: پیشــرفت در روند اجــرای پروژه 
همگام سازی بالتیک که در ماه مارس یک کمک مالی بالعوض 
بالغ بر 323 میلیــون یورو از اتحادیه اروپا دریافت کرده بود و 
نیز پروژه اتصال داخلی سلتیک که در ماه می تحت پشتیبانی 
دولت ها در ایرلند و فرانسه قرار گرفت، حاکی از قصد اتحادیه 
اروپا برای یکپارچه  کردن شبکه های برق در سرتاسر کشورهای 
عضو این اتحادیه است که هدف نهایی آن ایجاد یک بازار برق 

واحد به گستردگی اتحادیه اروپا است.
 عراق: طرح 15 میلیارد دالری بازسازی زیرساخت های 
برق عراق که شــرکت آمریکایی جنرال الکتریک و شــرکت 
آلمانی زیمنس در ســرمایه گذاری برای آن مشارکت خواهند 
کرد، به طور ویژه زیرســاخت های توزیع و انتقال برق در این 

کشور را منتفع خواهد کرد. زیرساخت های برق در این کشور 
وضعیت بسیار نابسامانی دارند و این کشور با کمبود شدید برق 

مواجه است.
 ویتنام: شــرکت ملی توزیع برق ویتنام اعالم کرده که 
قصد دارد در ســال 2019 از ســه پروژه 500 کیلوواتی و 30 
پروژه 220 کیلوواتی توزیع برق رونمایی کند. هدف از اجرای 
ایــن پروژه ها افزایش ظرفیت برای توزیع برق اســت. در حال 
حاضر شــبکه توزیع در ویتنام که برق را از مناطق شــمالی و 
مرکزی به جنوب این کشور انتقال می دهد با مشکل ازدیاد بار 
مواجه اســت و این مسأله باعث شده تا تعداد دفعات خاموشی 

افزایش یابد و آسیب های جدی تری به این شبکه وارد شود.

 تغییر در تأسیسات تولید برق براساس اجرای 
راهبردهای مبتنی بر خودروهای الکتریکی

یکی از دیدگاه های کلیدی کارشناسان در سال 2019 این 
است که تالش ها جهت بهره برداری از توسعه ناوگان خودروهای 
الکتریکی در کشورهای آمریکایی و اروپای غربی افزایش خواهند 
یافت و در همین راستا، این کشورها به نصب مراکز شارژ باتری 
خودروهای الکتریکی و به کارگیری راه حل های شــارژ و اتصال 
خودروها به شبکه برقی و ارائه خدمات به خانوارهای مالک این 

نوع خودروها روی خواهند آورد.

در زمینــه ســرمایه گذاری بــرای ایجــاد مراکز یا 
نیمه  در  کلیدی  برخی تحوالت  ایستگاه های شــارژ، 

نخست سال 2019 برشمرده شده است:
 در مارس 2019، شرکت دوک انرژی)4( در ایاالت متحده 
آمریکا از کمیســیون تأمیــن امکانات رفاهی در این کشــور 
درخواســت کرد تا یک برنامه آزمایشــی سه ساله برای نصب 
2,500 ایستگاه شارژ در کارولینای شمالی را که هزینه آن بالغ 

بر 76 میلیون دالر برآورد می شود به تصویب برساند.
 در ژوئــن 2019، دو شــرکت ای.دی.اف. انــرژی)5( و 
ان.ای.او.تی. کپیتال)6( جهت شــتاب بخشیدن به روند افتتاح 
زیرســاخت های کلیدی مورد نیاز برای خودروهای الکتریکی 
با یکدیگر وارد مشــارکت شدند. در اکتبر سال 2018 شرکت 
ای.دی.اف. اعالم کرد که قصد دارد از طریق شرکت تابعه خود 
به نام سودترل)7( تا سال 2022 در عرصه تأمین امکانات شارژ 
خودروهای الکتریکی در اروپا پیشتاز گردد و در همین راستا، 
ایستگاه های شارژ خودرو راه اندازی کرده و زمینه دسترسی به 

ایستگاه های تحت مالکیت طرف های سوم را فراهم کند.
 در می 2019، اعالم شد که شرکت نروژی استات کرفت)8(  
تصمیم دارد کســب وکارها خود در حوزه شارژی خودروهای 
الکتریکی را در آلمان و انگلســتان توسعه دهد. استات کرفت 
در بخشی از راهبرد گســترده تر خود، پیشتر در سال 2019، 

منبع: اداره اطالعات انرژی آمریکا، فیچ سولوشنز                                     f: پیش بینی

 چین     همه کشورهای جهان به غیر از چین

رکود در چین، عامل اصلی عرضه مازاد بر تقاضای تجهیزات خورشیدی
خالص رشد ظرفیت نیروگاه های برق خورشیدی، مگاوات
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61 درصد از سهام شرکت ای موبیلیتی)1( را که در زمینه شارژ 
خودروهای الکتریکی فعالیت می کند، خریداری کرد.

 شــرکت اینوگی ای موبیلیتی سولوشنز)2( در فوریه سال 
2019 از اســتقرار ایستگاه های جدید شــارژ خودرو خبر داد؛ 
ایجاد ایستگاه های جدید به افزایش ظرفیت شارژ خودروهای 

الکتریکی تا 22 کیلووات کمک خواهد کرد.

در زمینه ارائه خدمات، برخی تحوالت کلیدی در نیمه 
نخست سال 2019 برشمرده شده است:

 در جوالی ســال 2019، مشــتریان خدمات شــارژی 
خودروهای الکتریکی شرکت انل ایکس)3( )اینر نوک)4( سابق( 
به اپلیکیشن به روزشده شرکت دسترسی پیدا کردند که امکان 
شارژ در خانه و محل کار و همچنین 6,100 ایستگاه شارژ در 

سرتاسر اروپا را برای آنان فراهم کرد.
 در ماه فوریه، شرکت ای. آن.)5( از مشارکت با شرکت آ.ال.

دی. اوتوموتیو)6( بــرای ارائه خدمات کامل لیزینگ و مدیریت 
ناوگان خودروهای الکتریکی در 43 کشور خبر داد.

 تهدیــد ال نینو برای تولید برق از منابع آبی در 
سال 2019

در دسامبر ســال 2018، کارشناسان بر این دیدگاه تأکید 
داشــتند که وقوع پدیده آب و هوایی نوظهوری به نام ال نینو 
امنیت برق در برخی بازارهای واقع در جنوب آفریقا، آمریکای 
التین و منطقه جنوب شرقی آســیا را در سال 2019 تهدید 
خواهد کرد. در حالی که خشکســالی های متعددی به صورت 
مالیم تا شــدید در بازارهای کلیدی هر یک از این مناطق به 
ثبت رسیدند، اما خاطرنشان می شود که تأثیر آن بر عرضه کلی 
برق در این کشــورها به گونه ای متفاوت از یکدیگر بوده است. 
بر همین اســاس کارشناسان معتقدند که دیدگاه های آنان در 
این تاریخ از سال که جوالی 2019 می باشد، فقط تا حدودی 

محقق گشته است.
 جنوب آفریقا: کارشناسان در پیش بینی های اصلی درباره 
موضوعات کلیدی ســال 2019، کشــورهای زامبیا، زیمبابوه، 
نامیبیا و موزامبیک را جزء پرریســک ترین کشورهای واقع در 
جنوب آفریقا از لحاظ قطعی های مکرر برق در اثر خشکسالی های 
ســال 2019 برشمردند. بین ماه های فوریه و آوریل، تولید برق 
در نیروگاه هــای برق آبی ســد کاریبــا)7( در زیمبابوه و زامبیا 
کاهش یافت، زیرا سطح آب در مخزن ذخیره این سد به دلیل 
خشکســالی به 43درصد کاهش یافت. گزارش ها حاکی از آن 
هستند که مقامات تولید برق از این سد آبی را به میزان نیمی 
از کل ظرفیت تقلیل دادند تا بدین ترتیب آب موجود در مخزن 
ســد را حفظ نمایند. شــرکت زامبزی ریور آتوریتی)8( گزارش 
کرد که تا اواســط ســال 2019 جریان آب در این رودخانه به 

پایین ترین سطح در 50 سال گذشته رسیده بود، این در حالی 
است که ســطح آب در دریاچه کاریبا)9( کماکان رو به کاهش 
است و با کاهش سطح آب به 25درصد میزان ذخایر موجود در 
مخزن پشت سد به پایین ترین سطح در این فصل می رسد. در 
مورد نامیبیا و موزامبیک نیز کاهش سطح آب رودخانه هایی که 
نیروگاه های برق آبی در این دو کشور را تأمین می کنند، گزارش 
شــده اســت و این خبر دیدگاهی را تقویت می کند که معتقد 
است این چهار بازار بیشترین تبعات ناشی از بروز پدیده ال نینو 

در سال 2019 را متحمل خواهند شد.
بازارهای واقــع در آمریکای مرکزی   آمریکای التین: 
از جمله کشورهایی هســتند که از اوایل سال 2019 تاکنون 
بیشترین صدمات ناشی از خشکسالی را متحمل شده اند؛ وقوع 
شرایط خشکسالی با شدت های متفاوت از مالیم تا شدید، در 
کشورهای گواتماال، هندوراس، السالوادور و نیکاراگوئه گزارش 
شده اســت. در گزارش ها آمده است که بخش هایی از کلمبیا، 
ونزوئال و برزیل نیز دچار خشکســالی شده اند و این مسأله به 
دلیل کاهش خروجی ســدها، منجر بــه کاهش تولید برق در 
برخی مناطق شده است. در حالی که کارشناسان خاطرنشان 
می کننــد که آثار کلی ال نینو بر عرضــه برق در این منطقه، 
تابحال به آن شــدت که ابتدا پیش بینی شده بود، نبوده است، 
اما این نکته نیز حائز اهمیت اســت که ریســک کمبود برق 
همچنان به قوت خود باقی اســت و ممکن است در نیمه دوم 
ســال نیز ادامه یابد. با در نظر گرفتن این موضوع، کارشناسان 
معتقدنــد که پیش بینی ها در خصوص عرضه برق در آمریکای 

