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 3102در سال  آلومینیومعلت نوسانات قیمت جهانی 

 کارشناس صنایع فلزات غیرآهنی ایمیدرو -پانته آ گرامی شعار: تهیه کننده

قبالً تهیه شده و در آرشیو سایت ایمیدرو  3102در سال  آلومینیومقیمت  روزانه های نوسانات علت تحلیل

دوره در  آلومینیومهای این تغییرات قیمت  ترین علت مهمخالصه و در اینجا به بررسی . قابل دسترسی است

 : پردازیم یك ساله گذشته می

 

 

 

 

 

 

 

 .نشان داده شده است 3102طی سال  LME آلومینیومدر باال نمودار قیمت 

 قابل توجه افزایشمقطعی دوره  پنج داشته و كاهشرو به در مجموع روندی  این دورهطی  آلومینیومقیمت 

 :عبارت بوده اند از 3102 سال در آلومینیومقیمت  افتعلت های اصلی . تجربه نموده استنیز را  قیمت

 :ادامه ركود در بازارهاي اقتصادي -1

در  (Macroeconomic Indices) های اقتصاد کالن جهانی شاخص تر از انتظار عملكرد ضعیف -0-0 

 :3102و طی سال  0 3103سه ماهه سوم 

تولیدات  شاخص افت - %8.7و  %8.7 به ترتیب به میزان 3102و   3103سال گذشته در  01كمترین رشد اقتصادی چین طی  (چیندر  

رشد تورم در چین و  - (0شکل ) 3102ماه از سال  هفتدر حدود چین PMI (purchasing managers’ index )صنعتی یا شاخص 



برآورد كند شدن  - از جمله خودداری بانك ها از ارایه وام (3شکل ) برای مهار تورم چیناقدامات سخت گیرانه و كنترل كننده سیستم بانکی 
جریان سرمایه گذاری در كشور چین به دلیل تغییر رییس حزب این كشور و تمركز دولت جدید بر كیفیت و بهره وری به جای رشد تولید و رشد 

  اقتصادی

 

 

 

 

 

 

در  (بزرگ ترین اقتصاد اروپا) آمار نامطلوب اقتصاد و تولیدات صنعتی آلمان - 3102در  درصدی رشد اقتصادی اروپا 1.2افت  (اروپادر 

افت رتبه اقتصادی انگلستان توسط  - و پرتغال قبرس ه دربحران مالی اتحادیه اروپا به ویژ و مالی ایتالیا و اسپانیارسوایی سیاسی و  - 3103

درصدی  0.8افت  -(2شکل ) 3102افت تولیدات صنعتی عمده كشورهای اتحادیه در چهار ماهه اول سال   -Moodyموسسه رتبه بندی 
اعالم بانك مركزی اروپا مبنی بر  –( 1شکل ) رسیدن بیکاری اروپا به ركورد جدید -3102عدد در  میلیون 00.1فروش خودرو در اتحادیه تا 

  درصدی وام های اعطایی به كشورهای متقاضی 71كاهش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .سنجیده می شود PMIکه با شاخص مدیران خرید یا ( 3102تا  3112) تغییرات تولید صنعتی چین : 0شكل 

افت تولیدات صنعتی در  –( 3102تا  3101)تغییرات شاخص تولیدات صنعتی کشورهای اتحادیه اروپا : 2 شكل

 3102چهار ماه اول سال 

 (3102تا  3103)تغییرات تورم در چین : 3 شكل

 رشد نرخ بیكاری در اروپا و افت آن در آمریكا: 2 شكل



پرشدن دوباره سقف بدهی های دولت  -نگرانی از حل نشدن مشکل كسری بودجه آمریکا به دلیل عدم توافق احزاب این كشور (آمریكادر 

و  3103 در سال های در به ترتیب آمریکا GDPیا  درصدی اقتصاد 0.1 درصدی و 3.7 پایین رشد -آمریکا و اعالم تعطیلی موقت دولت آمریکا 

توسط موسسه رتبه بندی  آمریکاكاهش رتبه اعتباری   - (7شکل )ماه اول سال  7آمریکا در  PMIافت شاخص تولیدات صنعتی یا   - 3102

Fitch 
 

كه قدرت خرید این كشور را به عنوان یکی از بزرگ ترین مصرف كنندگان فلزات جهان )افت ارزش ین ژاپن  (سایر مناطق جهان

رشد  - افزایش كمبود تراز تجاری ژاپنمیلیون عدد و  7.27تا  3102فروش خودرو در این كشور طی سال  رشد ناچیز، (6شکل ) كاهش می دهد
بدترین از % )3به میزان تنها  3103رشد ناامیدكننده اقتصاد كره جنوبی در سال  - 3102درصدی كشورهای در حال توسعه در  1.7اقتصادی تنها 

هند یا  GDPدرصدی  1.11رشد  –افزایش آمار بیکاران بخش معدن استرالیا   - (اقتصاد این كشور از محل صادرات است% 71 – 3111

میلیون در برابر  73.7) 3102رشد ناچیز فروش خودرو جهانی در  -3102جهانی در  GDPدرصدی  3.1رشد تنها  – سال گذشته 7كمترین در 
   (3103میلیون عدد سال  70.7

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

به بازار  (Quantitative Easingیا  Financial Stimulus) مالی کمک بسته هایاحتمال قطع  -0-3

  بهبود اقتصاد این کشورها پیش بینیآمریكا و چین به دلیل قدرت توسط 

 :3102طی نیمه اول سال  3تضعیف یورو و تقویت دالر -0-2

 

 PMIبه ویژه شاخص تولیدات صنعتی یا  3102تغییرات شاخص های مختلف اقتصادی آمریكا در : 5 شكل

تا نیمه اول سال  شاهد تقویت دالر و از آن پس تضعیف آن )تغییرات ارزش دالر آمریكا نسبت به یورو : 7 شكل

 (بوده ایم

 .است 3102تغییرات نرخ ین ژاپن نسبت به دالر آمریكا که نشان دهنده تضعیف ین در طول سال  :6 شكل



وجود موجودي باالي آلومینیوم در انبارهاي بورس هاي معامالت فلزات  -2

 سراسر جهان به ویژه بورس لندن و شانگهاي

 رشد موجودی های آلومینیوم بورس لندن به رکورد جدید -3-0

و راه اندازی  تعریف طرح های جدید توسعه تولید آلومینیوم اولیه و پودر آلومینا به ویژه در چین -3-3

