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 .1بررسی روند قیمتی آلومینیوم
شرح (دالر بر تن)

قیمت مشابه
سال گذشته

قیمت یک
هفته گذشته

قیمت
کنونی

درصد تغییر در
یک سال اخیر

درصد تغییر در
یک هفته اخیر

قیمت نقدی آلومینیوم

2,128

2,045

2,022

-5%

-1%

قیمت قرارداد آتی سه ماهه آلومینیوم

2,138

2,048

2,024

-5%

-1%

قیمت قرارداد آتی ماه دسامبر

2,188

2,024

2,075

-5%

3%

در جدول فوق روند قیمتی معامالت نقدی و آتی آلومینیوم مشاهده میگردد.
 قیمت نقدی کنونی آلومینیوم  2.022دالر در هر تن میباشد که نسبت به قیمتهای  2.045و 2.128
دالری یک هفته و یک سال گذشته بهترتیب  1و  5درصد کاهش داشته است.
 قیمت قرارداد آتی سه ماهه آلومینیوم در حال حاضر  2.024دالر در هر تن میباشد که نسبت به
قیمتهای  2.048و  2.138دالری یک هفته و یک سال گذشته بهترتیب  1و  5درصد کاهش داشته
است.
 قیمت قرارداد آتی ماه دسامبر آلومینیوم در حال حاضر  2.075دالر در هر تن میباشد که نسبت به
قیمتهای  2.024و  2.188دالری یک هفته و یک سال گذشته بهترتیب  3درصد رشد و  5درصد کاهش
داشته است.
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 .2نمودار قیمتی آلومینیوم

روند قیمت نقدی آلومینیوم در یک سال گذشته
3,000
2,500

2,000
1,500
1,000
500
0

روند قیمت نقدی آلومینیوم در یک هفته گذشته
2,050
2,040
2,030
2,020
2,010
2,000
1,990
1,980

همانطور که در نمودارهای فوق مشخص میباشد ,روند قیمتی آلومینیوم طی یک هفته اخیر روند نزولی داشته
است.
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 .3موجودی انبار آلومینیوم

در نمودار فوق ,موجودی انبار آلومینیوم طی یک هفته گذشته مشاهده میگردد .در ابتدای هفته موجودی انبار
این فلز در حدود  940هزار تن بوده است که در انتهای هفته با افزایش  14.89درصدی به حدود  1.080هزار تن
رسیده است.

در نمودار فوق ,موجودی انبار آلومینیوم طی یک سال گذشته مشاهده میگردد .در ابتدای سال موجودی انبار این
فلز در حدود  1میلیون و  300هزار تن بوده است که در انتهای دوره با کاهش  15.38درصدی به حدود 1.100
هزار تن رسیده است.
3

گزارش هفتگی بازار آلومینیوم از تاریخ  21الی 27

کارگزاری بانک آینده

مهر ماه 1397

 .4اخبار مهم بازار آلومینیوم

 عضو هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران میگوید :در شرایط فعلی میزان عرضه آلومینیوم
پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست و فقط عرضه  5000تنی این محصول میتواند نیاز متقاضیان را مرتفع
سازد .آریاصادق نیتحقیقی عضو هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران گفت :هفته گذشته قرار
بود  1000تن آلومینیوم در بورس کاال عرضه شود اما به بهانه عدم ایجاد رقابت  500تن عرضه شد .وی
با بیان اینکه باید دالیل عدم عرضه  1000تنی آلومینیوم بررسی شود ,گفت :بورس محلی برای عرضه,
تقاضا و کشف قیمت محصوالت بوده نه ایجاد یا مدیریت عرضه و تقاضا و قیمت سازی .صادق نیت با
اشاره به اینکه مسئولین همیشه بین عرضه و تقاضا در بورس کاال فاصله ایجاد می کنند ,گفت :این امر
یعنی قیمت سازی نه کشف قیمت و محلی که در آن این کار انجام میشود را نمیتوان بورس نامگذاری
کرد زیرا بورس مکانیسم های خاص خود را دارد .عضو هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم با اشاره
به اینکه امروز  2100تن تقاضا برای آلومینیوم در بازار وجود داشت ,گفت :در مقابل  1000تن از این
محصول عرضه شد که این امر موجبات ایجاد رقابت در بازار را فراهم کرد .وی خاطرنشان کرد :امروز
شمش  19500تومانی که با پریمیوم  5برابر پریمیوم صادراتی و دالر نیمایی محاسبه می شود نیز با
قیمت  22200تومان(بدون احتساب ارزش افزوده) معامله شد .صادق نیت ادامه داد :اکنون
که آلومینیوم ازوضعیت عدم عرضه خارج شده و پس از هفتههای متمادی در بورس کاال مورد معامله قرار
گرفته مسئولین درخواست توقف جریان جرایم ناشی از عدول از دستورالعملها را خواهان شدند .عضو
هیات مدیره سندیکای آلومینیوم افزود :این درخواست از سوی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت
صمت صادر و پس از تایید وزیر صمت به رییس سازمان حمایت از مصرفکنندگان ابالغ شده است .وی
با بیان اینکه در شرایط فعلی میزان عرضه آلومینیوم پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست ,گفت :فقط عرضه
 5000تنی میتواند نیاز متقاضیان را مرتفع میسازد که با توجه به افزایش  10درصدی تولید این محصول
در سال جاری نسبت به سال گذشته می توان گفت که اکنون تولیدکنندگان توانایی الزم برای پاسخگویی
به نیاز بازار را دارند.

4

27  الی21 گزارش هفتگی بازار آلومینیوم از تاریخ

کارگزاری بانک آینده

1397 مهر ماه

:منابع مورد استفاده
1. https://www.lme.com
2. https://www.quandl.com
3. http://www.infomine.com
4. https://www.metalbulletin.com/
5. https://www.ft.com

5