التین تا حدودی به اثبات رسیده است.
در دســامبر ســال 2018،   جنوب شرقی آســیا: 
کارشناســان بر این بــاور بودند که کامبــوج و الئوس جزء 
پرریســک ترین بازراهای منطقه جنوب شــرق آسیا از لحاظ 
قطعی های مکرر برق ناشــی از خشکســالی هستند که علت 
اصلی آن بروز پدیده ال نینو در سال 2019 است. از آن جا که 
سطح آبی رودخانه مکونگ)10( طی نیمه نخست سال 2019 
کاهش یافته اســت، گزارش ها نشــان می دهند که خروجی 
تعــدادی از نیروگاه های برق آبی در هر دو کشــور کامبوج و 
الئوس به تدریج کاهش می یابند تا آب ذخیره شده در مخزن 
سدها حفظ شــود. تا ماه مارس، دولت کامبوج گزارش کرده 
بــود که با رونــدی روبه افزایش از کمبود برق مواجه اســت؛ 
ضمن آن که تقاضای برق در داخل این کشور به میزان بیش 
از 13درصد از عرضه آن بیشتر است. از آن پس، کمبود برق 
در این کشــور افزایش یافته و باعث بــروز قطعی های مکرر 
به خصوص در مناطق روســتایی شده است. اگرچه گزارش ها 
حاکی از آن هســتند که شــدت کاهش تولید برق از منابع 
آبی در الئوس کمتر از حد انتظار بوده اســت، اما کارشناسان 
خاطرنشــان می کنند که خشکســالی شــدید در این کشور 

1. eeMobility
2.  Innogy eMobility Solutions
3. ENEL X
4. EnerNOC

5. E.ON
6. ALD Automotive
7. Kariba Dam
10. Mekong River

Zambezi River Authority .8: شرکت مسئول کنترل عملکرد سد کاریبا بر روی رودخانه زامبزی که 
سهام آن به طور مشترک و مساوی تحت مالکیت دولت های زیمبابوه و زامبیا قرار دارد.

Lake Kariba .9: دریاچه کاریبا بزرگترین دریاچه مصنوعی جهان پس از سد سینکرود تیلینگز کانادا 
از نظر حجم آب است که روی مرز بین دو کشور زیمبابوه و زامبیا واقع شده  است.
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موجب کاهش 45درصد تولید محصوالت کشاورزی در برخی 
مناطق این کشــور شده است. با توجه به این که گزارش های 
دقیق تری از میزان کمبود برق در جنوب شــرقی آســیا در 
دسترس نمی باشد، کارشناسان انتظار دارند اکنون که جوالی 

سال 2019 پشت سر گذاشــته می شود، این پیش بینی ها تا 
حــدودی محقق گردند؛ اما دیدگاه هــای خوش بینانه نیز به 
قوت خود باقی هســتند؛ دیدگاه هایی که تا پایان سال جاری 

با قطعیت بیشتری قابل تأیید خواهند بود.
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2. Network Presence
3. Axiata
4. Telenor
5. Backhaul
7. Blockchain

صنعت مخابرات، رسانه و فناورى

Telefonica .1: تلفونیکا شرکت مخابراتی اسپانیایی است که خدماتی چون اینترنت، پهنای باند، ارتباطات راه دور، خطوط تلفن ثابت و تلفن همراه  ا ارائه می نماید 
و در سال 1924 میالدی پایه گذاری شده  است. محدوده عملیات این شرکت در اروپا، ایاالت متحده آمریکا، آمریکای التین و قسمتی از آسیا گسترده است. شرکت 

تلفونیکا در سال 2010 به عنوان پنجمین ارائه دهنده خدمات تلفن همراه در جهان انتخاب شد.
Fibre: ستون فقرات یا بک بن از طریق فیبرنوری، بخشی از زیر ساخت یک شبکه رایانه ای است که قطعه های مختلف شبکه را به هم وصل می کند  Backbone .6

و مسیری برای مبادله اطالعات بین شبکه های محلی و زیرشبکه های مختلف را ارائه می کند.

دیــدگاه اصلی: در آســتانه شــروع نیمه دوم ســال، 
کارشناسان عملکرد صنعت مخابرات، رسانه و فناوری در 
سال 2019 را مورد ارزیابی قرار دادند و چنان که در نوامبر 
ســال 2018 نیز به آن اشاره شده اســت، به موضوعات 

کلیدی در این بخش پرداختند. موضوعات کلیدی مرتبط 
با صنعت تاکنون در حال تحقق بوده اند که انتظار می رود 
این رونــد در تمام طول مدت باقی  مانده از ســال جاری 

ادامه یابد.

آیا محققتوضیحاتموضوع 
تحلیل کلیدیمعیارها شده  است؟

توسعه مدل های 
کسب و کار مبتنی 

بر خدمات به 
محدوده ای فراتر 

از عرصه های 
مخابراتی

اپراتورهای مخابراتی در راستای ایجاد 
وجه تمایز میان خود و اپراتورهای 
دیگر، به راهکارهای ارائه خدمات، 
بهترین استفاده یا استفاده بهینه از 

زیرساخت ها و ایجاد قابلیت دسترسی 
بیشتر برای مشتریان، روی خواهند 

آورد.

بله- اما این 
موضوع در 

نیمه اول سال 
2019 کمتر 
مشهود بوده 

است.

کاهش استفاده از خدمات 
ارزش افزوده سنتی؛ مشارکت 

گسترده تر در میان اپراتورها

22 می: «شرکت تلفونیکا)1(: سازماندهی 
مجدد نتورک پریزنس)2( در راستای تقویت 

خدمات»

پابرجایی روند 
ادغام ها

ادغام ها و تملک های بیشتر به دو صورت 
بلهافقی و عمودی

واگذاری دارایی های غیر 
اصلی از سوی اپراتورها؛ 

سرمایه گذاری برای 
بهره برداری از نقش آفرینان 
جدید با قابلیت همگرا شدن

7 می: «ادغام دو شرکت آکسیاتا)3( و تلنور)4(، 
عمدتاً با سهام برابر و ایفای نقشی که به طور 

کلی مثبت است»

تجدید 
سرمایه گذاری در 
زیرساخت ها با به 
واقعیت پیوستن 
نسل پنجم شبکه 

تلفن همراه

تغییر تمرکز سرمایه گذاری بر روی 
راه اندازی نسل پنجم شبکه تلفن همراه، 

فیبر نوری و شبکه بکهال)5(
بله

معرفی نسل پنجم شبکه تلفن 
همراه، تقویت شبکه بک بن)6(
فیبر نوری یا شبکه ساختاری 
فیبرنوری در بازارهای نوظهور

2 فوریه 2019: «توافق های اشتراک گذاری 
نسل پنجم شبکه همراه، گامی به سوی 

کاهش هزینه ها برای اپراتورها و حمایت از 
مصرف کنندگان»

تغییر رویکرد 
نهادهای تنظیم 

مقررات به 
سوی جبران 

عقب ماندگی ها

نهادهای تنظیم کننده مقررات حیطه 
عملکرد اپراتورهای محدودشده به 

ظرفیت های موجود را گسترده تر خواهند 
کرد. در حالی که تسهیم منابع بیش 
از قبل خواهد بود، اما برررسی های 

موشکافانه - و شاید ناخوشایند- درباره 
عملکرد ارائه کنندگان محتوا و خدمات در 

کل جهان، بیشتر خواهد شد.

بله

مزایده برای طیف گسترده تر 
خدمات، صدور مجوزهای جدید، 
مداخله نه چندان مؤکد دولت ها 

به رغم تمرکز بر خدمات و 
اپلیکیشن ها

12 ژوئن: «تنظیم قوانین و مقررات، بخشی 
از نبرد فناورانه در جهان»

فناوری 
برهم زننده در 
حوزه اتصاالت 
داخلی، به رغم 

کندی روند 
فراگیری استفاده 

از آن 

آهنگ کند فراگیر شدن استفاده از 
فناوری ها در این صنعت، به رغم تأثیر 
قدرتمند آن در بلندمدت که از طریق 

هم گرایی بیشتر و اتصاالت داخلی محقق 
می شود

بله

استفاده از فناوری های جدید 
مانند اینترنت اشیاء، هوش 
مصنوعی، زنجیره بلوکی)7(، 

خدمات ابری و سایر فناوری ها

9 آوریل: « نرم افزار الکسای شرکت آمازون 
به تقویت جایگاه خود در بازار مراقبت سالمت 

ادامه می دهد»

منبع: فیچ سولوشنز

موضوعات کلیدی صنعت مخابرات، رسانه و فناوری در سال 2019
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 توسعه مدل های کسب و کار مبتنی بر خدمات به 
محدوده ای فراتر از عرصه های مخابراتی

دیدگاه اصلی: دیدگاه بلندمدتی که اپراتور را به عنوان 
یک ارائه کننده خدمات می پذیرد، در نیمه نخســت سال 
2019 کمتر مشــهود بود- در حالی که اپراتورها مالکیت 
بر زیرساخت ها را از تأمین و ارائه خدمات در جهت بهبود 
کارآمدی عملیاتی مجزا کرده اند. با این وجود کارشناسان 
هنوز بر این باورند که الزم اســت اپراتورها برای جذب و 
حفظ مشــترکین خود، بر ایجاد وجه تمایز میان خدمات 
و محتــوای ارائه شــده تمرکز نماینــد، بنابراین چنین 
دیدگاهی طی یک دوره بلندمدت تر تحقق خواهد یافت. 
معرفی نسل پنجم شبکه تلفن همراه، توجه اپراتورها را به 
موضوع دیگری معطوف کرده و این روند را در سال 2019 
کند کرده است. حوزه اصلی توسعه در این بخش همچنان 
فروش زیرساخت های غیرعامل مانند برج های مخابراتی و 

مشارکت با ارائه کنندگان محتوا و اپلیکیشن  بوده است.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
این صنعت در بازه زمانی بین ســال های 2016 تا 2018 
شــاهد حرکت اپراتورهای مخابراتی سنتی به سوی تفکیک 
ســاختاری به روشــی معنادار بوده اســت که از جمله این 
اقدامات می توان به استقرار سامانه ها بر مبنای اشتراک گذاری 
شبکه های موجود، مشارکت در توسعه ساختارها و روندهای 
واگذاری دارایی هایی مانند برج های مخابراتی اشــاره کرد. در 
نیمه نخســت سال 2019 فعالیت کمتری مشاهده شد و این 
امکان وجود دارد که طی دو تا ســه سال آینده، این روند به 
آن شــیوه معنادار از سرگرفته نشود و این در حالی است که 
اپراتورها بر روی زیرساخت های نسل پنجم شبکه تلفن همراه 

و فیبر نوری متمرکز هستند.