به ( بوکسیت و آلومینا)که در شرایط رکود بازار و مازاد آلومینیوم و مواد اولیه آن  برخی از واحدها مجدد

 زیان قیمت های شمش است

  (توسعه

میلیون تن  7میلیون دالر كه  281با هزینه  گینه میلیون تنی در سال در كشور 01برای توسعه یك معدن بوكسیت  Aluferتوافق  (بوکسیت

 میلیون تن در سال  27درصدی تولید بوكسیت تا  32میلیارد دالری برزیل برای رشد  2.1اعالم سرمایه گذاری  -خواهد شدآن به چین حمل 

دولت برای توسعه معدن بوكسیت  دریافت تأییدیه -(چین% 30استرالیا و % 21.1تولید بوكسیت جهان در برابر % 01سهم فعلی برزیل ) 3106

Weipa  توسط شركتRio-  سرمایه گذاریRusal  برای توسعه معدن بوكسیتCheremakhovshaya  درUrals  شمالی كه در

 به بهره برداری می رسد 3101

 Utkalریفاینری اعالم بهره برداری زودهنگام از طرح  -سال آتی در چین  01-7طی  پودر آلومینا پروژه احداث ریفاینری 26اجرای   (آلومینا

برزیل  Votorantim Metalsمتعلق به  Rondonبرآورد آغاز تولید ریفاینری پودر  – Hindalcoآلومینای شركت  پودر یمیلیون تن 0.7

اینری پودر در قرقیزستان بر میلیارد دالری برای احداث یك ریف 1برای سرمایه گذاری  .International Coتصمیم شركت  - 3108از 

میلیون دالر برای توسعه ظرفیت تولید پودر  700تصمیم نالکوی هند برای سرمایه گذاری  -Zardalekاساس بوكسیت تولیدی در ذخیره 

ینای هند برای اخذ مجوز زیست محیطی توسعه ریفاینری آلوم Vedantaپیگیری  -سال آتی 3میلیون تن طی  2.2آلومینای این شركت تا 

اعالم آغاز به   -چین Yunnanهزار تنی  711رسیدن به ظرفیت تولید در واحد تولید آلومینای  -میلیون تن 6واقع در ایالت اودیشای هند تا 

با  ویتنام كشور Tan Raiآغاز به تولید ریفاینری  -3101در سه ماهه چهارم سال عربستان  Maadenمیلیون تنی  0.7تولید ریفاینری پودر 

هزار تنی در  671با ظرفیت ( Alcoaو  Vinacominمشترك بین ) .Nhan Coو بهره برداری از طرح  3102هزار تن در  671ظرفیت 

3101 

 111 اختصاصی به همراه نیروگاه) Mahan 271 یهزار تنهند مبنی بر بهره برداری زودهنگام از اسملتر  Hindalcoاعالم  (آلومینیوم

كلنگ زنی احداث یك خط جدید ذوب در واحد تولید  -(مگاواتی 168 اختصاصی با نیروگاه)هزار تن شمش  Hirakud 268و  اسملتر ( مگاواتی

اعالم تولید اولین  -(3177امکان تمدید قرارداد تا ) 3117مگاوات برق ارزان تا سال  187آمریکا در پی تضمین تامین  Massenaآلومینیوم 

اعالم شركت  -در كبك كانادا AP60با تکنولوژی  RioTintoشركت  Arvidaمیلیارد دالری آلومینیوم  0.0ر واحد ذوب فلز د

Shandong Chiping Xinfa  چین مبنی بر افزایش ظرفیت واحد تولیدی آلومینیوم خود درXinjiang  هزار تن 0271به  711از- 

شامل تولید )میلیارد دالری آلومینیوم در اندونزی طی سه سال آتی  7واحد  برای احداث یكچین  Shandong Nanshan Alتصمیم 



عدد دیگ  876فاز اول با ) 3101امارات تا  Emalتوسعه طرح  3اعالم تکمیل فاز  -هزار تن  721میلیون تن و آلومینیوم  3.0بوكسیت، آلومینا 

نیز از  حظرفیت تولید برق نیروگاه اختصاصی این طر. میلیون تن می رساند 0.27دیگ تولید را به  111تولید را شروع كرد و فاز دوم با  3100در 

 این كشورهامبنی بر رشد تولید آلومینیوم  (GCC) اعالم انجمن آلومینیوم كشورهای عرب حوزه خلیج فارس -(مگاوات می رسد 2111به  3111

 در چند سال آتی میلیون تن فعلی 2.8میلیون تن نسبت به  7تا 

 

به ویژه با موفقیت شرکت های آلومینیوم در تمدید قراردادهای  اتو ادامه تولید اندازی دوباره راه

  (خرید طوالنی مدت برق ارزان

تعطیل بوده  3103آوریل  در گینه كه از زمان اعتصاب كارگری Friguiaبرای بازگشایی ریفاینری آلومینای  روسیه Rusalتصمیم  (آلومینا

میلیون تن ذخیره بوكسیت و رفع مشکل توقف تولیدات  211هند برای دسترسی به حدود  Vedantaاحتمال موفقیت شركت  –است 

 ریفاینری های پودر این شركت كه به دلیل كمبود بوكسیت با ظرفیت پایین تولید می نمودند

و ادامه تولید ( آمریکا Ravenswoodواحدهای )آمریکا در ماه فوریه برای راه اندازی مجدد  Centuryاعالم تصمیم شركت  (آلومینیوم

در صورت موفقیت در دستیابی به قیمت ( آمریکا Hawesvilleایسلند و  Helguvikو  Grundartangiواحدهای )واحدهای ذوب خود 

موفقیت  -3101ایتالیا تا پایان ژوئن  Portovesmeبرای تعطیل نکردن و ادامه تولید در واحد ذوب آلومینیوم  Alcoaتصمیم  -برق رقابتی

سال از  7خود در اسلوواكی برای  Slovakoدر خرید تضمینی برق ارزان طوالنی مدت برای تامین برق مورد نیاز واحد ذوب  Hydroشركت 

تصمیم كمیسیون تاسیسات عمومی  -(است% 77ار تن آلومینیوم در سال و سهام هایدرو در آن هز 067این واحد دارای ظرفیت ) 3101سال 

 Hannibalهزار تنی  381سنت در كیلووات ساعت برای واحد ذوب آلومینیوم  7ایالت اوهایو آمریکا برای تامین برق با قیمت سوبسیددار 

