رضبه هملک کوید  19به اکالهای اقتصادی :این  8چارت چه چزیی را بیان میکنند؟
-

کوید  19اتثی منفی بزسای بر قمیت اکالهای اسایس گذاشته است.
این ویروس نقش زایدی در افزایش قمیت طال و اکهش قمیت نفت داشت.
برخالف موارد ذکر شده ،تقریبا قمیت تام اکالهای اسایس در سه ماهه سوم سال میالدی افزایش ایفت.
نرخ فلزات و اکالهای کشاورزی در سال  2021افزایش اندیک خواهد داشت.

نرخ اکث اکالهای اقتصاادی در ساه ماهه ساوم ساال میالدی  2020پس از اکهش چشاگ یی که در ابتدای ساال به دیی شا یوو ویروس کرون جتربه کرده بودند ،افزایش ایفت .نرخ نفت خام
پس از اکهش شاادید ضر ااه نفت از پاینی ترین نرخ در آوری فاص ا گرفت و دو برابر شااد اما اب این حال قمیت این سااوخت هنوز مه معادل یک سااوم قمیت نفت قب از رشوو ش ا یوو
ویروس کرون می ابشاد .از ساوی دی ر از آاا که فعاییت های صانع چنی زودتر از حد مورد انتظار از رس گرفته شاد ،به تبع آن نرخ فلزات به رسضت افزایش ایفت .نرخ بریخ از اقالم
غذای نزی اب رشاد مهراه شاد .اب توجه به افزایش مزیان تقا اا پس از اکهش حمدودیت های ضر اه نفت پیش بیین می شاود که در ساال  2021نرخ نفت از بشاکه ای  41دالر به طور متوسط
به بشکه ای  44دالر برسد .همگرتین عامیل که پیش بیین افزایش قمیت ها در سال  2021را هتدید می کند ،ماندگاری ویروس کرون و رشوو موج دوم آن در نمیکره شامل است.
 .1رشد قمی اکالهای اقتصادی به دیی شیوو ویروس کرون به یک اندازه نبوده است.
روند قیمتی کالهای اقتصادی

فلزات

کشاورزی

انرژی

شا یوو ویروس کرون بیشارتین تأثی را بر قمیت انرژی گذاشات .پس از ساقو سا ن نی نرخ انرژی در مارس و آوری  ،اب افزایش نرخ نفت ،نرخ انرژی نزی رشاد نه چندان دیچسا را
از آن خود کرد .اگرچه این افزایش قمیت مه ،حتت تأثی اخبار جدید مربو به شا یوو جمدد ویروس کرون و تأثی آن بر مزیان مرصاف نفت مکرنگ تر شاده اسات .پیش بیین می شا ود
که نرخ نفت در ساال آ نزی در نزدیکی قمیت های کنوین نوساان کند که مکرت از نرخ آن پیش از شا یوو کوید  19اسات .بر خالف آن ،حمصاوالت کشااورزی و فلزات تواتسا ند رضر
نیش از اکهش قمیت را جربان کنند و امید می رود که در سال آ رشد اندیک را نزی جتربه کنند.

.2

تویید نفت به دیی اکهش مرصف افت شدیدی را رمق زد.
تولید و مصرف نفت
میلیون بشکه  /روز
تولید

مصرف

افت مرصااف نفت در ماه های مارس و آوری موجب افت شاادید نرخ این طالی س ا یاه شااد .در پاخس به این افت قمی  ،بس ا یاری از توییدکنندگان نفت که در صاادر آ ا سااازمان
اوپک و متحداتش قرار داشا ند ت اص گمی به اکهش مزیان توییدات خود گرفتند و این ساازمان نزی مزیان توییدات خود را  9.7میلیون بشاکه در روز اکهش داد -تقریبا معادل  10درصاد
مزیان توییدات هجاین .اکهش مزیان تویید و افزایش مزیان مرصف مکک کرد ات نرخ نفت در سه ماهه سوم سال اندیک افزایش ایبد.
.3

انتظار می رود که ویروس کرون بر مزیان مرصف نفت اثر دامئی داش ته ابشد.
میزان مصرف نفت قبل و بعد از ویروس کرونا
میلیون بشکه /روز
روند قیمت پیش از کرونا