چشــم انداز: از آن جــا کــه اپراتورهــا دریافته انــد کــه 
ســرمایه گذاری های کالن در زمینه محتــوا نمی تواند پایدار 
بــوده یا تضمین کننده جلــب نظر گروه بزرگــی از کاربران 
پرداخت کننــده در ازای دریافــت این گونه خدمات باشــد 
و همچنیــن با توجه بــه تمایل اپراتورها به مشــارکت های 
روزافزون در ایــن زمینه، بازی محتوا ممکن اســت به طور 
دائمی به نقش  آفرینان طرف ســوم در حوزه خدمات ســطح 
بــاال)1( واگذار گــردد. تفکیک و ایجاد وجــه تمایز در میان 
خدمــات محتوایی از طریق ارائه خدمات و اپلیکیشــن های 
پیشرفته ای قابل تحقق خواهد بود که سطح کیفی و سرعت 
شبکه ها را افزایش می دهند. نسل پنجم شبکه تلفن همراه و 
فیبر نوری فرصتی پیش روی شــرکت های تلفن)2( قرار داده 

است که البته این شرکت ها فاقد نوآوری و مهارت و زبردستی 
در میان متخصصین خود خواهند بود. در نهایت شرکت های 
تلفن باید شروع به تفکیک شبکه و خدمات کنند یا بپذیرند 

که آتیه آنان فقط از طریق زیرساخت ها تأمین خواهد شد.

دیدگاه ها:
 17 ژوئن 2019: »تغییر کوچک در قوانین شبکه سلولی 
تلفن همراه در جهت تأمین منافع اپراتورهای نســل پنجم و 

شرکت های مالک برج های مخابراتی در برزیل«
 6 ژوئن 2019: »شــرکت مخابراتی اتصاالت)3(: نوآوری 
در خدمات دیجیتال، سکوی پرشی در بازارهای اصلی، اما نه 

در سایر بازارها«
 22 می 2019: »شــرکت تلفونیکا: سازماندهی مجدد 

نتورک پریزنس در راستای تقویت خدمات«
 9 می 2019: »جذاب ترین دارایی کســب و کار بخش 

پهنای باند شرکت سنچری لینک)4(«
 11 مارس 2019: »سازماندهی مجدد در جهت افزایش 
بهره وری، نیاز مبرم بــرای تغییر الگوی اپراتور به عنوان یک 

خدمات، در شرکت های مخابراتی مستقر در آسیا«
 9 ژانویه 2019: »آلمان نیازمند یک نرم افزار شرکتی بر 

هم زننده، نه یک اپراتور چهارم«

 پابرجایی روند ادغام ها
دیــدگاه اصلــی: در نیمه نخســت ســال 2019، 
قراردادهایی توســط اپراتورها منعقــد گردید که هدف 
از آن هــا نقش  آفرینی این اپراتورهــا به صورت همگراتر 
و واگــذاری دارایی های آنان در کشــورهایی با ســطح 
سودآوری پایین تر به منظور تمرکز بیشتر روی بازارهای 
اصلی بــود. با توجه به این کــه نقش آفرینان کلیدی در 
حال توســعه پایگاه های منطقه ای خود هســتند، توجه 
بیشتری به بخش برج های مخابرات معطوف شد. در این 
میان، مســأله کاهش رقابت، کمــاکان تأثیر نامطلوب و 

جانبی ادغام های صورت گرفته خواهد بود.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 اپراتورها از طریق فروش دارایی ها یا ادغام عملیات های 
خود با رقبای داخلی، در حــال کاهش فعالیت های خود در 
بازارهای غیر اصلی هستند که سطح رشد و بازدهی در آن ها 
پایین اســت که با توجه به نمونه های موجود از این اقدامات 

در هر قاره، این یک روند جهانی بوده است.
 اقدام سانرایز)5( به خرید شرکت یو.پی.سی.)6( در سوئیس، 
ادغام دو شرکت تله کام کنیا)7( و ایرتل)8( در کنیا و همچنین 

4. CenturyLink
5. Sunrise
6. UPC
7. Telekom Kenya
8. Airtel

OTT .1: مخفف Over The Top اســت و به هر خدمتی گفته می شود که از طریق اینترنت و توسط یک ارائه کننده خدمت )Service Provider(  به کاربر نهایی 
خواهد رسید.

Telco )Telephone Company( .2: شرکت تلفن که به ارائه کننده خدمات تلفنی یا اپراتور راه دور نیز شناخته می شود نوعی رساننده خدمات ارتباطی یا به گونه 
دقیق تر، رساننده خدمات مخابراتی است که خدمات مخابرات مانند مکالمه راه دور و انتقال داده ارائه می کند. بسیاری از شرکت های تلفن، زمانی شرکت دولتی یا 

شرکت خصوصی اما در انحصار دولت بوده اند. بیشتر شرکت های دولتی تلفن در ابتدا ارائه کننده خدمات پست و تلگراف و تلفن بوده اند.
Etisalat .3: شرکت مخابرات امارات متحده عربی با نام تجاری اتصاالت؛ این شرکت اماراتی به 18 کشور، درآسیا، خاورمیانه و آفریقا خدمات مخابراتی و ارتباطاتی 

ارائه می دهد. شرکت اتصاالت در فوریه 2012 به عنوان پانزدهمین اپراتور بزرگ تلفن همراه با بیش از 135 میلیون مشترک در جهان شناخته شد.
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تملک سهام شرکت اسپرینت)1( توسط شرکت تی موبایل)2( در 
ایاالت متحده آمریکا هنوز به تأیید نرســیده اند. کارشناسان 
خاطرنشــان می نمایند که در صورت نهایی شدن هر سه این 
قراردادها، تعداد نقش آفرینان در هر یک از کشورهای نامبرده 
کاهش می یابد و به تبع همین موضوع، رقابت در ســطح ملی 
در سوئیس و ایاالت متحده آمریکا کاهش یافته و در کنیا نیز 

عماًل یک انحصار دوقطبی در عرصه مخابراتی پدید می آید.
 ادغــام در بازار برج های مخابراتی در اروپا و آفریقا رو به 
افزایش است و در این راستا، شرکت های سل نکس)3(، شرکت 
امریکــن تاورز)4( و هلیوس تاورز)5( عوامل مهم پیشــبرد این 

روند هستند.
 در مــورد منطقه آمریــکای التین، بــازار مخابراتی از 
هم گســیخته در برزیل شاهد تملک ســهام شرکت نکس تل 
برزیل)6( توسط شــرکت آمریکا موویل )کالرو()7( بوده است؛ 
این در حالی اســت که شرکت تلفونیکا کسب وکارهای تلفن 
همراه خود بــا محوریت مصرف کنندگی را که در سرتاســر 
آمریکای مرکزی مســتقر بودند، به شرکت های رقیب یعنی 

کالرو و میلیکام )تیگو()8( فروخته است.

چشــم انداز: از آن جا که اپراتورها درصدد افزایش مقیاس 
و دامنــه فعالیت های خود در جهت ارائــه خدمات همگرا و 
پیشــرفته هســتند، انتظار می رود این روند از ادغام ها ادامه 
داشته باشد. در عین حال، نیاز به کاهش سطح باالی بدهی ها 
و تقویت جایگاه  شرکت ها در بازارهای پررونق اصلی، کماکان 
شــرکت های مخابراتی را به واگذاری دارایی ها در کشورهای 

غیرجذاب از لحاظ سودآوری، سوق خواهد داد.

دیدگاه ها:
 3 ژوئن 2019: »ادغام شرکت آمریکایی آ.تی.سی.)9( با 
ایتون تاورز)10( در جهت بهبود چشم انداز ادغام در کشورهای 

حاشیه جنوبی صحرای آفریقا«
 3 ژوئــن 2019: »مواجهه شــرکت یونایتد گروپ)11( با 

رقابت شدید در کرواسی«
 14 می 2019: »فروش دارایی های شــرکت ودافون)12( 

در نیوزلند، نشان دهنده افزایش فشارها بر این شرکت«
 8 مــی 2019: »بازار برج هــای مخابراتی اروپا، نیازمند 
وجود یک رقابت برای مقابله با سلطه گری شرکت سل نکس«
 7 می 2019: »ادغام دو شرکت آکسیاتا و تلنور: عمدتاً 

با سهام برابر و ایفای نقشی که به طور کلی مثبت است«

 19 مارس 2019: »تملک شرکت نکس تل برزیل توسط 
شرکت آمریکایی موویل با تمرکز بر ارائه خدمات پیشرفته«

 22 فوریه 2019: »تلفونیــکا آمریکای مرکزی را ترک 
می کند، میلیکام قدرت می گیرد«

 12 فوریه 2019: » فقدان نوآوری و پوشــش شبکه در 
ادغام دو شرکت آریتل و تلکام در کنیا«

 5 فوریه 2019: »قرارداد مورد تردید ادغام دو شــرکت 
یو.پی.ســی. و ســانرایز و افزایش همگرایی و کاهش رقابت 