 -(مبنی بر عدم رقابتی بودن ادامه تولید، تصمیم بر تعلیق تولید گرفته شد به دلیل تشخیص شركت 3102البته در پایان سال ) Ormetشركت 

ارایه سوبسید  -(تولید آلمان% 01)هزار تنی تا پایان سال آتی   007آلمان مبنی بر ادامه تولید این واحد  Voerdeتصمیم سهام داران اسملتر 

  یش رقابت پذیریانرژی به تولیدكنندگان آلومینیوم چین توسط دولت با هدف افزا

 

 رشد تولیدات -3-2

 به ترتیب چین تا و آلومینای درصدی تولید آلومینیوم اولیه 01رشد  -3102در  میلیون تن 11.6رشد تا % 1.7رشد تولید آلومینیوم اولیه جهان با 

كاهش قیمت فروش  -تن  711.308تا  3103رسیدن شركت آلبای بحرین به ركورد جدید تولید در  -3102در  میلیون تن 13و  میلیون تن 32

 12افزایش تا % 01با  Rioرشد تولید بوكسیت  -آلومینا در بخش عمده ای از سال به دلیل رشد ظرفیت های تولید این محصول و مازاد بازار

 01.772تا  3103درصدی سالیانه تولید آلومینیوم چین در  02رشد  -میلیون تن 2.777رشد تا % 2میلیون تن و رشد تولید آلومینیوم شركت با 

تصمیم برخی كشورها از جمله برزیل برای اعطای سوبسید برق به واحدهای تولید   -3102در  BHPرشد تولید آلومینیوم شركت  -میلیون تن

رشد تولیدات شركت  -می شود و در شرایط ركود به زیان قیمت ها است آلومینیوم كه منجر به كاهش هزینه تولید و احتمال افزایش تولید

Chalco  میلیون تن  1.3رشد و % 7لومینا با آمیلیون تن  00.1رشد، % 38میلیون تن بوكسیت با  08.2بزرگ ترین شركت آلومینیوم چین تا



از انواع انرژی های فسیلی غیرمرسوم یا )اعالم كاهش هزینه های انرژی در آمریکا در پی توسعه تولید گاز شیل  -رشد % 7آلومینیوم با 

Unconventional) رشد آن شود در نتیجه كه می تواند باعث كاهش هزینه های انرژی برای تولید آلومینیوم و ارزان تر شدن تولید و- 

 3102رشد تولید آلومینای هند در 

كاهش ) میم مدیران بورس لندن براي اجراي قوانین جدید ضدانبارداريتص -3

با هدف تسهیل و  (روز 01روز تا  111صف انتظار مشتریان شمش آلومینیوم از 

و نگرانی از آزاد شدن حجم باالي موجودي تسریع دسترسی مشتریان به شمش 

 3در بازار در اثر این تصمیم

 

 2114 و چشم انداز نامطلوب آن در 2113 و 2112 عملکرد ضعیف تقاضا در -4

 :ادامه مازاد بازار پیش بینیدر كنار 

  -میلیون تن 3.7كاهش تا % 2هزار تن و افت واردات قراضه با  161كاهش تا % 07با  3102و محصوالت آن در افت واردات آلومینیوم چین 

در ( میلیون تن 0.18)سال  2محصوالت نورد آلومینیومی ژاپن به كمترین در افت تولید  -میلیون تن 1اردات آلومینای چین تا .درصدی  32افت 

كاهش تولید محصوالت پایین دستی به معنی )میلیون تن  0.17تا  3102در  در این كشور درصدی تولید این محصوالت 0.2و افت  3103

میلیون  0.17میلیون تن از  0.10و افت مصرف تا  3103 كاهش تولید محصوالت كارشده آلومینیوم برزیل در -(كاهش تقاضای آلومینیوم است

واحد ذوب اولیه  3111این شركت در سال )انگلستان به دلیل كمبود تقاضا  Angleseyهزار تنی  67تعطیلی واحد تولید بیلت  -3100تن 

افت قیمت آلومینیوم ثانویه در اروپا به دلیل افت  -3102اروپا در  آلومینیوم افت تقاضای -(آلومینیوم خود را به دلیل هزینه باالی برق تعطیل كرد

خودرو از بزرگ ترین بازارهای مصرف آلومینیوم )افت فروش خودروی اروپا  -3102افت تقاضای قراضه آلومینیومی در اروپا و آمریکا در  -تقاضا

میلیارد دالری این  011نیوم چین و زیان چین مبنی بر مازاد در صنعت آلومی JYD Online Corporationاعالم موسسه مشاور   -(است

در پی افزایش هزینه های تولید به ویژه برق و بوكسیت و نیز عدم تولید محصوالت دارای ارزش افزوده به همراه )صنعت طی نیمه اول سال 

ادامه مازاد و افت قیمت ها  برآورد  -(دالر در تن 3618دالر در برابر هزینه های تولید حدود  3771افت قیمت فروش آلومینیوم در بازار چین تا 

مبنی بر باالتر بودن قابل توجه عرضه  Metal Minerبرآورد - Morgan Stanley، Deutche Bank ،Fitch توسط 3101در 

محصوالت آلومینیوم چین نسبت به تقاضا و احتمال ورود حجم باالیی از محصوالت آلومینیومی چین به بازارهای جهانی در پی افزایش ظرفیت 

سال آتی  8یت چین طی چین مبنی بر كاهش واردات بوكس BGRIMMبرآورد موسسه  -تولید آلومینیوم و نبود تقاضای كافی برای جذب آن

  % 20فعلی به % 71به دلیل توسعه تولید آلومینا از خاكستر زغال سنگ و كاهش سهم بوكسیت وارداتی از كل بوكسیت مصرفی سالیانه چین از 

 



 :2113و  2112 آلومینیومی درشركت هاي مالی نامطلوب  عملکرد -0

 Tomمیلیارد دالری ارزش دارایی های این شركت بزرگ معدنی در زمان تصدی  01در پی افت  RioTintoاستعفای مدیرعامل شركت 

Albanese  و كاهش رتبه چشم انداز آتی این شركت توسط موسسه رتبه بندی  3103میلیارد دالری شركت در  2و اعالم زیانS&P  و هم

درآمد  افت – BHPبرآورد كاهش دارایی های شركت های معدنی  -برای فروش برخی از دارایی های آلومینیومی خود  Rioتصمیم  چنین

