گروه معدن

همهگی��ری وی��روس کرون��ای جدی��د به این
پرس��شها دام��ن میزن��د ک��ه آی��ا بزرگترین
تولیدکنن��ده م��س جه��ان ،کودلکوی ش��یلی،
میتواند س��طوح تولید خود را در سالهای آینده
حفظ کند و به تقاضای رو به رش��د جهانی پاسخ
بدهد؟
به گزارش روابطعمومی مجتمع مس سرچشمه
شرکت دولتی کودلکو ،مانند بسیاری از رقبایش
در بخش خصوصی ،درحالحاضر وسیعا دست از
توسعه پروژههایش کشیده تا با کاهش کارکنانش
ب��ه اداره معادن عملیاتی موجود بپردازد .با وجود
این ،برای این غول ش��یلیایی عواقب تأخیرها در
ساخت پروژههای جدید بس��یار وخیمتر خواهد
بود.
دههها س��رمایهگذاری کمتر از حد لزوم به این
معناس��ت که کودلکو چارهای جز صرف بیش از
 ۴۰بیلی��ون دالر در ده��ه آینده ن��دارد تا صرفا
از پس حفظ س��طح تولید خود ب��ر بیاید .بدون
این پروژههای توس��عه ،تولید این شرکت کاهش
خواهد یافت ،جایگاه کودلکو به عنوان نخس��تین
تولیدکنن��ده بزرگ مس جهان از دس��ت خواهد
رفت ،عرضه جهانی مس تا حدود  ۲درصد تنزل
خواهد یافت و احتماال بازار فرضا متوازن این فلز
را به سوی کسری پیش خواهد راند.
مطمئناً ،کارهای توس��عه نهایت��ا دوباره به راه
خواهن��د افت��اد و در بعضی م��وارد بعضی از این
پروژهها همین حاال هم پیشرفت خوبی داشتهاند.
دیگ��ر تولیدکنن��دگان نیز میتوانند بخش��ی از
کس��ری عرضه را جب��ران کنند .تحلیلگر ارش��د
اطالعات «بلومبرگ»« ،آن��درو کوزگروو» ،گفته
ممکن است س��رمایهگذاران ریسک تأخیرها در

مبارزه غول مس جهان با کرونا

پروژههایی را که برای پاسخ به تقاضای آینده در
دنیایی که به س��وی الکتریکی کردن اتومبیلها
پیش میرود دس��ت کم بگیرند .او در یادداشتی
نوشت« :این یکی از ریسکهایی است که بیش از
مخاطرات دیگر دستکم گرفته شده است .همه
عادتا تلقیشان این است که کودلکو سطح تولید
خود را طبق معمول حفظ خواهد کرد ».کودلکو
در تالشی برای مهار شیوع ویروس کرونای جدید
کاره��ای تبدیل معدن روباز چوکوئیکاماتا به یک
عملیات زیرزمینی و همچنین پروژهای بزرگ در
بزرگترین و سودآورترین معدنش «التنینته» ،را
متوقف کرده است .شرکتهای معدنکاری بخش

محققین دانشگاه پلی تکنیک سن پترزبورگ ()SPbPU
موفق به تولی��د فلزی با خواص ش��کلپذیری منحصربهفرد
ش��دهاند .ش��کلپذیری یا داکتیلیته این فلز 3برابر بیشتر از
حالت استاندارد است.
به گزارش معدن نیوز ،این فلز ،نوع خاصی آلومینیوم است
که پژوهش��گران با اعمال تست کششی روی نمونهای از آن،

خصوصی نیز پروژههایش��ان را تعطیل کردهاند،
ک��ه از جمله میت��وان به مع��ادن متعلق به تک
ریسورسز و آنتوفاگاستا اشاره کرد .به گفته گروه
 ،CRUپروژههای موسوم به پروژههای ساختاری
کودلکو قرار اس��ت تا پایان ده��ه جاری بیش از
نیمی از تولید آن را بر عهده بگیرند.
 CRUبرآورد میکن��د در صورتی که کودلکو
داراییهای��ش را ارتقا ندهد ،احتماال تا  ۶۰۰هزار
تن از تولیدخود را از دست خوهد داد .این مقدار
کافی است تا سیمکشی  7میلیون اتومبیل برقی
را ب��ا آن انج��ام داد .تحلیلگ��ر « ،CRUخائیمه
س��پولوهدا» در ای��ن زمینه گف��ت« :در مورد ال