ناشی از آن«

 تجدید ســرمایه گذاری در زیرساخت ها با تحقق 
نسل پنجم شبکه تلفن همراه

دیدگاه اصلی: در بازارهایی که نسل چهارم شبکه تلفن 
همراه در آن ها به سطح اشباع رسیده است، نسل پنجم این 
شبکه تجاری سازی خواهد شد، اما مورد استفاده کاربران 
از خدماتی با سرعت باالتر و رکود پایین تر همچنان نسبتاً 
ناشناخته اســت و این موضوع بیانگر آن است که تمرکز 
اپلیکیشــن ها در کوتاه مدت بیشــتر روی خدماتی مانند 
اینترنت اشــیاء قرار خواهد گرفت. اپراتورها همچنان به 
تشویق به سرمایه گذاری در زمینه هایی چون فیبر نوری، 
یا شبکه بکهال شبه فیبر نوری)14( ادامه می دهد تا بدین 
ترتیب ظرفیت الزم برای پاسخ گویی سریع به تقاضا برای 
خدمات دیتای پیشرفته نسل بعدی از جمله نسل پنجم 

شبکه تلفن همراه را بهبود دهند.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 شرکت مرســدس بنز)15( در مشارکت با دو شرکت او.2 
تلفونیکا داچلند)16( و اریکســون)17( یک شبکه نسل پنجم در 

یکی از تأسیسات تولیدی خود راه اندازی کرده است.
1. Sprint
2. T-Mobile
3. Cellnex
4. American Towers Corporation
5. Helios Towers
6. Nextel Brazil
7. América Móvil (Claro)

8. Millicom (Tigo)
9. ATC
10. Eaton Towers
11. United Group
15. Mercedes-Benz
16. O2 Telefonica Deutschland
17. Ericsson

Vodafone .12: ودافون شــرکت چندملیتی مخابراتی بریتانیایی اســت که دفتر مرکزی آن در شهر 
نیوبوری، برکشر، بریتانیا مستقر است. این شرکت از لحاظ میزان درآمد، بزرگ ترین شرکت ارتباطات 
سیار جهان به شمار می آید و تا پایان ماه جوالی 2011 با در اختیار داشتن 439 میلیون مشترک، دومین 

شرکت بزرگ مخابراتی جهان محسوب می شد.
Swisscom .13: شرکت ســوئیس کام بزرگترین شرکت مخابراتی سوئیس است که ارائه دهنده طیف 
وســیعی از خدمات ارتباطاتی می باشد. این شــرکت در زمینه ارائه خدمات تلفن ثابت، تلفن همراه، 

دسترسی به اینترنت و تلویزیون دیجیتال فعالیت می نماید.
Fire-Like’ Backhaul .14: ســامانه های ارتباط مخابراتی و رادیویی در هر سه نوع شبکه دسترسی 

)Access(، بک هال )Backhaul( و زیرســاخت )Backbone( به واسطه مزایایی از قبیل نصب، راه اندازی و نگهداری آســان، سریع و کم هزینه به نسبت فناوری های دیگر مورد توجه اپراتورهای 
مخابراتی و نهادهای مدیریت ارائه خدمات ارتباطی هستند. هر چند فیبرهای نوری ظرفیت زیادی برای تبادل داده در اختیار قرار می دهند اما این سامانه ها در مواردی که فیبر نوری موجود نبوده یا 

دچار آسیب شده باشد، راه کار خوبی برای برقراری یک ارتباط سریع و پرظرفیت به شمار می روند.

منبع: فیچ سولوشنز، اپراتورها                                     Q: فصل
 شرکت سانرایز     شرکت یو.پی.سی.    شرکت سوئیس کام

به چالش کشیده شدن شرکت مخابرات سوئیس کام)13(، 
در اثر ادغام یو.پی.سی. و سانرایز

مشترکین خدمات چندگانه به تفکیک هر اپراتور )هزار نفر(
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1. SP Telecom
2. SK Telecom

3. KT
4. LG Uplus

5. Verizon
6. AT&T

7. MTN

 شــرکت اس.پی. تلکام)1(، ارائه کننــده خدمات فناوری 
اطالعــات و ارتباطات در ســنگاپور، یک شــبکه فیبر نوری 
جایگزین در سرتاسر این کشور راه اندازی خواهد کرد تا از این 
طریق ظرفیت مازاد برای خدمات شرکتی اینترنت اشیاء ارائه 

نماید.
 اپراتورهــای اس.کی. تلــکام)2(، کی.تــی.)3( و ال.جی. 
آپالس)4( در کره جنوبی در آوریل ســال 2019، نخســتین 
شــبکه نســل پنجم با محوریت مصرف کننــده در جهان را 
معرفی کردند. پیش از آن نیز شبکه هایی با محوریت شرکتی 

در دسامبر سال 2018 معرفی شده بودند.
 در مــاه می ســال 2019، اپراتورهای چینی مجوزهای 
راه اندازی نســل پنجم شبکه تلفن همراه را دریافت کردند و 
اکنون درصدد آن هستند تا در سال جاری خدمات مبتنی بر 
این شبکه را معرفی نمایند؛ این اقدام چارچوب زمانی تعیین 
شده برای تجاری سازی این خدمات در سال 2020 را تغییر 
داده و این خدمات در مــدت زمان کوتاه تری به بهره برداری 

خواهند رسید.
 شــرکت های بزرگ مخابراتی آمریکا از جمله وریزون)5(، 
تی-موبایــل، آ.تی. اند تی.)6( و اســپرینت، رونــد راه اندازی 
شبکه های نسل پنجم با محوریت مصرف کننده در شهرهای 

منتخب آمریکا را آغاز کرده اند.

چشم انداز: پیشرفت ها در حوزه نسل پنجم شبکه تلفن همراه 
در ســال 2019 کماکان با محوریت کاربری های شرکتی و نه 
ارائــه خدمات به مصرف کنندگان ادامه خواهد یافت. اعتقاد بر 
این اســت که در ســال 2020 و پس از آن که دســتگاه ها و 
تجهیزاتی با قابلیت تطابق بهتر با نسل پنجم مانند گوشی های 
هوشمند معرفی می شوند و حیطه عملکردی وسیع تری توسط 
نهادهای تنظیم مقررات تعیین می شــود، روند استفاده از این 

خدمات توسط مصرف کنندگان پرشتاب گردد.

دیدگاه ها:
 21 ژوئن 2019: »معرفی نسل پنجم شبکه همراه و کمک 
به پیشرفت در انجام جراحی های راه دور با دستیاری روباتیک«

 20 ژوئن 2019: »مرســدس بنز، پیشگام ورود صنعت 
خودروسازی به عرصه قابلیت های صنعتی نسل پنجم«

 9 ژوئن 2019: »صدور مجوزهای نسل پنجم در چین و 
هموار شدن مسیر معرفی خدمات این نسل در سال 2019«

 23 می 2019: »معرفی نســل پنجم شبکه تلفن همراه 
در کره جنوبی: نکات کلیدی و روند پیشرفت تا این زمان«

 2 فوریه 2019: »توافق های اشتراک گذاری نسل پنجم 
شبکه همراه، گامی به سوی کاهش هزینه ها برای اپراتورها و 

حمایت از مصرف کنندگان«

 تغییر رویکرد نهادهای تنظیم مقررات به سوی 
جبران عقب ماندگی ها

دیدگاه اصلی: در نیمه نخست سال 2019، تعیین حیطه 
عملکردی برای اپراتورها، آنــان را به افزایش رقابت و در 
مواردی نیز همکاری برای استفاده از فناوری های پیشرفته 
شبکه واداشت. در ســطح جهان، نهادهای تنظیم کننده 
قوانین و مقررات رادیویی کماکان با دشواری های ناشی از 
تنظیم مقررات برای خدمات سطح باالی موسوم به او.تی.

تی. مواجه خواهند بود و این در حالی اســت که قوانین 
الزام آور همچنان در منطقه حاشیه جنوبی صحرای آفریقا 

مورد توجه قرار می گیرند.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 معرفی نسل پنجم شــبکه تلفن همراه، اخذ مجوزهای 
ارائــه طیف گســترده تر خدمات و همچنین مشــارکت های 
نوآورانه در بازارهایی چون کره جنوبی، نروژ و آلمان با وجود 
تــداوم روند به کارگیری فناوری های مبتنی بر نســل چهارم 
و کوچک ســازی طیف خدمات، همچنان نقطه اصلی تمرکز 
برای بســیاری از اپراتورها و نهادهــای تنظیم کننده مقررات 

رادیویی در جهان خواهد بود.
 شــرکت ام.تی.ان.)7( در ماه می 2019 موفق شد سهام 
خود را وارد بورس اوراق بهــادار نیجریه کند تا بدین ترتیب 
مقدمــات الزم برای عرضه ســهام خود را فراهــم کند. این 
شرکت به دلیل عدم قطع سیم کارت های رجیستری نشده در 
سال 2015 مشمول جرایم دولتی در کشور نیجریه شده بود. 
این احتمال قوی وجود دارد که شرکت ام.تی.ان. در فهرست 
بورس اوراق بهادار اوگاندا نیز قرار گیرد، زیرا دولت این کشور 
زمینه الزم برای آن را فراهم کرده تا شــرکت های خارجی را 

به این امر وادار نماید.
 تالش ها برای تنظیم مقررات در حوزه خدمات ســطح 
بــاال )او.تی.تی.( ادامه دارد. انتظار می رود بازارهای آســیایی 

f :منبع: فیچ سولوشنز          پیش بینی

 )LHS( مشترکین نسل پنجم شبکه همراه، میلیون نفر 
)RHS( سهم بازار، درصد  

کمک نسل پنجم شبکه همراه به نوآوری و افزایش بهره وری در صنایع
پیش بینی تعداد مشترکین نسل پنجم و سهم بازار

 در سال های 2019 تا 2028
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مانند کره جنوبی، مالزی و ســنگاپور در ســال های 2019 و 
2020 برای خدمات دیجیتال مالیات وضع نمایند. ســازمان 
درآمدهــای کنیا)1( در حال تدوین دســتورالعمل هایی برای 
وضــع مالیات بر شــرکت های خارجــی ارائه کننده خدمات 

دیجیتال در این کشور است.
 تأثیر منفی وضع مالیات بــر خدمات پرداخت همراه)2( 
در بازارهایی مانند اوگاندا و ســاحل عاج کاماًل مشهود بوده 
اســت، به گونه ای که ارزش تراکنــش پرداخت همراه در این 
کشورها کاهش یافته، ضمن آن که کارمزد بیشتری برای این 

تراکنش ها تعیین شده است.

