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دالر بر تن تاا  0000باشد. افزایش چشمگیر قیمت این فلز از می 9002 -9002نمودار زیر بیانگر روند قیمت مس جهانی 

 باشد.با توجه به رشد صنعتی شدن چین می 9000تا  9002دالر بر تن در بورس لندن  در بازه زمانی سال  000000

همزمان با انتخابات ریاست جمهوری امریکا و برنده شدن دونالد ترامپ0 کاه شاعار انتخابااتی وی برناماه  9002در نوامبر 

 میلیارد دالر به اقتصاد بوده است0 موجب افزایش قیمت این فلز گردید.  0000های زیر بنایی با تزریق توسعه ساختار

ملیاارد دالر در هار ساال در ملابا   000باشد0 بادین ترتیاب سال می 00میلیارد دالر در طی  0000هر چند که تزریق 

 باشد. درصد حایز اهمیتی نمیگذاری های چین سرمایه

کناد و تللیلگاران شیشابینی هاای ها خودنماایی میها به افزایش بهای مس در بازارهای جهانی بیش از بدبینیامیدواری

قبلی خود مبنی بر رشد قیمت مس تا شایان سال را تغییری نداده اند ؛ اما با این حال تعداد انگشت شماری از آنها قیمات 

 باالتر از قیمت فعلی می بینند.  9002آتی مس رابه طور متوسط تنها در سه ماهه شایانی سال 



تظاار ان0 معادن مس هانی به ویژه چین0 کاهش عیارافزایش تلاضای ج توان به از جمله دالی  دید افزایشی قیمت مس می

اشااره  چین در قباال حظام ملایط زیسات سخت گیری 0تلاضا با توجه به رشد شهرنشینی و گسترش ارتباطات افزایش

بینای گردیاده برای آن شایش هزارتنی 080کمبود و  عرضه مس تصظیه شده به شدت رو به کاهش است همچنین  نمود.

 شده بوده است.  هزارتنی 060مازاد  و  بینی افزایش این ملصولشیش 9002ابتدای سال  است در حالی که در

دالر در هر تان  6000حدود  9002تنها نهادی است که متوسط قیمت مس در سال  0در حال حاضر0 موسسه یونیکردیت

ست و آن را رو به سالو  باه شیش بینی می کند 0 درحالیکه چشم انداز بانک جیپی مورگان از قیمت مس کامال متظاوت ا

 .شیش بینی می کند 9002دالر در سال  0000دالر در هر تن تا شایان سال و بهطور میانگین زیر  0200

 

 

 