، Hydro  ، Hindalco ،Noranda ،Rusal ،Chalcoشامل  3103و  3102شركت های آلومینیومی بزرگ در  سایر سالیانه یا زیان دهی

Aleris (تولیدكننده محصوالت پایین دستی) ،Alcoa ،Century ،Sterlite ،Novelis (تولیدكننده محصوالت پایین دستی) ،

Glencore ،Nalco-  كاهش رتبه اعتباریAlcoa  توسط مؤسسه اعتبارسنجیMoody  

 

 

مهم ترین دالیل افت . بازه زیر بوده است پنج شامل آلومینیوممقطعی قیمت  افزایشدوره های 

 : عبارت بودند از طی این مقاطعقیمت ها 

هزار  736و بروز کمبود  3102میلیون تنی در بازار آلومینیوم اولیه  51.257برابر مصرف میلیون تنی در  26.62تولید 

به ویژه در پی افت ) 3102تنی در بازار و پیش بینی بسیاری از شرکت های و بانک ها مبنی بر تشدید این کمبود در  

هزار تن  24به میزان ( خارج چین)م جهانی افت تولید آلومینیو -(میلیون تنی تولید اروپا، آمریكای شمالی و جنوبی 0.3

تولید شمش آلومینیوم اولیه توسط شرکت های بزرگ آلومینیوم  تعمدی کاهش   -میلیون تن 35.66تا  3102در 

از روند کاهشی موجودی انبارهای بورس لندن  – 2با هدف کنترل مازاد در بازار Rioو  Rusal ،Alcoaجهان به ویژه 

رشد شدید پرمیوم آلومینیوم در بازارهای جهانی به باالترین رکورد تاریخی  -3102 اواسط سپتامبراواسط جوالی تا 

خود در پی استفاده تجار از آلومینیوم به عنوان یک کاالی سرمایه ای و کمبود دسترسی فیزیكی مشتریان مصرف کننده 

برآورد رشد شدید تقاضای آلومینیوم در   -2ا شمش اولیه آلومینیوم به آن علی رغم موجودی باالی انبارهای بورس ه

رشد بی سابقه استفاده از آلومینیوم در تولید بدنه خودروها به پیش بینی سال آتی به دلیل  01صنایع خودروسازی طی 

اعالم تصمیم دولت اندونزی برای اجرای   -جای فوالد که به شدت بازار مصرف آلومینیوم را متحول خواهد ساخت

% 41حدود )ید منع صادرات مواد خام ویژه بوکسیت که بازار را با نگرانی از بروز کمبود این ماده مواجه نمود قوانین جد

به عنوان بزرگ  3102رشد فروش خودروی جهانی در  -(از اندونزی بوده است 3103از واردات بوکسیت چین در 

رشد  % 05) و چین (میلیون عدد 06.3تا % 2) شمالیترین بازار مصرف این فلز در دنیا به ویژه رشد فروش در آمریكای 

 -رشد اشتغال آمریكا -افزایش تولیدات صنعتی اروپا، چین و آمریكا در بخش عمده ای از سال -(میلیون عدد 33تا 

سالیانه % 31رشد سرمایه گذاری ثابت چین به میزان  -3102تضعیف دالر در برابر تقویت یورو در نیمه دوم سال 

 (3102درصدی پروژه های ساختمانی این کشور در  02.5رشد )



 

  فوریه 10تا  ژانویه 8( دوره اول

و  چین اروپا، آمار مثبت اقتصاد كالن -اعالم بانك ژاپن برای ادامه سیاست های كمك به بازار (آمار مقطعی مثبت اقتصاد کالن جهانی

وزرای مالی اتحادیه اروپا در مورد حل مشکل بدهی های این منطقه و تقویت یورو مالقات  -و طی ماه ژانویه  3103آمریکا در سه ماهه پایانی 

به ویژه در سه  3103و چینی در  نتایج مثبت مالی شركت های آمریکایی -تصمیم دولت آمریکا برای افزایش مقدار وام های بانکی -در پی آن

رشد بیش از برآورد   -شركت آلمانی در ژانویه 8111هبود شاخص تجاری ب -بهبود عمده شاخص های اقتصاد آلمان در ژانویه -ماهه پایانی 

  ، افت بیکاران آمریکا در ژانویه3103اقتصاد فیلیپین و تایوان در سه ماهه چهارم 

تمایل تجار به خرید و انبارش  -افت مقطعی موجودی آلومینیوم بورس لندن (کمبود فیزیكی شمش در بازار و رشد پرمیوم آلومینیوم

 آلومینیوم و استفاده از این فلز به عنوان ابزاری سرمایه ای در معامالت مالی

به ویژه در بازار   آلومینیوم آتی برآورد مثبت از رشد تقاضایو نیز  3103انتشار آمار مبنی بر بهبود مصرف آلومینیوم در  

برآورد شركت ها و موسسات بزرگ مبنی بر رشد شدید مصرف آلومینیوم در صنایع خودروسازی به دلیل جایگزینی هرچه بیشتر فوالد با  (خودرو

رشد تولیدات پایین دستی به معنی بهبود )هزار تن  703تا  3103رشد تولید محصوالت اكستروژن آلومینیوم ژاپن در  -آلومینیوم در بدنه خودروها

 %6به میزان  3103رشد تقاضای آمریکای شمالی طی سال  -(مینیوم استمصرف آلو

احتمال تعطیلی ریفاینری مبنی بر  Rioاعالم ( به دلیل هزینه های باالی تولید تصمیم شرکت ها برای تعطیلی واحدهای تولیدی

 استرالیا به دلیل كمبود گاز Goveآلومینای 

 ژوئن 7تا  می 2( دوره دوم

برخی از ماه ها طی در  اروپا به ویژه آلمانچین و  و تولیدات صنعتی آمریکا، آمار مثبت اقتصادی (اقتصاد کالن جهانی آمار مقطعی مثبت

باالترین )در مارس  در این كشورافزایش قیمت خانه  و به باالترین طی سه ماهه اخیر آمریکا فروش خانه بهبود آمار—دوره پنج ماهه اول سال

 تقویت یورو -دالر تضعیف -(سال 8رشد در 

تمایل تجار به خرید و انبارش  -افت مقطعی موجودی آلومینیوم بورس لندن (کمبود فیزیكی شمش در بازار و رشد پرمیوم آلومینیوم