چشــم انداز: افزایش تقاضا برای شــبکه تلفن همراه بدین 
معناست که اپراتورها همچنان به تالش برای گسترده تر کردن 
طیف دارایی های خود ادامه خواهند داد. شــماری از مزایده ها 
بــرای اعطای مجــوز طیفی از خدمات نســل چهارم و پنجم 
شبکه همراه در ســال های 2019 و 2020 برگزار خواهد شد. 
کارشناسان بر این باورند که قطعاً مزایده ها به گونه ای طراحی 
خواهند شــد که بیشینه سازی درآمدها را بر ارائه و توزیع برابر 
این طیف از خدمات ترجیح دهد. عرضه اولیه ســهام توســط 
شــرکت های مخابراتی در کشــورهای واقع در حاشیه جنوبی 
صحرای آفریقا و نیز افزایش بازبینی های موشــکافانه نهادهای 
تنظیم مقررات بر خدمات ســطح باال )او.تی.تی.( مورد انتظار 
اســت؛ این در حالی اســت که فقدان هماهنگی میان قوانین 
نظارتی در این کشــورها، باعث شــده تا نتایجــی متفاوت از 

یکدیگر در سطح منطقه به بار آید.

دیدگاه ها:
 20 ژوئن 2019: »مرســدس بنز، پیشگام ورود صنعت 

خودروسازی به عرصه قابلیت های صنعتی نسل پنجم«
 13 ژوئــن 2019: »مزایــده خدمات نســل پنجم در 
آلمان: طیــف محدود خدمات و کاهش رقابت، عامل افزایش 

قیمت های پیشنهادی در مزایده ها«
 12 ژوئــن 2019: »تنظیــم مقررات، بخشــی از نبرد 

فناورانه در جهان«
 30 می 2019: »برند تیری ســوئدن)3( جایگزینی برای 

اجتناب از ایجاد محدودیت در طیف خدمات اینترنتی«
 10 آوریل 2019: »وضع مالیات بر خدمات دیجیتال در 

آسیا: آخرین تحوالت، پیامدها و چالش ها«
 27 مــارس 2019: »خدمات مالی همراه در حاشــیه 
جنوبی صحرای آفریقا: عوامل کلیدی ایجاد پتانسیل و ریسک 

در این منطقه«
 8 مارس 2019: »نوکیا، عامل پیشرفت در روند اجرای 

طرح های کنترل هوشمند در عربستان سعودی«
 24 ژانویه 2019: »قطع خدمات نسل دوم شبکه همراه 
و تأثیر مثبت آن بر مقابله با روندهای پویای در حال رشد در 

بازار موبایل تایلند«

 فنــاوری برهم زننده در حوزه اتصــاالت داخلی، 
به رغم کندی روند فراگیری استفاده از آن

دیدگاه اصلی: تبلیغات قابــل مالحظه ای در خصوص 
فناوری انجام می شــود و این بدان معناست که پذیرش 
و استفاده از آن در بســیاری از صنایع تاکنون به کندی 
صورت گرفته اســت. ایــن موضوع در بلندمــدت تأثیر 
بسیار چشــمگیری بر استفاده از فناوری خواهد داشت و 
کارشناســان معتقدند که همگرایی فناوری های مختلف 
می توانــد عاملــی در جهت به کارگیری آن ها در ســطح 

وسیع تر گردد.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 مهم ترین مورد از کاربرد فناوری های برهم زننده در حوزه 
امنیت بوده اســت؛ نهادهای تنظیم مقررات و قوانین درصدد 
آن هستند تا بهترین چارچوب قانونی ممکن را برای این گونه 
فناوری ها فراهم کنند. کارشناســان بارهــا تأکید کرده اند که 
احتمال هک شدن تمامی دستگاه های متصل به اینترنت وجود 
دارد و به همین علت، هیچ دستگاه یا تجهیزاتی تاکنون به طور 
کامل ایمن نبوده است. قانون امنیت سایبری اتحادیه اروپا)4( و 
موضوع مورد بحث در انگلیس درباره امنیت مصرف کنندگان در 
حوزه اینترنت اشیاء گام هایی در جهت صحیح قلمداد می شوند.

 در سال 2018 مشــارکت ها به تدریج گسترده تر شدند 
که از نمونه های آن می توان به مشــارکت میان دو شــرکت 
مایکروسافت و گرب)5( اشاره کرد که در سال 2019 نیز تداوم 
داشته است. مشارکت میان شرکت های آی.بی.ام.)6( و ودافون 
نیز یک نمونه آشکار است که باعث شده تا توانمندی های هر 
دو شــرکت در زمینه های مختلفی از جمله هوش مصنوعی، 
رایانش ابــری/ رایانش مرزی)7(، شــبکه نرم افــزار محور)8(، 

اینترنت اشیاء و نسل پنجم شبکه تلفن همراه ارتقاء یابد.
 این مشــارکت ها موجــب بهبود و پیشــرفت هایی در 
بخش های متعدد از جمله اســتخراج از معادن شــده است. 
تلفیق فناوری هــای مبتنی بر اینترنت اشــیاء، کالن داده)9( 
و هــوش مصنوعی با فناوری های پایــش عملیات ها در زمان 

4. EU Cybersecurity Act
5. Grab
6. IBM
7. Edge Computing
9. Big Data

Kenyan Revenue Authority .1: یک مؤسسه متعلق به دولت کنیا که بر اساس قوانین این کشور، مسئولیت ارزیابی و برآورد، جمع آوری و حسابرسی تمامی 
درآمدهای کشور را بر عهده دارد.

Mobile Money .2 یا Mobile Payment: پرداخت همراه یا پرداخت تلفن همراه یا پرداخت گوشی موبایل روش پرداخت جایگزین و وفق پذیر جدیدی )به 
خصوص در آســیا و اروپا( به شمار می آید که از طریق آن، در عوض پرداخت نقدی، چک یا کارت اعتباری، مصرف کنندگان می توانند تلفن همراه را برای طیف 
گسترده ای از خدمات، محصوالت دیجیتال یا محصوالت فیزیکی مانند موسیقی، فیلم و آهنگ، بازی های آنالین یا اشتراک اقالم و کرایه حمل و نقل )اتوبوس، 

مترو یا قطار( و پرداخت هزینه خرید کتاب ها، مجالت، بلیط و دیگر اجسام فیزیکی مورد استفاده قرار دهند.
3Sweden .3: یک برند جهانی در عرصه صنعت مخابرات اســت که چندین شــبکه همراه مبتنی بر سامانه جهانی مخابرات ســیار و ارائه دهندگان اینترنت پهن باند، تحت این نام در کشورهای 

هنگ کنگ، ماکائو، اتریش، دانمارک، اندونزی، ایرلند، ایتالیا، سوئد و انگلستان فعالیت می کنند.
Software Defined Networking )SDN( .8: شــبکه نرم افزار محور یا شــبکه نرم افزاری تعریف شده یا اس دی ان رویکردی در شبکه های کامپیوتری است که مدیران شبکه را قادر به مدیریت 
خدمات شبکه از طریق انتزاع سطح باالتر می نماید. این امر از طریق جداسازی سیستم تصمیم گیرنده در مورد نحوه هدایت ترافیک )صفحه کنترل( از سیستم زیرین که وظیفه هدایت بسته ها به 

مقصد انتخابی را دارد )صفحه کنترل( انجام می شود.
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واقعــی و رویکردهای اتوماســیون و یادگیــری پیش بینانه، 
باعث شده تا ضمن بهینه سازی هزینه ها و افزایش بهره وری، 

پیشرفت هایی نیز در زمینه ایمنی کار حاصل گردند.
 نقش آفرینان کلیدی در عرصــه فناوری در حال ایجاد 
تنوع هســتند که در این میان شــرکت آمازون پیشتاز بوده 
است. الکسا، نرم افزار هوشمند شرکت آمازون اکنون و به مدد 
افزوده  شــدن مهارت های جدید، در بخش مراقبت ســالمت 
به کار گرفته می شــود؛ این در حالی اســت که این شــرکت 
با ورود به عرصه فین تک)1( و از طریق مشــارکت با شــرکت 
امیریتس ان.بی.دی.)2( ســطح عملکرد یکی از شــرکت های 

تابعه خود به نام آ.دبلیو.اس.)3( را ارتقاء داده است.

چشم انداز: کارشناســان همچنان دیدگاه خوش بینانه خود 
بــرای دوره بلندمدت را حفظ کرده انــد. با این وجود، جنگ 
تجــاری اخیر میان چین و ایــاالت متحده آمریکا موانعی در 
مســیر رشــد فناوری ها ایجاد کرده اســت که همین مسأله 
به کارگیــری کامل فناوری ها در صنایع را با تأخیر بیشــتری 
مواجه خواهد کرد و حتی ممکن اســت تــداوم این روند از 
تشدید تنش ها، منجر به بروز »جنگ سرد سایبری)4(« شود.