تنینته ،که تقریبا یک سوم از تولید کودلکو را بر
عهده دارد ،هر تأخیر چشمگیری در روند ساخت
آن میتوان��د بر تولید مس از  ۲۰۲۲به بعد تأثیر
بگذارد ».س��ازمان دولتی کوچیلکو در پاسخی به
پرسشهای وبس��ایت «ماینینگ» در این زمینه
گفته اس��ت که پیشبینیهای تولید مس شیلی
ب��رای  ۲۰۲۲ت��ا  ۲۰۲۴میتوان��د در اثر تأخیر
پروژهها دچار تزلزل شود .کودلکو که در سانتیاگو
مس��تقر اس��ت از اظهارنظر در اینباره خودداری
ک��رد .برای کودلکو ،عواقب تأخی��ر پروژهها فراتر
از تأثیر بر درآمد آینده این شرکت است .کیفیت
سنگ معدن در معادن سالخورده این شرکت رو

دست یابی به آلومینیوم با شکلپذیری منحصربهفرد

ف پذیری��ش از  ۱۲درصد به
متوجه ش��دند که میزان انعطا 
۴۱درصد افزایش یافته است.
به گفته کارشناس��ان این دانشگاه ،دس��تیابی به این فلز
بدان معناس��ت که امکان تولید قطعاتی با ظرفیت تحمل بار
ب��اال فراهم خواهد ش��د .در واقع قطعات تولید ش��ده با این
فلز س��ه برابر قطعات ع��ادی ظرفیت تحملب��ار را خواهند

داش��ت .فلز آلومینیوم جدید تولید ش��ده ب��رای صنایع هوا
فضا بس��یار مناسب اس��ت .به گفته اوالگ پانچنکو (Oleg
 ،)Panchenkoرئیس آزمایش��گاه مواد سبک وزن دانشگاه
س��ن پترزبورگ ،ای��ن آلومینیوم کاربرد وس��یعی در صنایع
هوافضا خواهد داش��ت .تغییر در ن��رخ انجماد فلز آلومینیوم
باع��ث بهبود خ��واص ش��کلپذیری این فلز ش��ده اس��ت.

ب��ه تنزل گذاش��ته ،که بدین معناس��ت که برای
حفظ رقم تولید باید س��نگ معدن بیش��تری با
هزینه باال استخراج شود .این یعنی سود پایینتر
و احتماالً نیاز بیش��تر به بازارهای استقراضی که
ب��ه نوبه خود باع��ث هزینههای اعتباری بیش��تر
خواه��د ش��د .بدهی کودلکو همی��ن االن هم در
س��طوح باالیی است .برای دولت ش��یلی ،مالک
کودلکو ،ای��ن همچنین به معن��ای درآمد کمتر
در زمانی اس��ت که تقاضاهای اجتماعی در حال
افزایش دادن هزینهگذاریهای دولتی هس��تند.
رش��د مج��دد قیمت مس ب��ه باالتری��ن رقم در
بیش از یک سال گذش��ته بخشی از این فشارها
را کاهش میدهد و چشمانداز تقاضای بلندمدت
برای ای��ن فلز مورد اس��تفاده در صنایع مختلف
امیدوارکننده اس��ت .تحلیلگر «ب��یاماو کپیتال
مارکتس»« ،کولین همیلتون» در این باره گفت:
«وضعیت جاری به این معنا نیس��ت که کودلکو
در حال ورود به موقعیت مالی بس��یار آش��فتهای
اس��ت ،اما نش��ان میدهد که جور ک��ردن وجه
الزم ب��رای مخارج پروژههایش��ان چالشبرانگیز
خواه��د ب��ود ».در نوامب��ر ،مدیرعام��ل کودلکو
«اکتاویو آرانهدا» بودجه پروژههای این شرکت تا
 ۲۰۲۸را ب��ا قرار دادن آینده پروژههای توس��عه
آندینا ،رادومیرو تومیک ،و سالوادور در وضعیتی
نامعلوم ،تا ۸بیلیون دالر کاهش داد .بعضی از این
پروژهها ،که قرار بود در اواخر دهه  ۲۰۲۰تا اوایل
دهه  ۲۰۳۰راهاندازی ش��وند ،به گفته همیلتون،
احتماال ت��ا زمانی نامعین به تعویق خواهند افتاد
و میتوانند منجر به کس��ری ح��دودا  ۵۰۰هزار
تن از تولید این ش��رکت ش��وند .او گفت« :اکیدا
ب��ر این تصورم که این ریس��ک وجود دارد که ما
پیشبینی وضعیت عرضه در س��الهای آینده را
دستکم بگیریم».