 آلومینیوم و استفاده از این فلز به عنوان ابزاری سرمایه ای در معامالت مالی

و  آلومینیوم آتی برآورد مثبت از رشد تقاضای ،3102ماهه اول سال سه انتشار آمار مبنی بر بهبود مصرف آلومینیوم در 

توسعه واحدهای پایین دستی تولید محصوالت آلومینیومی که به معنی افزایش مصرف این محصوالت است به ویژه 

میلیون دالری برای افزایش  387مبنی بر سرمایه گذاری  Alcoaاعالم  (واحدهای تولید ورق آلومینیومی مخصوص بدنه خودرو

در كشورهای مختلف طی فصل اول سال  آلومینیوماعالم رشد تقاضای  -تولید ورق آلومینیومی برای تأمین تقاضای رو به افزایش بخش خودرو

دی نداشته و رشد ژاپن در این دوره سه ماهه اروپا رش% )7.7، تركیه %3.0، آمریکای شمالی %8.1، هند %1، جنوب شرق آسیا %00چین : 3102



ژاپن  Kobeمیلیون دالری تولید محصوالت آلومینیومی برای بخش خودرو با سرمایه گذاری شركت  66شروع احداث واحد  -(منفی بوده است

در  Novelisد ورق خودرو شركت افزایش ظرفیت تولی -به دلیل بهبود تقاضای آلومینیوم در صنایع خودرو( نفر اشتغال زایی 231)در آمریکا 

هزار تن، واحد تولید ورق  11و سپس  31افزایش تولید واحد ورق آلمان این شركت تا  :اروپا كه نشانه بهبود تقاضا در این بخش است شامل

 هزار تن ظرفیت تولید ورق آلومینیومی 031چین با ظرفیت  Chagzhouهزار تن و واحد در حال ساخت  311تا  Oswegoنیویورك به نامه 

اعالم شركت  (و اختالالت تولید شمش با هدف کنترل بازار تصمیم شرکت ها برای تعطیلی تعمدی واحدهای تولیدی

Alcoa (معلق نموده استهزار تن از تولید را  776 قبالاین شركت )ماه آتی  07هزار تنی تولید طی  161 تعمدی مبنی بر احتمال كاهش- 

احتمال تعطیلی  -(هزار تن در سال تولید آلومینیوم 112تولید سالیانه % )37احتمال كاهش تولید نالکوی هند در پی كمبود زغال سنگ به میزان 

به میزان  3102در سه ماهه اول سال  آلومینیوم خود مبنی بر كاهش تعمدی تولید Rusalاعالم  -واحدهای آلومینیوم اروپا به دلیل انرژی گران

 071میلیون تن توسط شركت در این دوره و اعالم این شركت مبنی بر تصمیم برای كاهش  0.118هزار تن برای كنترل مازاد بازار و تولید  13

اعالم كاهش تولید   -ت تولیدهزار تن از ظرفی 211و ادامه این برنامه تا رسیدن به هدف تعلیق  3102هزار تن از تولید شمش خود طی سال 

افت سالیانه % 21میلیون تن و افت تولید بوكسیت شركت با  0.70افت سالیانه تا % 00با  3102در سه ماهه اول سال  Rusalشركت  آلومینای

  -هزینه های باالی برق برآورد احتمال تعطیل شدن واحدهای آلومینیوم اولیه برزیل به دلیل -میلیون تن با هدف كنترل مازاد بازار 3.70تا 

برای تعطیل نمودن دو واحد ذوب قدیمی در كانادا با تکنولوژی سودربرگ به طور دایم و تعویق ساخت یك واحد ذوب جدید به  Alcoaتصمیم 

 جای این واحد برای سه سال دیگر 

دولت اندونزی  تصمیم اعالم -Alba ،Rusal ،Novelisشامل  3102عملکرد مثبت شركت های بزرگ آلومینیوم در سه ماهه اول  (سایر

 220.83رشد قیمت آلومینا تا  -قوانین منع صادرات مواد خام به ویژه بوكسیت و احتمال افزایش شدید قیمت این محصول در بازارها وضعبرای 

 افزایش قیمت قراضه در برزیل در پی كمبود در بازار -دالر در پی افزایش خریدهای نقدی پودر

 آگوست 11 تا ژوئن 28( سوم دوره

آمریکا و اروپا از جمله كاهش آمار  چین، آمار مثبت اقتصاد كالن -تضعیف دالر و تقویت یورو (آمار مقطعی مثبت اقتصاد کالن جهانی

به بازار  تخصیص بسته های مالی كمکی -طی ماه ژوئن 3118اعالم رشد فروش خودرو در آمریکا به باالترین از نوامبر  -بیکاری آلمان در ژوئن

   توسط چین

تمایل تجار به خرید و انبارش  -افت مقطعی موجودی آلومینیوم بورس لندن (کمبود فیزیكی شمش در بازار و رشد پرمیوم آلومینیوم

احتمال كمبود در عرضه آلومینیوم ثانویه در اروپا به دلیل تصمیم  - آلومینیوم و استفاده از این فلز به عنوان ابزاری سرمایه ای در معامالت مالی

بخش عمده ای )آلمان و افزایش قیمت شمش ثانویه در پی این خبر  Oetingerهزار تنی  211دولت آلمان برای تعطیل كردن واحد بازیافت 

 (از تقاضای آلومینیوم اروپا از طریق شمش ثانویه تامین می شود

، برآورد مثبت از رشد تقاضای آتی آلومینیوم و 3102سال  دوم ماهه بنی بر بهبود مصرف آلومینیوم در سهانتشار آمار م

توسعه واحدهای پایین دستی تولید محصوالت آلومینیومی که به معنی افزایش مصرف این محصوالت است به ویژه 

 یا همان اختالف قیمت بین بورسی بین بورس لندن وافزایش آربیتراژ  (واحدهای تولید ورق آلومینیومی مخصوص بدنه خودرو

 31تصمیم میتسوبیشی برای سرمایه گذاری  -در پی آن توسط چین واردات آلومینیوم به صرفه شدن شانگهای و ترغیب تجار به افزایش خرید و



تقاضا برای این مبدل ها در خودروسازی و هم  میلیون دالری در آمریکا و تایلند برای تولید قطعات آلومینیومی مبدل های حرارتی در پی بهبود