دیدگاه ها:
 30 می 2019: »منتفع شــدن هر یک از شــرکت های 
آمازون و امیریتس ان.بی.دی. از مشارکت در حوزه فین تک«
 24 می 2019: »وابســتگی متقابــل، عاملی در جهت 
تبدیل جنگ فناورانه چین و آمریــکا به عاملی اخالل گر در 

صنعت فناوری جهانی«
 15 مــی 2019: »دغدغه هــای امنیتی اخیــر، بیانگر 

آسیب پذیری دنیای دیجیتالی به هم پیوسته«
 9 آوریل 2019: » نرم افزار آلکســای شرکت آمازون و 

تداوم روند بهبود جایگاه آن در بازار مراقبت سالمت«
 28 مارس 2019: »اینترنت اشیاء در صنعت استخراج از 

معادن: منافع، چالش ها و آخرین مطالعات موردی«
 8 فوریه 2019: »شایعات پایان عمر مراکز داده و فضای 

ابری، به شدت اغراق آمیز هستند«
 21 ژانویه 2019: »مشــارکت در سرمایه گذاری آی.بی.

ام. و ودافون در راستای انتفاع از مزایای نوآوری و قرارگرفتن 
در جایگاه اولین شــرکت های فعال در عرصــه فناوری های 

دیجیتال«
 15 ژانویــه 2019: »ریســک های ســایبری، از تبعات 

معمول اقتصادی دیجیتالی و فناوری های برهم زننده«
 14 ژانویــه 2019: »مشــارکت ها و همکاری هــا میان 
شرکت ها، روندهای اصلی نمایشگاه بین المللی سی.ای.اس.)5( 

در سال 2019«

2. Emirates NBD
3. AWS
7. NXP
8. Cypress
9. Renesas
10. Texas Instruments
11.  Gartner

1. فین تک یا همان فناوری های مالی که معادل عبارت FinTech اســت، یعنی »کاربرد نوآورانه فناوری برای ارائه خدمات مالی« و البته قدرت الزم را به مردم به 
عنوان کاربران خدمات مالی داده است.

Splinternet .4 یا بالکانیزاسیون ســایبری)Cyber Balkanization(   یعنی تحلیل رفتن تدریجی اینترنت باز و تبدیل شدنش به مجمع الجزایر "اینترنت های 
 Internet به معنی تکه پاره شــدن و تفکیک کردن به عالوه to splint از ترکیبDigital Tribes(!. { Splinternet( "ملــی"، "ملل مجازی" و "قبایل دیجیتالی
درســت شده وBalkanization  هم اصطالحی است سیاسی، مشتق از "بالکان"  شبه جزیره ای کوهستانی در جنوب اروپا که از شمال، محدود به رود دانوب و دو 
رود دیگر؛ از مشرق، محدود به دریای سیاه و دریای اژه؛ از جنوب، محدود به دریای مدیترانه و از مغرب، محدود به دریای آدریاتیک است، منطقه وسیعی که دارای 

تنوع بزرگی از مذاهب، زبان ها، عشایر، اقوام و ملل مختلف است.  
International CES )Consumer Electronics Show( .5: نمایشــگاه بین المللی سی.ای. اس. به معنای نمایشگاه الکترونیک مصرفی می باشد. عمده کار این 
نمایشــگاه عرضه نوآوری ها در زمینه فناوری است. این نمایشگاه در هفت ژانویه هر سال )نوزدهم دی ماه( شروع به کار می کند. نمایشگاه بین المللی سی ای اس 

انجمنی جهانی برای افرادی است که می خواهند در صنعت فناوری به پیشرفت و شکوفایی دست یابند و خود را به دنیا و مشتاقان فناوری معرفی کنند.
Infineon .6 : اینفینئون یک شرکت آلمانی تولیدکننده تجهیزات الکترونیکی و نیمه هادی ها است.

منبع: اعالم شرکت اینفینئون، منتسب به مؤسسه تحقیقاتی گارتنر )11(

 اینفینئون+ سایپرس )8(    ان.ایکس.پی.    اینفینئون    رنساس)9(   
    تگزاس اینسترومنتس)10(      سایپرس

قراردادی که اینفینئون)6( را پیشاپیش ان.ایکس.پی.)7( قرار داد
سهم شرکت های عرضه کننده محصوالت نیمه رسانای خودروسازی از این بازار، 

درصد )سال 2018(



  2
01

ل 9
سا

در 
ى 

هان
 ج

یع
صنا

از 
ند

شم ا
 چ

 از
ژه

وی
ش 

زار
گ

ال
س

ه 
یم

ر ن
 د

ده
ش

وز 
ه ر

ی ب
ش

ار
گز

66

موضوعات کلیدى مربوط به کاالها در سال 2019

در آستانه ورود به نیمه دوم سال، کارشناسان در حال ارزیابی 
عملکرد کاالها هستند و موضوعات کلیدی سال 2019 آن چنان 

که در پایان سال 2018 به آن ها اشاره شده بود بررسی می شوند. 
تاکنون اکثر انتظارات یا محقق گشته یا در حال تحقق هستند.

موضوع کلیدی 
آیا در حال تحقق توضیحات)دسامبر 2018(

تحلیل کلیدیمعیارهااست؟

افزایش مالیم 
قیمت کاالها پس 
از عملکرد ضعیف 

در سال 2018

روندهای پویای اقتصادی در سیکل پایانی 
آن همچنان از بهبود تقاضا برای کاالها حمایت 
خواهند کرد و این در حالی است که بسیاری 
از این بازارها با محدودیت نسبی در عرضه 
مواجه هستند. در سال 2019 ارزش دالر 

تنزل می یابد.

بله

کّمی: درصد تغییر 
رشد ساالنه قیمت ها و 
میانگین ساالنه قیمت ها 
در مورد هر یک از کاالها 

در شاخص کاالهای 
بلومبرگ

23 می: «راهبرد ماهانه کاالها:  شکل گیری 
دیدگاه های خنثی در بحبوحه تشدید دوباره 

تنش های تجاری»

تداوم سطح باالی 
عدم قطعیت ها 
منجر به ایجاد 

نوسانات و محدود 
شدن افزایش 

در قیمت ها شده 
است.

ریسک های رو به افزایش برای اقتصادهای 
آمریکا و چین انتظارات در خصوص بازارهای 

کاالیی را تحت تأثیر منفی خود قرار خواهد داد 
و این واقعیت که دستیابی به راه حلی برای 

پایان دادن به تنش ها میان این دو کشور امری 
بعید است بر وخامت اوضاع افزوده است.

بله

کّمی: نوسانات در 
قیمت های کاالها و 
شاخص های اقتصاد 
کالن با فرکانس باال

کیفی: تشدید تنش های 
تجاری میان چین و 

آمریکا

8 آوریل: «آن چه مشتریان می خواهند بدانند: 
دیدگاه های کنونی در رابطه با سطح باالی 

ریسک ها در بازارهای کاالها»

نتایجی متفاوت در 
بازارهای کاالهای 

صنعتی

در حالی که برخی کاالهای صنعتی به ویژه فلزات 
غیرآهنی و نفت در حال تجربه افزایش نسبی 

قیمت هستند، چشم انداز افزایش قیمت 
فلزات آهنی خنثی است و احتمال آن می رود 

که قیمت ال.ان.جی. و ذغال سنگ رو به کاهش 
گذارند.

اظهارنظرهای 
مختلف

کّمی: رشد ساالنه 
قیمت ها

20 می: «حفظ پیش بینی قیمت ذغال سنگ 
حرارتی به دلیل ادامه روند کاهش تقاضا مطابق 

با انتظارات»
24 می: «روند نزولی بهای نقدی ال.ان.جی. در 

آسیا به مدت طوالنی تر ادامه خواهد یافت»

روند مالیم بهبود 
عملکرد طال

انتظار می رود با کاهش بازده نرخ های بهره 
واقعی در ایاالت متحده آمریکا، قیمت طال در 
سال 2019 بیش از پیش تقویت شده و این 
امر مانع از کاهش آن به سطحی پایین تر گردد.

بله
کّمی: میانگین قیمت 

طال در سال 2019 در 
مقایسه با سال 2018

28 می: «کاهش نرخ های بهره واقعی در حمایت 
از افزایش قیمت طال»

انتظار افزایش 
قیمت کاالهای 

کشاورزی

اعتقاد بر این است که پس از سال ها عملکرد 
ضعیف، قیمت کاالها در بخش کشاورزی به 
پایین ترین سطح ممکن رسیده و پتانسیل 

بهبود آن وجود دارد. اگرچه تعیین زمان برای 
روند معکوس قیمت ها در جهت بهبود آن 

امری چالش برانگیز است، اما مجموعه ای از 
عوامل باعث افزایش قابل مالحظه قیمت ها در 

سال های آتی خواهند شد.

اظهارنظرهای 
مختلف

کّمی: افزایش قیمت  ها 
در سال 2019 نسبت 

به بهای نقدی آن ها 
و نیز در مقایسه با 

میانگین قیمت ها در 
سال 2018

20 ژوئن: «راهبرد ماهانه کاالها: بهبود عملکرد 
برخی کاالها در سایه چشم انداز کلی نه چندان 

مساعد

نکته: این داده ها مربوط به تاریخ 27 ژوئن سال 2019 است.
منبع: فیچ سولوشنز

گزارشی به روز شده در نیمه سال: موضوعات کلیدی مربوط به بازار کاالها در سال 2019
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1. SLING

نامساعدتر شدن چشم انداز بازارهای کاال در نیمه اول سال 2019
پیش بینی قیمت در سال 2019 در مقایسه با میانگین قیمت ها در سال 2018 )درصد تغییر(

منبع: فیچ سولوشنز
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 آیا قیمت های تضعیف شــده برخی کاال پس از 
سال 2018، بهبود نسبی خواهند یافت؟ بله.