پیشبینی میش��ود که در آینده پژوهش��گران نرخ انجماد را
بازهم افزایش داده و فلزی بهتر بهدس��ت آورند .قرار اس��ت
پژوهش��گران این دانشگاه خواص شکست آلومینیوم بهدست
آمده در ش��رایط اعمال بار ،بررس��ی کنند .این پژوهشگران
معتقدند که افزایش خواص شکلپذیری باعث بهبود عملکرد
خستگی قطعه خواهد شد.

افت  ۱۱درصدی تولید مس
در شرکت معدنکاری گلنکور

ش��رکت گلنکور اع�لام کرده
س��ود تج��اریاش در باالتری��ن
س��طح هدف تعیینشده امسال
خواه��د ب��ود .با این ح��ال ،این
ش��رکت از ارقام تولی��د پایینتر
برای نیمس��ال نخست خبر داده
است.
ب��ه گ��زارش مع��دن نی��وز،
بلومبرگ گ��زارش داده گلنکور
در تجارت نفت خود در 6ماهه نخس��ت  ۲۰۲۰درآمدهای پیشمالیاتی و پیشبهرهاش
را به نزدیک یک بیلیون دالر رس��اند ،که ش��بیه به رقم درآمدهای کل سال  ۲۰۱۹آن
بود.
در م��ارس و آوریل ،به علت س��قوط قیمتهای نفت ،بازرگانان توانس��تند حجمهای
زی��ادی از نف��ت خام ارزان را خریداری و انبار کنند و بع��دا آن را با قیمتهای باالتر به
فروش رساندند.
گلنکور راهنمای تولید نیکل و زغال سنگ کل امسال را پایینتر آورده است .راهنمای
تولید مس ،کبالت ،روی و فروکروم بدون تغییر باقی مانده است.
مدیرعامل گلنکور ،ایوان گالس��نبرگ ،در بیانیهای گفته کار بازاریابی ما ،با دس��تیابی
به درآمدهای قوی با وجود نوس��انات موجود در چرخههای اقتصادی ،به س��طح چالش
برانگیزی صعود کرده است.
عملکرد بس��یار قوی در نیمه نخس��ت به ما اجازه میدهد تا هم اکنون انتظارات خود
برای درآمدهای پیش مالیاتی و پیش بهره کل سال  ۲۰۲۰را به سقف طیف تعیین شده
 ۲.۲تا  ۳.۲بیلیون دالری در راهنمای سال ارتقا دهیم.
این ش��رکت تولید مس نیمه نخس��ت امس��ال خود را  ۵۸۸.۱۰۰ت��ن ۱۱ ،درصد یا
 ۷۴.۹۰۰تن کمتر از تولید دوره مشابه  ۲۰۱۹اعالم کرد که علل عمده آن تحت مراقبت
و نگه��داری قرار گرفتن معدن موتاندا در جمهوری دموکراتیک کنگو ،عیارهای پایینتر
مورد انتظار در معدن آنتاپاکای در پرو و تأثیر کوتاه مدت محدودیت رفت و آمد مرتبط
با کووید  ۱۹در پرو است.
بخش��ی از این تأثیر منفی با باالتر بردن حجم فراوری در معدن کاالهوسی در شیلی
جبران ش��د .گلنکور راهنمای تولید مس کل امس��ال خود را به  ۱.۲۲۵میلیون تن ،با
اختالف جزئی  ۳۵هزار تن ،تقلیل داد.
گالس��نبرگ گفت که ش��رکت به طور خاص بازده عملیاتی قویای در کاتانگا داشت،
معدنی که ارتقای آن برای دستیابی به ظرفیت طراحی شده تا پایان سال انجام خواهد
یافت.
تولی��د کبالت ب��ا  ۳۳درص��د افت ب��ه  ۱۴.۳۰۰تن کاه��ش یافت ،اما این ش��رکت
راهنمای کل س��ال ب��رای این فلز را در س��طح میانه طیف مع��ادل  ۲۸هزار تن حفظ
کرد.
تولید روی گلنکور در نیمه نخس��ت س��ال  ۵۵۰.۱۰۰تن ،مس��اوی با رقم تولید دوره
مش��ابه  ،۲۰۱۹بود که بازتابدهن��ده عیارهای باالتر در مع��ادن کانادایی و تعلیقهای
گوناگ��ون موق��ت مرتبط ب��ا کووی��د ۱۹-در آنتامینا و دیگ��ر عملیاته��ای امریکای
جنوبی است.
تولید  ۵۵.۲۰۰تنی نیکل همتراز با رقم تولید نیمه نخس��ت  ۲۰۱۹و منعکسکننده
یک دوره عملیاتی قوی در معدن مورین در استرالیای غربی بود.
تولید زغال س��نگ گلنکور در نیمه نخست سال به  ۵۸.۱میلیون تن رسید که ۱۰.۱
میلی��ون تن یا  ۱۵درصد کمت��ر از رقم تولید دوره مش��ابه  ۲۰۱۹بود .علت عمده این
کاهش تولید تعلیقهای عملیاتی مرتبط با کووید ۱۹-در کلمبیا است.
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سنگآهن موفق به فتح
کانال  ۱۳۰دالر شد