افزایش ) رشد نرخ واردات آلومینیوم برزیل به دلیل افزایش مصرف این كشور و كافی نبودن تولید داخلی شمش -چنین در تهویه كننده های هوا

این توسعه )در برزیل  Novelisیوم شركت توسعه واحد نورد آلومین -(برآورد/میلیون تن 0.17تا  3102در % 1مصرف آلومینیوم برزیل با نرخ 

رساند و هدف آن تامین ورق آلومینیومی مورد می هزار تن در سال  611افزایش به % 71میلیون دالری ظرفیت تولید ورق این واحد را با  211

تقاضا برای این محصول و  افزایش قیمت ورق آلومینیومی خودرو در آمریکای شمالی در پی رشد -(نیاز صنایع غذایی و خودروسازی است

 محدود بودن ظرفیت تولیدكنندگان

تصمیم  (و اختالالت تولید شمش برای تعطیلی تعمدی واحدهای تولیدی با هدف کنترل بازار و کشورها تصمیم شرکت ها

Alcoa  برای تعطیل كردن واحد ذوبFusina  هزار تنی  031تعلیق تولید شمش در واحد ذوب اولیه  -(هزار تن 11)ایتالیاMukah  مالزی

ماه به دلیل قطع برق و برآورد كمبود دسترسی به شمش در آسیای جنوب شرقی در پی این  6به مدت  Press Metalمتعلق به شركت 

 Hannibalتمال تعطیل شدن واحد ذوب آمریکا برای خرید طوالنی مدت برق ارزان و اح Ormetعدم موفقیت شركت آلومینیوم  -رویداد

میزان  3100در ) 3107-3100هزار تن ظرفیت غیربهره ور تولید طی بازه  111اعالم دولت چین مبنی بر تعطیل نمودن اجباری  -این شركت

به دلیل  Rioكبك كانادا توسط  Shawiniganاعالم تعطیل نمودن واحد ذوب آلومینیوم  -(هزار تن از ظرفیت تولید تعلیق شد 611

 هزار تن ظرفیت تولید شمش در آمریکا و برزیل 061مبنی بر تعطیل نمودن  Alcoaاعالم  -تکنولوژی قدیمی آن

در پی نگرانی از اجرای  و رشد شدید صادرات كشورهای دارای ذخایر بوكسیت افزایش واردات بوكسیت چین برای ذخیره سازی این ماده (سایر

درصدی زیان صنعت آلومینیم چین در نیمه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه  61اعالم كاهش  -قوانین منع صادرات بوكسیت خام اندونزی

3103  

  اكتبر 21تا  سپتامبر 18( دوره چهارم

افزایش  -دستیابی به توافق برای حل مشکل كسری بودجه آمریکا -تقویت یورو -تضعیف دالر (اقتصاد کالن جهانی آمار مقطعی مثبت

 هزار عدد 202ماهه اول سال تا  1در   Jaguar Landroverدرصدی فروش جهانی خودروهای تولید  06

رش تمایل تجار به خرید و انبا -افت مقطعی موجودی آلومینیوم بورس لندن (کمبود فیزیكی شمش در بازار و رشد پرمیوم آلومینیوم

اندونزی به ژاپن  Inalumنگرانی از قطع ارسال شمش تولیدی  –آلومینیوم و استفاده از این فلز به عنوان ابزاری سرمایه ای در معامالت مالی 

ه دلیل رشد شدید پرمیوم آلومینیوم در برزیل ب -در پی اتمام قراردادی مالکیت شركای ژاپنی در این اسملتر و انتقال سهام آن به دولت اندونزی

  !(دالر در تن 811تا حدود )تقاضای باال و كمبود شمش 

و  ، برآورد مثبت از رشد تقاضای آتی آلومینیوم3102سال  ماهه سوم انتشار آمار مبنی بر بهبود مصرف آلومینیوم در سه

و توسعه واحدهای پایین دستی تولید محصوالت آلومینیومی که به معنی افزایش مصرف این  مواد اولیه این صنعت

مبنی بر افزایش تقاضای  RioTintoاعالم  (محصوالت است به ویژه واحدهای تولید ورق آلومینیومی مخصوص بدنه خودرو

 و Alcoaهای  برآورد شركت -3103االترین از اكتبر آلومینیوم چین به ب و سپتامبر افزایش واردات آگوست -بوكسیت چین و خاورمیانه

Novelis  بزرگ ترین تولیدكننده محصوالت نورد آلومینیومی جهان مبنی بر پیش گرفتن مصرف آلومینیوم صنایع خودرو آمریکا نسبت به اروپا

برای اجرای سه طرح توسعه صنایع پایین  Albaتصمیم  -طی سال آتی به دلیل رشد سریع تولید خودروهای با بدنه تمام آلومینیومی در آمریکا 



 -(است آلومینیوم توسعه واحدهای پایین دستی به معنی بهبود مصرف)محصوالت نورد ریختگی پیوسته  و رینگ ،دستی از جمله كابل و سیم

ورد رشد بازار مصرف آلومینیوم برآ - (هزار تن فروش در ماه 071)افزایش فروش محصوالت نورد آلومینیومی تولید ژاپن در آگوست و جوالی 

میلیارد دالر  003در برابر  3108میلیارد دالر در  061پیش بینی رشد بازار آلومینیوم تا )آسیای اقیانوسیه به دلیل افزایش تقاضای هند و چین 

ینیومی در چین با ژاپن مبنی بر توسعه یك واحد تولید ورق آلوم Kobe Steelاعالم  -(Lucintel Consultingتوسط شركت  3103

این اولین سرمایه )به بهره برداری می رسد  3106میلیون دالر كه در  317میلیارد یوان یا  0.7هزار تن در سال و سرمایه  011ظرفیت تولید 

حداث ا -(خودرو استگذاری ژاپن برای تولید ورق خودرو آلومینیومی و نشانه باور مركز تولید خودروی جهان به رشد تقاضای آلومینیوم در صنایع 

 71به تولید می رسد با ظرفیت  3106میلیون دالر كه در  61امارات با سرمایه گذاری  Kizadیك واحد تولید مفتول آلومینیومی در منطقه ویژه 

تامین شده و مصرف مفتول آلومینیومی در كابل های انتقال برق  Emalمذاب مورد نیاز این طرح با تزریق مستقیم از )هزار تن در سال مفتول 

 Jaguarو شركت  Brundاز بزرگ ترین موسسات مطالعه بازار حمل و نقل با دانشگاه  Constelliumهمکاری شركت  - (است