دیدگاه مربوط به دسامبر سال 2018: انتظار می رود پس 
از ضعف در عملکرد برخی کاالها در سال 2018 قیمت ها در 
ســال 2019 و در مقایسه با ســطوح نقدی کنونی یا نسبت 
به قیمت های به ثبت رســیده در قراردادهــای آتی دو ماهه 
نســبتاً بهبود یابند. پویایی روند اقتصادی در ســیکل پایانی 
آن همچنان از بهبود تقاضا برای کاالها حمایت خواهند کرد 
و این در حالی اســت که بسیاری از این بازارها با محدودیت 

نسبی در عرضه مواجه هستند.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 قیمت کاالها در سه ماهه نخست سال 2019 و در مقایسه 
به ســطوح پایینی که در ســال 2018 به ثبت رسیدند بهبود 
یافتند، اما عملکرد این بازارها در ســه ماهه دوم ســال 2019 

ضعیف تر بود.
 به همین علت، قیمت اکثر کاالها در تاریخ 27 ژوئن سال 
2019 در مقایسه با قیمت ها در اول ژانویه سال 2019 افزایش 
یافتند. البته به استثنای برخی کاالهای بخش کشاورزی )پنبه 
و روغن پالم(، کاالهای بخش انرژی )ذغال سنگ حرارتی و گاز 

طبیعی( و برخی مواد معدنی )کبالت(.
 با این وجود، این قیمت ها بر مبنای رشــد ســاالنه خود 
همچنان کمتر از ســطوح به ثبت رســیده در ســال 2018 
می باشد. میانگین قیمت ها از ابتدای سال تاکنون نیز کمتر از 

میانگین قیمت های ساالنه در سال 2018 است.
 در ماه می چشــم اندازها در خصــوص قیمت کاالها با 
عدم اطمینان بیشــتری همراه بود و خنثی تر شد. از آن زمان 
تاکنون ارقام پیش بینی شــده درباره قیمت اکثر کاالها برای 

سال 2019 مورد بازنگری نزولی قرار گرفته اند.

چشم انداز: در بحبوحه ادامه تنش های تجاری طی فصل های 
آتی و شرایط رو به زوال چشم اندازهای اقتصادی، وضعیتی که 
اکنون اقتصاد کالن جهانی در آن قرار دارد، باعث شکل گیری 
دیدگاه های خنثی درباره کاالها شده است. در چنین شرایطی، 
بعید به نظر می رســد آن چنان که در طول 12 ماه گذشته نیز 
چنین بوده، همچنان ســیگنال های متنوعی بــرای بازارهای 
کاالها از ســوی چین ارسال شــود. این امر باعث خواهد شد 
عملکرد کاالها در ســال 2019 نسبت به آنچه در پایان سال 
2018 تصور می شد، نامطلوب تر باشد. با این وجود، این موضوع 
همچنان در ادامه سال 2019 مورد توجه خواهد بود و قیمت ها 
هم سطح با انتظاراتی که در تاریخ اول ژانویه سال 2019 شکل 

گرفته اند یا اندکی باالتر از آن حفظ خواهند شد.
سنگ آهن، نفت و خوک پرواری، کاالهایی که تاکنون بهترین عملکرد را 

داشته اند
عملکرد برخی کاالهای منتخب از ابتدای سال 2019 تاکنون )درصد تغییر(

منبع: فیچ سولوشنز
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 آیا تداوم ســطح باالی عدم قطعیت ها منجر به 
ایجاد نوسانات و محدود شدن افزایش در قیمت ها 

شده است؟ بله.
اگرچه شرایط  دیدگاه مربوط به دسامبر ســال 2018: 
کنونــی اصول بنیادین موجب بهبود قیمت کاالها می شــود، 
امــا عدم قطعیت بازار پیرامون برخــی موضوعات کلیدی در 
سال 2019 نیز به همان قوت باقی است که این مسأله منجر 
به ایجاد نوســان در قیمت ها شــده و مانع از افزایش مطلوب 
قیمت ها می شود. ریسک های رو به افزایش برای اقتصادهای 
آمریکا و چین انتظارات در خصوص بازارهای کاالیی را تحت 
تأثیر منفی خود قرار خواهد داد و این واقعیت که دستیابی به 
راه حلی برای پایان دادن به تنش ها میان این دو کشور امری 

بعید است بر وخامت اوضاع افزوده است.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 عدم قطعیت در بسیاری زمینه ها و نوسانات در قیمت های 
کاال یکی از مشخصه های بارز بازارهای کاالیی در نیمه نخست 
سال 2019 بوده که ادامه روند مشاهده شده در سال 2018 
اســت. افزایش ریسک های تهدیدکننده اقتصاد جهان، سطح 

باالی عدم قطعیت پیرامون روابط میان چین و آمریکا و سایر 
تنش های ژئوپلتیک در مناطق مختلف جهان، انتظارات درباره 
این بازارها را تحت تأثیر ســوء خود قرار داده اند، تا جایی که 
موقعیت های ســفته بازانه از ابتدای سال جاری تاکنون عمدتاً 

منفی بوده است.
 به بیان دقیق تر، تشدید تنش ها در روابط تجاری میان چین 
و آمریکا در ماه می، مشارکت کنندگان در این بازار را با شوک 
مواجه ســاخته است. الزم به توضیح است که مذاکرات میان 
دو کشــور که در نوامبــر 2018 در جهت حل و فصل برخی 

اختالفات آغاز شده بود با شکست مواجه شد.
 همســو با دیدگاه کارشناســان، نوســانات مورد اشاره در 
بازارهــای معامالتی کاالهای گوناگــون به ویژه نفت، مس و 

غالت، بار دیگر در سال 2019 افزایش یافت.

چشــم انداز: طی ماه های آتی از این عدم قطعیت کاســته 
نخواهد شد و این در حالی است که اقتصاد جهانی در معرض 
ریسک های نامطلوبی قرار دارد. خط مشی های ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا در حوزه امور اقتصادی و سیاسی نیز کماکان 

ریسک هایی را متوجه بازارهای کاالیی خواهد کرد.

 آیا بازارهای کاالهای صنعتــی نتایج متفاوت از 
یکدیگر به ثبت رسانده اند؟ اظهارنظرهای مختلف.

دیدگاه مربوط به دسامبر سال 2018: در حالی که برخی 
کاالهای صنعتی به ویژه فلزات غیرآهنی و نفت در حال تجربه 
افزایش نسبی قیمت هستند، چشم انداز افزایش قیمت فلزات 
آهنی خنثی است و احتمال آن می رود که قیمت ال.ان.جی. و 

ذغال سنگ رو به کاهش گذارند.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 اگرچه در نیمه نخست سال 2019، کاالهای صنعتی به طور کلی 
عملکردی متفاوت از یکدیگر داشته اند، اما پیش بینی های صورت 
گرفته در خصوص هر کاال به طور کامل مطابق با انتظارات نبوده 
اســت. در حالی که نفت از لحاظ افزایش قیمت عملکرد نسبتاً 
قوی داشــته و همســو با انتظارات کارشناسان، قیمت های گاز 
طبیعی و ذغال سنگ کاهش داشت، اما عملکرد فلزات غیرآهنی 

افزایش نوسانات در سال 2019
نوسانات قیمت کاالهای منتخب در قراردادهای آتی سه ماهه )درصد(

نکته: قیمت مس در شاخص بورس کاالی نیویورک، قیمت نفت خام برنت در شاخص بین قاره ای، قیمت سویا و ذرت در شاخص هیأت تجاری شیکاگو مد نظر بوده است.
منبع: بلومبرگ، فیچ سولوشنز
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از جمله مس، کماکان چندان مطلوب نبوده است.
 به موازات دیدگاه های بیان شــده، قیمت نفت بین ماه های 
ژانویه تا آوریل 2019 به طور مســتمر رو بــه افزایش بوده و 
نســبت به قیمت های اعالم شده در ابتدای سال جاری، باالتر 
رفت که این مســأله به تقویت اصول بنیادین از لحاظ کاهش 

عرضه در این بازار نسبت داده می شود.
 مس در مقایسه با پیش بینی های مثبت کارشناسان عملکرد 
چندان مطلوبی نداشــت، چرا که وضعیت اقتصاد کالن و عدم 
قطعیت در بازارهای جهانی همچنان عوامل تعیین کننده ای در 
عملکرد این بازار هستند و آثار محدودیت عرضه بر قیمت ها را 

تحت الشعاع خود قرار می دهند.

چشــم انداز: چشــم انداز کاالهای صنعتــی در نیمه دوم 
ســال 2019 همچنان حاکی از عملکرد متفاوت این کاالها 
می باشــد. در حالی که قیمت نفت به ســطح باالتر افزایش 
خواهد یافــت، اما دیدگاه هــا درباره بهبــود قیمت فلزات 
خنثی اســت و کارشناســان کماکان انتظار دارند که قیمت 
گاز طبیعی و ذغال ســنگ طبیعی به صورت تضعیف شــده 
باقی بماند. ســطح باالی قیمت سنگ آهن حفظ خواهد شد 
و با توجه به ســرعت باالی ســیر تنزل موجودی انبارهای 
ســنگ آهن در چین و نیز رشــد قوی تولیــد فوالد در این 
کشــور، حتی ممکن است قیمت این فلز آهنی در هفته های 

آتی به سطح باالتر افزایش یابد.

 آیا روند مالیم بهبود عملکرد طال در ســال 2019 
در حال تحقق است؟ بله

دیدگاه مربوط به دسامبر سال 2018: از آن جا که تقویت 
ارزش دالر مانع از افزایش بیشــتر قیمت طال خواهد شــد و 
همچنین، با توجه به روند عادی شدن خط مشی های پولی در 
ایــاالت متحده آمریکا دیدگاه ها درباره قیمت طال در چند ماه 
آتی خنثی هســتند. با این وجود، انتظار می رود قیمت  طال در 
ســال های 2019 تا 2020 روند مالیم افزایشی را تجربه کند. 
انتظار می رود با کاهش بازده نرخ هــای بهره واقعی در ایاالت 
متحده آمریکا، قیمت طال در سال 2019 بیش از پیش تقویت 

شده و این امر مانع از کاهش آن به سطحی پایین تر گردد.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 به موازات دیدگاه کارشناسان، قیمت طال تا ماه ژوئن در یک 
طیف معامالتی قرار داشت و سپس با اعالم آمادگی فدرال رزرو 
بــرای کاهش نرخ های بهره، قیمت ها از ســطح مقاومتی خود 
عبور کردند، به نحوی که قیمــت هر اونس طال در تاریخ 20 

ژوئن به 1,350دالر رسید.