ش��اخص قیمت س��نگآهن عی��ار  ۶۲درصد
در بن��ادر چی��ن از م��رز  ۱۳۰دالر عب��ور کرد و
به باالترین س��طح قیمت از س��ال  ۲۰۱۴رسید.
شاخص عیار  ۶۲درصد روز گذشته با  ۱.۴درصد
رش��د ۱۳۰ ،دالر و  ۱۷س��نت ش��د .به گزارش
کاالخبر ،ش��اخص عی��ار  ۵۸درصد نیز با رش��د
 ۲.۳۸درص��دی به  ۱۰۷.۷۳دالر رس��ید.محرک
ب��ازار س��نگ آه��ن و قیمتها در روز گذش��ته،
نزدیک ش��دن به تعطی�لات طوالنی مدت چین
است که کمتر از  ۲هفته دیگر بوده و فوالدسازان
این کش��ور را مجبور به ذخیرهس��ازی ماده اولیه
کرده اس��ت.عامل دیگر رش��د قیمت ه��ا ،پایان
محدودیت فعالیت واحده��ای آگلومره در ناحیه
تانگش��ان چین اس��ت که محرک س��نگ آهن
ریزدانه عیارهای متوسط  ۶۲درصد و  ۵۸درصد
میباشد.

آلومینیوم مقاومت
 ۱۸۰۰دالر را شکست

قیمت ش��مش آلومینیوم در بازار فلزات لندن
مقاومت  ۱۸۰۰دالر را شکس��ت و به اوج قیمت
 ۱۸ماه��ه صع��ود کرد .بر این اس��اس قیمت هر
ت��ن الومینیون ب��ا  ۱.۴۸درص��د افزایش ۱۸۰۲
دالر شده است .به گزارش کاالخبر ،محرک بازار
آلومینیوم در روز گذشته ،ابطال مجوز فروش ۴۱
هزار و  ۳۲۵تن ش��مش آلومینی��وم در انبارهای
 LMEدنیا بود که نش��ان از چش��مانداز مطلوب
تقاض��ای ای��ن فلز در کوت��اه مدت اس��ت .نکته
دیگر ،جهتگیری و افزایش تعداد موقیعیتهای
هفتگی خرید  Longآلومینیوم به میزان ۴۱۷۸
ق��رارداد در بورس فلزات لندن اس��ت که تعداد
کل موقعی��ت خرید را به  ۵۰هزار و  ۴۴۷قرارداد
افزایش داده و عامل ورود س��رمایه به این حوزه
شده است.

تداوم روند افزایشی طال
در بازارهای جهانی

قیمت طال در معامالت روز گذش��ته بازارهای
جهان��ی تحت تاثیر پایین مان��دن ارزش دالر در
آس��تانه نشس��ت بانک مرک��زی امری��کا ،اندکی
افزای��ش پیدا ک��رد .به گزارش ایس��نا ،بهای هر
اون��س طال برای تحویل ف��وری در معامالت روز
گذشته  ۰.۳درصد افزایش یافت و به  ۱۹۶۲دالر