LandRover  مصرف آلومینیوم در خودروها برای احداث یك مركز جدید تحقیقات كاربرد فلزات سبك در خودرو و یافتن راهکارهای افزایش

برآورد -سال آتی 3با محتوی باالی آلومینیوم تا  AudiQ7و  AudiQ1مبنی بر عرضه مدل های جدید خودرو  Audiو اعالم شركت 

عت به دلیل رشد تقاضای صن 3107آمریکا مبنی بر ایجاد كمبود در بازار آلومینیوم جهان در پی رشد فزاینده مصرف از  Davenportموسسه 

تایلند با هدف تامین تقاضای بازار برای  UACJافزایش ظرفیت واحد تولید محصوالت آلومینیومی  -خودروسازی و عرضه محدود شمش

و رشد مصرف فلزات پایه به  3101برآورد ادامه رشد اقتصادی چین در  - (هزار تن 071با ظرفیت  3101بهره برداری )محصوالت آلومینیوم 

رشد توسعه صنعت برق  ،ماه 08افزایش تولیدات صنعتی ماه آگوست این كشور به باالترین در : رشد مصرف سالیانه در پی% 01 ویژه آلومینیوم تا

این  در صنایع ریلی آلومینیوم رشد مصرف و اجبار دولت های محلی برای جایگزین نمودن آلومینیوم با فوالد در صنایع ساختمان سازی ،چین

با بدنه تمام آلومینیومی در ورشو كه قرار است از همین مدل در متروی عربستان نیز  Siemensن قطار تندروی طراحی راه اندازی اولی -كشور

اعالم بهره برداری از سه  -رشد سالیانه شاخص سفارشات محصوالت نیمه نهایی و نهایی آلومینیوم آمریکای شمالی در سپتامبر -استفاده شود 

در پی افزایش تقاضا برای این نوع قوطی ها در چین  Crown Holding نی آلومینیومی در چین توسط شركت واحد تولید قوطی های نوشید

بزرگ ) Novelisواحد تولید محصوالت نورد آلومینیومی  دو بهره برداری از -(میلیارد قوطی در سال است 1ظرفیت تولید این سه واحد حدود )

افزایش صادرات  -افزایش واردات آلومینای سپتامبر چین -و آمریکا در كره جنوبی( ی جهانترین تولیدكننده محصوالت نورد آلومینیوم

ماهه سال  1درصدی سالیانه واردات بوكسیت  86رشد  -محصوالت آلومینیومی تولید آمریکا و برزیل در سپتامبر در پی افزایش خرید مشتریان

برای سومین ماه پیاپی در پی ( هزار تن 067تا )ینیومی تولید ژاپن در ماه سپتامبر افزایش صادرات محصوالت نورد آلوم-میلیون تن 72چین تا 

كه كاربرد آلومینیوم را در تولید بدنه  Novelisتولید نوع جدیدی از آلیاژ جوش پذیر آلومینیوم توسط شركت  -رشد تقاضای صنایع خودروسازی

 خودروها تسهیل و لذا پتانسیل بیشتری را برای جایگزینی آن با فوالد در این صنعت فراهم می آورد

 

در پی  تعلیق طرح های توسعه ،تصمیم شرکت ها و کشورها برای تعطیلی تعمدی واحدهای تولیدی با هدف کنترل بازار

 Aurukunمیلیارد دالری ذخیره بوكسیت  31از ادامه توسعه  Chalcoو  Rioانصراف  (و اختالالت تولید شمش باال رفتن هزینه ها

 Tiwai Pointاحتمال تعطیلی واحد ذوب  -استرالیا به دلیل كمبود گاز Goveاحتمال توقف تولید واحد تولید آلومینای  افزایش -استرالیا

هند ار توسعه معدن  Vedantaانصراف شركت  -3108نیوزیلند به دلیل اتمام قرارداد قبلی خرید برق شركت و اجبار به خرید برق گران از 

به دلیل مخالفت مردم محلی كه این تصمیم دسترسی شركت به بوكسیت را محدود و هزینه تامین مواد  Niyamgiri Hillsبزرگ بوكسیت 



اعالم كاهش صرفه تولید شمش آلومینیوم در ایالت كبك كانادا باوجود اینکه قبال این منطقه به دلیل  -شركت باال می برد اولیه را برای این

كاهش صرفه و افزایش هزینه )بهره مندی از انرژی برق آبی ارزان ترین هزینه تولید را داشت و اما امروز هزینه های برق آن باال رفته است 

 كاهش -(نطقه می تواند از توسعه تولید جلوگیری كرده و برای بازار و قیمت های آلومینیوم در شرایط مازاد خبر خوبی استهای تولید در این م

استرالیا متعلق به  Point Henryاحتمال تعطیلی اسملتر  -درصدی  تولید آلومینیوم برزیل در آگوست به دلیل هزینه های باالی انرژی 7

Alcoa هزارتنی  811واحد ذوب تازه راه اندازی شده توقف تولید در یك از دو خط احیا  - به دلیل زیان دهیMaaden  عربستان به دلیل

اعالم روسال  -(و خیلی زودتر از برنامه راه اندازی شده و در حال رسیدن به ظرفیت است 3103این اسملتر در دسامبر ) مشکالت عملیاتی 

اعالم شركت  -(هزار تن 237كاهش تولید امسال )هزار تن با هدف كنترل مازاد بازار  671تا  3101ر روسیه برای ادامه تعلیق تولیدات شمش د

Bauxite Resources  استرالیا مبنی بر انصراف از توسعه معدنBindoon ( میلیون تن در سال 3تولید) 

بهبود نتایج مالی  -افزایش قیمت فروش آلومینای تولید داخلی چین به دلیل هزینه های باالی تولید  -ادامه كمبود قراضه در اروپا (سایر

باال ماندن قیمت شمش در بازار چین نسبت به قیمت های بورس لندن با  -3102در سه ماهه سوم  Alcoaو  Alba ،Hydro های شركت

ارزش افزوده دولت چین به قیمت شمشی است كه از انبار % 08دالر در تن پرمیوم و  311دلیل اضافه شدن  بهكشور  وجود مازاد در بازار این

 بورس لندن خارج شده و به شانگهای می رسد 

  دسامبر 31تا  4( دوره پنجم

رشد تولید صنعتی ژاپن در  -نوامبرآمریکا در مطلوب آمار مشاغل  -تقویت یورو -تضعیف دالر (آمار مقطعی مثبت اقتصاد کالن جهانی