 به همین علــت در زمان نگارش این گــزارش، قیمت ها بر 
مبنای رشد ساالنه خود از ابتدای سال تاکنون بهبود یافته اند.

چشم انداز: بــا توجه به تغییرات روزافزون در نرخ های بهره و 
روند مالیم کاهش آن از ســوی بسیاری از بانک های مرکزی، 
چشــم انداز قیمت طال در کوتاه مدت مثبت خواهد بود. با این 
وجود، خاطرنشــان می شــود با توجه به فضای کنونی کاهش 
نرخ تورم که ممکن اســت روند صعودی قیمت طال را محدود 
کند، احتمــاالً نرخ های بهره واقعی همچنــان تحت حمایت 
نســبی خواهند ماند. اگرچه انتظــارات در خصوص نرخ های 
بهره اســمی نیز بر قیمت طال تأثیرگذار هستند، اما تغییرات 
در انتظارات نرخ بهره واقعی اســت که نقش تعیین کننده در 
قیمت طال دارد. هرچه نرخ های بهره واقعی باالتر باشند، هزینه 
فرصــت نگهداری طال به جای هر دارایی پربازده دیگر افزایش 
می یابد. کارشناسان ریسک های مطلوبی برای پیش بینی رقم 
1,300دالر برای میانگین قیمت هر اونس طال در سال 2019 
متصور هســتند. پیش بینی می شود میانگین قیمت ها در سال 

2020 افزایش یافته و به 1,350دالر در هر اونس برسد.

تداوم سطح پایین قیمت ها
نمودار چپ: قیمت گاز طبیعی منتخب )دالر به ازای هر یک میلیون بی.تی.یو.(؛ نمودار راست: قیمت ذغال سنگ حرارتی نیوکاسل استرالیا )دالر به ازای هر تن(

نکته: قیمت گاز طبیعی اسلینگ سنگاپور بر مبنای بهای نقدی هفتگی درج شده است؛ قیمت گاز طبیعی ان.بی.پی. انگلستان بر مبنای قیمت در قراردادهای آتی با نزدیک ترین تاریخ سررسید در بورس بین قاره ای درج 
شده است.

منبع: بلومبرگ، فیچ سولوشنز
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سیر صعودی قیمت ها در میانه سال های 2019 تا 2020
بهای نقدی طال، دالر به ازای هر اونس )نمودار هفتگی(

منبع: بلومبرگ، فیچ  سولوشنز

 آیا انتظار افزایش قیمت کاالهای کشــاورزی در 
حال تحقق است؟ اظهارنظرهای مختلف.

دیدگاه مربوط به دسامبر سال 2018: اعتقاد بر این است 
که پس از ســال ها عملکرد ضعیف، قیمــت کاالها در بخش 
کشاورزی به پایین ترین سطح ممکن رسیده و پتانسیل بهبود 
آن وجود دارد. انتظار می رود پیش بینی صورت گرفته مبنی بر 
افزایش میانگین قیمت ها در سال 2019 نسبت به بهای نقدی 
این کاالها، شامل حال تمامی کاالهای کشاورزی باشد. به نظر 
می رسد قیمت کاالهای نرم به ویژه قهوه، شکر و روغن پالم در 
سطوح کنونی بسیار جذاب هستند. بررسی مجموعه کاالهای 
بخش غالت نشان می دهند که دیدگاه های مثبتی درباره بهبود 

قیمت سویا و ذرت در مقایسه با گندم وجود دارد.

تحوالت در نیمه نخست سال 2019
 به رغم وجود عوامل منفی تأثیرگذار بر بازارهای کاالهای 
کشاورزی در سال 2019 )از جمله شیوع بیماری تب خوکی 
آفریقایــی در آســیا و شکســت ناگهانی مذاکــرات تجاری 
میــان چین و آمریــکا در ماه می، یعنی زمانی که بســیاری 
زمشارکت کنندگان در بازارهای کشاورزی انتظار دستیابی به 
توافقی را داشــتند که کاالهای کشــاورزی را نیز تحت تأثیر 
قرار دهد(، قیمت ها بر مبنای نرخ رشــدی که از ابتدای سال 
تاکنون ثبت کرده اند، به سطح باالتر دست یافته اند. بر مبنای 
همین شاخص رشد از ده کاالی تحت بررسی همه به غیر از 

سه کاال با افزایش قیمت همراه بودند.
 ریسک های ناشی از شرایط جوی که برخی مواقع به آن 
اشاره می شده است، در سال جاری و پس از آن که شرایط آب 
و هوایی پس از ســال ها در آمریکا به وضعیت متعادل رسیده 
تحقق یافته اند. این ریسک ها به شکل بارش های سیل آسا در 
نیمه نخست سال 2019 در مناطق کلیدی تحت کشت ذرت 
در آمریکا نمود یافته اند. به همین علت، ذرت از جمله کاالها 
در کل مجموعه کاالهای کشاورزی است که در نیمه نخست 
ســال 2019 بهترین عملکرد را داشته و همین موضوع باعث 

افزایش قیمت های سویا و گندم شده است.
 با توجه به انتظاراتی که در ابتدای ســال 2018 درباره 

بازارهای کاالهای نرم شکل گرفته بود، طوالنی تر شدن روند 
عرضــه مازاد بر نیاز در بازارهــای روغن پالم و قهوه که فراتر 
از حد انتظار بوده، باعث شــده تا عملکرد این گروه از کاالها 
مأیوس کننده باشد. شکر و شیر ایاالت متحده آمریکا بهترین 
عملکرد را داشتند و پیش بینی می شود قیمت شکر با افزایش 

بیشتری مواجه شود.

چشــم انداز: قیمت های غالت در هفته های آتی نوســانات 
بیشــتری خواهند داشــت، این مســأله از تبعات بارش های 
سیل آسا در آمریکا طی فصل جاری و تأثیر این مسأله بر میزان 
کشــت نهایی ذرت و سویا و برآوردهای بازده این دو محصول 
ناشی می شــود. در صورتی که طی گذشت فصل جاری بازده 
محصــول ذرت از برآوردهای صــورت گرفته در این خصوص 
کمتر باشد که احتمال این مسأله وجود دارد، طی ماه های آتی 
رالی قیمت ذرت آغاز خواهد شد. این موضوع از افزایش قیمت 
گندم و سویا نیز حمایت خواهد کرد. البته کارشناسان معتقدند 
که بر اســاس این سناریو، بعید است قیمت ذرت در بلندمدت 
در ســطح باال باقی بماند؛ علت این مسأله کاهش تقاضا برای 
غالت آمریکا در ســال زراعی 2020-2019 است. تعرفه هایی 
که چین بر واردات محصــوالت زراعی از آمریکا وضع کرده و 
همچنین شــیوع تب خوکی آفریقایی در کشورهای متعدد از 
جمله چین و ویتنام که مصرف کنندگان کلیدی این محصول 
به عنوان خوراک دام هستند، عوامل اصلی این کاهش تقاضا به 
شمار می آیند. از این گذشته، غالت در خارج از ایاالت متحده 
آمریکا، به ویژه در کشورهای واقع در آمریکای جنوبی، اوکراین 

و اتحادیه اروپا در سطح باال عرضه می شود.
چشم انداز بخش کاالهای نرم نشان می دهد که قیمت های 
اکثر این کاالها به پایین ترین حد ممکن رســیده است و این 
موضوع مســیر افزایش قیمت محصوالتی چون شکر، روغن 

پالم، پنبه و قهوه را در سال 2020 هموار می سازد.
احیای قیمت غالت در نیمه نخست سال 2019

شاخص غالت اس. اند پی. گلدمن ساکس )اعداد سمت چپ نمودار( و 
شاخص های بهای نقدی کاالهای نرم

نکته: قیمت گاز طبیعی اســلینگ ســنگاپور بر مبنای بهای نقدی هفتگی درج شده است؛ قیمت گاز طبیعی 
ان.بی.پــی. انگلســتان بر مبنــای قیمــت در قراردادهای آتی بــا نزدیک ترین تاریخ سررســید در بورس 

بین قاره ای درج شده است.
منبع: بلومبرگ، فیچ سولوشنز
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شرکت روند اقتصاد
در زمان هــاى نه چندان دور فقدان اطالعات دلیل عمــده ناکارآمدى تصمیم گیرى ها 
قلمداد مى شــد. در آن مقطع اداره کنندگان بنگاه هاى اقتصادى به شــدت تشــنه حداقل 
اطالعات جهت تصمیم گیرى بودند. اما اکنون به نظر مى آید وضعیت به شدت متفاوت شده 
است. بسیارى از دانشمندان حوزه اطالعات در عصر حاضر فزونى اطالعات را سبب پیچیدگى 
و عدم بهینگى تصمیمــات مى دانند. با ظهور فضاى مجازى در هر لحظه تولید اطالعات با 
سرعت نمایى افزایش مى یابد. از این رو در شرایط حاضر اطالعات مرتبط، به هنگام و معتبر 

نیاز اصلى مدیران کسب و کار است.
با در نظر گرفتن مختصات فوق مشــخص مى شود که ســاماندهى اطالعات و استفاده 
بــه موقع از این عنصر حیات بخش چقدر در پویایى تصمیم گیرى ها اثر خواهد داشــت و 
شرکت هایى که مأموریت خود را ساماندهى اطالعات جهان مى دانند چقدر انتخاب راهبردى 

داشته اند.
با درك حساسیت و اهمیت مسائل فوق، مدیریت ارشد شرکت روند اقتصاد اقدام به ایجاد 
دپارتمانــى تحت عنوان «گروه تحقیقات بین المللى بیزریپورت» کرده اســت که مأموریت 
اصلى آن پایش بازار و صنایع بااهمیت کشور جهت ارائه اطالعات صحیح، مرتبط و بهنگام به 
سرمایه گذاران است. این گونه اقدامات قطعاًً مى تواند ثمرات خیرى براى سرمایه گذاران داشته 

باشد و آن ها را در اتخاذ تصمیم درست یارى نماید.