و  ۷۸سنت رس��ید .بهای معامالت این بازار روز
دوشنبه  ۰.۸درصد افزایش داشت.
در ب��ازار معامالت آتی امری��کا ،هر اونس طال
۰.۵درصد رش��د کرد و به  ۱۹۷۲دالر و ۶۰سنت
رس��ید .بهای معامالت ای��ن بازار روز دوش��نبه
۱۵دالر و  ۸۰س��نت مع��ادل  ۰.۸درصد افزایش
یافت و در  ۱۹۶۳دالر و  ۷۰سنت بسته شد.
شاخص دالر پس از پشت سر گذاشتن بدترین
جلسه معامالتش در بیش از  2هفته گذشته ،در
براب��ر رقیبانش کاهش پیدا ک��رد و طال را برای
خریداران غیرامریکایی ارزانتر ساخت.
فع��االن ب��ازار اکن��ون منتظر نتیجه نشس��ت
سیاس��ت پول��ی دو روزه بان��ک مرک��زی امریکا
هستند که روز چهارش��نبه خاتمه پیدا میکند.
این نشست نخستین دیدار مقامات بانک مرکزی
از زمان رونمایی تغییر سیاس��ت پولی به س��وی
ت��ورم باالتر از س��وی جروم پ��اول ،رئیس بانک
مرکزی است.
به گفت��ه کایل رودا ،تحلیلگر ش��رکتای جی
مارکت��س ،پ��س از س��مپوزیوم جکس��ون هال،
فع��االن بازار خواهان دریافت جزییات بیش��تر از
برنامه بانک مرکزی برای تقویت تورم هستند.
طال از ابتدای س��ال  ۲۰۲۰تاکنون با تقاضای
س��رمایهگذاران برای پناهگاه مطمئن دارایی در
برابر تورم حدود  ۲۹درصد رش��د قیمت داش��ته
اس��ت .نرخهای بهره پایین نی��ز هزینه نگهداری
طال که بازدهی ندارد را کاهش داده و به جذابیت
سرمایهگذاری در این فلز ارزشمند افزوده است.
بر اس��اس گزارش رویترز ،اس��تیون منوچین،
وزیر خزانه داری امریکا و جروم پاول قرار اس��ت
در براب��ر کمیته بانکی س��نا ب��ه ادای توضیحات
بپردازند .در بازار سایر فلزات ارزشمند ،هر اونس
نق��ره برای تحویل فوری ب��ا  ۰.۷درصد افزایش،
به  ۲۷دالر و  ۳۵س��نت رسید .هر اونس پالتین
برای تحوی��ل فوری  ۰.۵درصد افزایش پیدا کرد
و  ۹۵۸دالر و  ۴۸س��نت معامله ش��د .هر اونس
پاالدیم برای تحویل فوری با  ۰.۳درصد افزایش،
در  ۲۳۱۸دالر و  ۸۰سنت بود.