 ماه 1رشد تولید صنعتی هند در نوامبر به باالترین در  -(سال 8باالترین رشد در )دسامبر 

تمایل تجار به خرید و انبارش  -افت مقطعی موجودی آلومینیوم بورس لندن (کمبود فیزیكی شمش در بازار و رشد پرمیوم آلومینیوم

 ن فلز به عنوان ابزاری سرمایه ای در معامالت مالی آلومینیوم و استفاده از ای

، برآورد مثبت از رشد تقاضای آتی آلومینیوم 3102انتشار آمار مبنی بر بهبود مصرف آلومینیوم در سه ماهه چهارم سال 

ین و ایجاد کمبود در بازار و توسعه واحدهای پایین دستی تولید محصوالت آلومینیومی که به معنی افزایش مصرف ا

مبنی بر ایجاد كمبود در  Barclaysبرآورد  (محصوالت است به ویژه واحدهای تولید ورق آلومینیومی مخصوص بدنه خودرو

میلیون تنی موجودی های  1برآورد شركت روسال مبنی بر افت  -سال مازاد پیاپی 7از  بار برای اولین 3101و  3102بازار جهانی آلومینیوم طی 
-%2آلمان -%01تركیه ) 3102رشد مصرف اروپا در سه ماهه چهارم  -آلومینیوم جهان و بروز كمبود شدید در بازار این فلز طی سه سال آتی

چین با هدف تامین بازار برق  .Tianjin Jihe Bimetal Wire Coمینیوم هزار تنی مفتول آلو 011آغاز به كار تولید واحد  -%(3فرانسه 

كشور چك بزرگ ترین تولیدكننده رینگ چرخ جهان با  Maxionاعالم  -(  آلومینیوم در حال جایگزینی به جای مس در بازار برق چین است)
در حال )می خود به دلیل افزایش تقاضا برای این نوع رینگ میلیون رینگ چرخ مبنی بر افزایش تولید رینگ های آلومینیو 67تولید سالیانه 
رشد شدید واردات آلومینیوم و آلومینای چین در نوامبر به  -(میلیون رینگ آلومینیومی توسط این شركت در سال تولید می شود 3حاضر حدود 

آغاز  -مصرف آلومینیوم چین را تشکیل می دهد% 01خطوط انتقال برق كه گسترده اعالم تصمیم دولت چین برای توسعه  -باالترین طی سال

برآورد موسسه مطالعات بازار خودرو -نفر  211هزار تن تولید ورق و اشتغال زایی  011با ظرفیت ( OARC)تولید واحد نورد آلومینیوم عمان 

Ducker اعالم  -ن صنعتآمریکا مبنی بر افزایش مصرف آلومینیوم در خودروسازی و كاهش مصرف سالیانه فوالد در ایNovelis  مبنی بر
پیش بینی ماروبنی بزرگ ترین  -میلیون دالری این شركت برای توسعه ظرفیت تولید ورق آلومینیومی بدنه خودرو 311 جدید سرمایه گذاری

نیز گسترده شدن هر  دالر در پی تقاضای شدید آسیا و 3211تا  3101شركت تجاری ژاپن مبنی بر افزایش قیمت آلومینیوم در سه ماهه چهارم 



 Tianjinهزار تنی  311آغاز به كار احداث واحد ریخته گری دقیق آلیاژ آلومینیوم  -ای چه بیشتر استفاده از آلومینیوم به عنوان كاالی سرمایه

Zhongwang Al  (توسعه واحدهای پایین دستی به نفع قیمت آلومینیوم است -3101راه اندازی )چین  

و  ، توقف طرح های توسعهکشورها برای تعطیلی تعمدی واحدهای تولیدی با هدف کنترل بازارتصمیم شرکت ها و 

با )هزار تنی احداث واحد ذوب آلومینیوم در پاراگوئه  681مبنی بر توقف مطالعات امکان سنجی طرح  Rioاعالم  (اختالالت تولید شمش

ترجیحی برای واحدهای آلومینیوم و  برق تصمیم دولت چین برای برقراری تعرفه -فلزبه دلیل شرایط نامطلوب بازار این ( میلیارد دالر 2سرمایه 
 احتمال تعلیق واحدهای قدیمی با مصرف باالی برق به دلیل افزایش هزینه های تولید ناشی از این قانون جدید 

و ایجاد نگرانی در بازار ار امکان  3101ز ژانویه سال اعالم دولت اندونزی مبنی بر آغاز جدی اعمال قوانین جدید منع صادراتی بوكسیت ا  (سایر

 این ماده و رشد شدید قیمت ها بروز كمبود

-------------------------------------------------------------- 

هم چنین نتایج  .ی دهندرویدادهای سه ماهه سوم پایانی هر سال عمدتا تاثیر خود را بر روی قیمت های فلزات در سال بعد از آن نشان م -0

 تولید، مصرف و عملکرد مالی برای یك سال كامل در بازار فلزات پایه حدود ماه دوم تا چهارم سال پس از آن توسط موسسات تحقیقات بازار و

عالوه بر به همین دلیل در تحلیل حاضر، . شركت های تولیدی اعالم می شود و به همین دلیل تاثیر خود را بر روی قیمت سال بعد می گذارد

برای كل سال ... زیان دهی شركت های تولیدی و /تولیدات، مصارف و سودباعث نوسان قیمت مس بوده اند،  3102عواملی كه در طی سال 

     .ذكر شده اند 3102نیز به عنوان عوامل موثر بر تغییرات قیمت طی سال  3103

تحلیل روزانه علت های نوسانات قیمت مس و آلومینیوم در  "در مقدمه گزارش  علت تاثیر منفی تضعیف یورو و تقویت دالر بر قیمت فلزات -3

 .آورده شده و روی سایت ایمیدرو موجود می باشد "3102سال 

، میزان كاهش تولیدات توسط شركت های آلومینیومی در موضوع علت اعمال قوانین جدید در بورس فلزات لندن برای انبارهای آلومینیوم -2

سال تحلیل روزانه علت های نوسانات قیمت مس و آلومینیوم در  "به تفضیل در گزارش  و علت رشد شدید پرمیوم آلومینیوم، 3102طول سال 

 .آورده شده و روی سایت ایمیدرو موجود می باشد "3102

  