پیش بینی
مصرف

مصرف نفت

پروژه های که نیازمند نفت بودند پس از ش یوو کرون توسط پیش بیین کننده های ماهر اصالح شدند .س ناریوهای مربو به بریخ صنایع حایک از آنند که مزیان تقا ا پیش تر درسال
رص ف نفت گذاش ا ته اساات .برای مثال ،اب توجه به برگزاری جلسااات
رص ف کننده و شاااغلنی ،اثری دامئی بر مزیان م ا
 2019ابال بوده اساات .به نظر میسااد که کرون اب تغیی رفتار م ا
آنالین مزیان سافرهای اکری اکهش و به تبع آن مزیان سافرهای هوای در آینده اکه اش ی دامئی خواهد داشات که این امر بر مزیان تقا اای ساوخت جت نزی تأثیگذار اسات .عالوه بر
آن ،تای به دوراکری می تواند مزیان تقا اای گازوئی را نزی اکهش دهد اما از ساوی دی ر چناچنه مردم پس از پشات رس گذاشا کرون ابزمه تاییل به اسا تفاده از وساای مح و
نق معومی از خود تشان ندهند و خواس تار اس تفاده از وس ی نقلیه خشیص خود ابش ند ،مزیان افت تقا ا می تواند از این حم تأمنی شود.
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اب توجه به هببود فعاییت های صنع هجاین به پیوی هببود فعاییت ها در چنی ،قمیت فلزات از قمیت قبیل آ ا پیش از ش یوو کرون نزی ابالتر رفت.
روند تولید و قیمت مس
قیمت مس

 PMIتولید جهانی

اب ش یوو کرون روند تویید صنع نزول و قمیت مس نزی به شدت اکهش ایفت .قمیت اکث فلزات به مزیان قمیت قبیل آ ا پیش از ش یوو کرون ابزگشت و در این میان مس اب بیشرتین
افزایش قمیت پرمچ دار این گروه بود .هببود فعاییت های صااانع چنی موجب افزایش قمیت گروه فلزات شا ا د .الزم به ذکر اسااات که این کشاااور مرصاااف کننده نمیی از فلزات هجان
است.
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اب ش یوو ویروس کرون و س یاست های اختاذ شده قمیت طال افزایش ایفت.
قیمت طال

ویروس کرون رسمایه گذاران را به مست رسمایه گذاری در اکالهای امن سااود داد و این امر موجب افزایش نرخ طال به ضنوان یک اکالی امن برای رسمایه گذاری شااد از ساا وی
دی ر ،اکهش ارزش دالر آمریاک و نرخ هبره ،از دی ر ضواما افزایش قمیات این فلز گران اا بودناد .باه عالوه ،اختالل در اسااا ا تطراج طال از معادن باه خصاااااوک در مکزیاک ،پرو و
آفریقای جنویب و اکهش ابزایفت طال به دیی ش یوو کرون نزی در افزایش نرخ این اکال نقش بزسای داش ند.
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قمیت مواد غذای تسبتا اثبت بود اما اخیا اندیک افزایش ایفته است.
قیمت مواد غذایی

برخالف حمدودیت های اضامل شده برای جلوگیی از ش یوو ویروس کرون (و ریزش قمیت بریخ زایه های تأمنی مواد غذای) نرخ مواد غذای تغییی نکرد و اخیا نزی شاهد افزایش
اندیک در این گروه بوده امی که یکی از دالی آن را می توان اکهش تویید نفت ودی ری را تضعیف دالر داتست.
.7

تسبت "ذخیه مرصف" ابال ماند که حایک از و عیت مناسب ضر ه می ابشد.
انبار مواد غذایی

مرصف" که مزیان ضر اه تسابت به تقا اا را اندازه گیی می کند ،آن را به خویب منایش می دهد .این
ثبت قمیت مواد غذای تشاان از و اعیت مناساب ضر اه دارد .تسابت "ذخیه ا
تسبت در ابالترین مزیان خود قرار دارد.

.8

در بریخ نقا هجان اب تورم قمی مواد غذای روبه رو بوده امی.
تورم نرخ مواد غذایی براساس منطقه

برخالف افزایش اندک تورم در نرخ مواد غذای در بریخ دی ر از نقا هجان شاهد افزایش شدید نرخ این حمصوالت بودمی .اختالل در ضر ه مواد غذای به دیی ش یوو بامیری
موجب اخالل در تویید و پطش این حمصوالت شد و عالوه برآن اکهش ارزش ارز نزی او او را وخمی تر از پیش کرد .کشورهای جنوب آس یا ،جنوب حصرای آفریقا و آمریاکی
التنی از مناطقی بودند که بیشرتین افزایش نرخ مواد غذای را جتربه کردند .پیش بیین می شود که ش یوو ویروس کرون موجب افزایش نامین در صنعت غذای و تغذیه نمناسب شود.

https://www.weforum.org/agenda/2020/11/commodity-markets-economics-charts-oil-energy-metals-gold-food-covid-19-coronaviruspandemic/

