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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

1,994

1,935

1,962

-2%

1%

قیمت قرارداد آتی سه ماهه آلومینیوم

2,012

1,938

1,958

-3%

1%

قیمت قرارداد آتی ماه دسامبر

2,067

2,010

2,018

-2%

0.4%

در جدول فوق روند قیمتی معامالت نقدی و آتی آلومینیوم مشاهده میگردد.
 قیمت نقدی کنونی آلومینیوم  1.962دالر در هر تن میباشد که نسبت به قیمتهای  1.935و 1.994
دالری یک هفته و یک سال گذشته بهترتیب  1درصد افزایش و  2درصد کاهش داشته است.
 قیمت قرارداد آتی سه ماهه آلومینیوم در حال حاضر  1.958دالر در هر تن میباشد که نسبت به
قیمتهای  1.938و  2.012دالری یک هفته و یک سال گذشته بهترتیب  1درصد افزایش و  3درصد
کاهش داشته است.
 قیمت قرارداد آتی ماه دسامبر آلومینیوم در حال حاضر  2.018دالر در هر تن میباشد که نسبت به
قیمتهای  2.010و  2.067دالری یک هفته و یک سال گذشته بهترتیب  0.4درصد افزایش و  2درصد
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
1,990
1,980
1,970
1,960
1,950
1,940
1,930
1,920
1,910
1,900

همانطور که در نمودارهای فوق مشخص میباشد ,روند قیمتی آلومینیوم طی یک هفته اخیر روند صعودی 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  1میلیون و  52هزار تن بوده است که در انتهای هفته با کاهش  0.7درصدی به حدود  1میلیون
و  44هزار 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  200هزار تن بوده است که در انتهای دوره با کاهش  16.6درصدی به حدود  1میلیون
تن رسیده است.
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 .4اخبار مهم بازار آلومینیوم
 عضو سندیکای آلومینیوم ایران از تولید ساالنه  350هزار تن آلومینیوم اولیه در کشور خبر داد.
آریاصادق نیتحقیقی در برنامه «ساعت صنعت» رادیو اقتصاد گفت :مجموع ظرفیت تولید
آلومینیوم کشور در حال حاضر افزون بر  400هزار تن در سال است که از این میزان ساالنه 350
هزار تن در حال تولید است .وی با اشاره به آغاز طرح تولید آلومینیوم در کشور در سال 1346
با احداث شرکت آلومینیوم ایران در اراک و آغاز به کار آن در سال  1351با دو خط تولیدی به
ظرفیت  45هزار تن در سال افزود :پس از پیروزی انقالب سه خط دیگر به این مجموعه اضافه
شد و ظرفیت تولید آلومینیوم اولیه کشور به  120هزار تن در سال رسید .حقیقی با بیان اینکه
شرکت ایرالکو تنها تولید کننده آلومینیوم اولیه در ایران نیست ,اظهارداشت :پس از انقالب شرکت
المهدی و هرمزال نیز به این مجموعه اضافه و هم اکنون مجموع ظرفیت ساالنه تولیدی آلومینیوم
در کشور به بیش از  400هزار تن می رسد .وی همچنین گفت :میزان تولید فعلی آلومینیوم
اولیه در ایران  350هزار تن در سال است و این در حالی است که تنها تولید کننده مواد اولیه
آلومینیوم(پودر آلومینا) در ایران شرکت آلومینای جاجرم است و ظرفیت تولید این مجتمع ساالنه
 250تا  280هزار تن است.
وی تصریح کرد :طرح تولید آلومینیوم جاجرم نیز تا پایان سال جاری به بهره برداری میرسد که
با راهاندازی این طرح  40هزار تن دیگر به ظرفیت تولید آلومینیوم کشور اضافه خواهد شد .وی
ادامه داد :طرح آلومینیوم جنوب نیز به ظرفیت تولید  300هزار تن طی سال آینده وارد مدار
بهرهبرداری قرار میگیرد .یتحقیقی ادامه داد :انتظار می رود تولید آلومینیوم در سال آینده به
دو برابر ظرفیت فعلی خود برسد و با اشاره به اینکه در افق  1404تولید یک و نیم میلیون تن
آلومینیوم در سال تعیین شده است ,یادآورشد :برای تحقق پذیری هدف مورد نظر طرحهای
دیگری نیز باید به این مجموعهها اضافه شوند .برنامه «ساعت صنعت» کاری از گروه صنعت و
بازرگانی روزهای شنبه ,دوشنبه و چهارشنبه ساعت  21به مدت  60دقیقه با هدف معرفی
ظرفیتها ,توانمندیها و دستاوردهای صنعتی کشور بهویژه در صنایع متوسط و بزرگ در راستای
اهداف اقتصاد مقاومتی و تشویق و ترغیب صنعت مملکت به خالقیت ,ابتکار عمل و نوآوری از
رادیو اقتصاد پخش میشود.
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: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

