
در هفته ی گذشته، روند قیمتی بازارهای جهانی کاال در حالی پیگیری شد که پس از صعودهای قدرتمند اخیر، بعضا شاهد ورود 

فروشندگان قدرتمند و افت قیمت ها بودیم. با این حال، اتفاق کلیدی تضعیف ادامه دار شاخص جهانی دالر بود و بهترین عملکرد را نیز در 

 .جهانی شاهد بودیم که همچنان به صعودهای خود ادامه دادندسنگ آهن و طالی 

 

در استرالیا و   BHPشرکت  OlympicDam، بسته شدن سه ماهه ی معدن مس LMEمس: به دنبال کاهش ادامه دار موجودی انبارهای

ی مس انجامیده است، شاهد  که به تحت فشار قرار گرفتن عرضه ی کنستانتره  Zaldívarنیز اعتصاب های برخی معادن در شیلی نظیر

دالر  6051درصدی تا سطح  1.1صعود قابل توجه قیمت مس جهانی در یکی دو هفته ای اخیر بوده ایم که در این هفته نیز با رشدی 

 .دالر باقی مانده است 6000پیشروی کرد با این حال قیمت مس همچنان درگیر مقاومت مرز روانی 

 

 دالر بر هر تن نیز برسد، اما در نهایت با افزایش نسبی موجودی انبارهای 2850موفق شد به باالی  روی: قیمت جهانی روی اما اگرچه

LME را ثبت 1.4دالر به کار خود خاتمه داد تا افتی  2753نیز کاهش یافت و در انتهای هفته در  2718، با نزولی قابل توجه تا سطح %

 .صنعت، حاکی از تداوم کاهش موجودی ها در ماه های آتی خواهد بود کند. با این حال کماکان اخبار کلی حاکم بر این

 

سنگ آهن: قیمت سنگ آهن اما کماکان با توجه به رشد تقاضای فوالدسازان و زنجیره ی مواد اولیه آن با رشد فوق العاده همراه بود، تا 

 .دالر بر هر تن برسد 59.5درصدی به  7.3سنگ آهن صادراتی ایران نیز با رشدی 

 

دالر و به دنبال تداوم افت ارزش دالر جهانی، پس از ریاست  1200طال: طالی جهانی نیز به دنبال حمایت مناسب تکنیکالی در مرز روانی 

 1255درصد افزایش به سطح  2دالر با  1230جمهوری پرحاشیه ی ترامپ در این هفته با فشار قابل توجه تقاضا همراه بود تا از حوالی 

 .اونس برسد دالر بر هر

 

شکر: قیمت شکر جهانی اما پس از روند نزولی قدرتمند ماه های گذشته، موفق شد رشدهای نسبی اخیر خود را تداوم ببخشد و با یک 

 .سنت بر هر پوند برسد 14.51درصد رشد به حوالی 

 

کا و همچنین به دلیل کاهش احتمالی تولد نفت نفت: اما قیمت جهانی نفت که اخیرا به دنبال آمار نزولی تعداد حلقه های چاه نفت آمری 

آمریکا در میان مدت به دلیل طوفان سیندی، با افزایش نسبی تقاضا همراه شده بود، در هفته ی اخیر پس از اعالم اینکه اوپک مازاد عرضه 

 .کار خود خاتمه داد دالر به 48دالر نهایتا در  50درصدی روبرو شد و نفت برنت علیرغم پیشروی تا  2.2دارد، با افتی 

 

دالر بر هر تن، باقی ماند تا در نبود فاکتورهای  281متانول: نهایتا اینکه متانول نیز در هفته ی اخیر بدون تغییر قیمتی خاص در سطح  

 .کلیدی و تاثیرگذار در عرضه و تقاضا هفته ای آرام را سپری کند


