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  مفهوم های از جهان مواد خام
  پهلوهای تخنيکی مارکيت و حامل انرژی: قسمت اول 

  
  

  
  

همرای تانکهای » الصباره« کشتی باربردار
  مخصوص کروی شکل با فشار بلند برای گاز مايع، 

  ر شمال قطر بار برداری د» رسلفانس« در بندر 
  .می کند

  
  

مفهوم مواد خام  بصورت عادی برای مواد اساسی که هنوز در پروسۀ توليد صنعتی قرار نگرفته باشند، از زير 
در لسان انگليسی . يا ازروی آن و يا به حيث حاصالت زراعتی بدست می آيند، بکار برده می شود) معادن(زمين

 مواد خام يا از زراعت، ،در دسته بندی معمول.  رايج استCommodities»دتی کومو«برای مواد خام مفهوم 
ً  تضمين شده فکر . معادن و يا از سکتور انرژی بدست می آيد در گذشته در حاليکه بدست آوردن مواد خام وسيعا

ً  به شمارکمی از متخصصين محدود بود، امروز  اق انظار عام  در محرکمودتیميگرديد و عالقه مندان آن مقايستا
يا چند، چند ) اقسام مواد خام(برای قسمت اعظم سرمايه داران، سرمايه گذاری در مواد خام به چند منبع . قرار دارد

  .ساختن  دارئی، وسيلۀ مهم است
  

  تجارت
ت تجارت با مواد خام مانند موجوديت انسان سابقۀ طوالنی دارد؛ مواد خام قبالً  خريداری گرديده و برای توليدا

قبل . آنها در شروع تقسيم کار و به اين وسيله هم در شروع پيشرفت اقتصادی قرار دارند. مختلف بکار برده می شد
در برابر صدف تبديل می کردند و به اين ذريعه يک نوع  مواشی را)  قبل از ميالد٤٠٠٠(زومير هااز هزار ها سال 

 و جمهوريت های شهری بعداً  ارتقای توليدات و فروش شهر های مکمل. ستاندرد شدن تجارت را ترويج می دادند
) شاعريونانی(هومر. اموال خود را از قبيل جوزموسکات، دالچينی، ميور يا مرچ سياه به همين منابع مربوط می دانند

ندی مسالۀ ذايقه را که از قديم در تجارت بود و نمک را که به حيث مادۀ کانزرف استعمال می گرديد، از هدايای خداو
 به ستاندرد نمودن ١٩ريشۀ تجارت موادخام بصورت ُمدرن در امريکا قابل سراغ است که در قرن . می دانست

ضمناً  . شيکاگو امروز هم برای مواد خام زراعتی مرکز جهانی می باشد. بعضی از توليدات زراعتی اقدام بعمل آمد
  .ستاز نگاه ارزش، مواد حامل انرژی اهميت به سزای کسب کرده ا

  

  قابليت تجارت
قيمت تمام شد برای ترانسپورت، (بر خالف تجارت با کاغذ های معمول بهادار، تجارت با مواد خام از بسياری جهات 

ً   در عوض مواد خام به . بيشتر مغلق و پيچيده است) مصارف گدام، خرابشدن گنديدن خريدار از اين لحاظ اکثرا
که ستاندرد آنها متعلق به صفات مواد مربوط است، دست می ) Futures-contracts(قرارداد های مقيد به زمان 

 بصورت عموم چوکات شرايط  فيوچرهاهمزمان در . در مواد نفتی مثالً  صفات کمياوی در نظر گرفته می شوند. برد
ً  وقت ارسالی، مقدار و محل ارسالی بايد تثبيت شده باشد های ارسالی به سر رسيدن قرارداد . اصل معامله، عمدتا

  .رول مهم داردحاصل از زمين نظر به مواد خام مختلف است؛ در مواد زراعتی وقت گرفتن 
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  ) مشخصات) (Index(ايندکس ها
در سال های اخير مواد خام در سرمايه گذاری، چه برای عاملين مؤسسات و چه انفرادی به حيث وسيلۀ مهم  عرض 

 بيشتر مفاد زياد انتظار برده می شود و در سال های گذشتۀ نزديک چنين دليل اين است که از همه. و جود کرده اند
عاليم اين امکانات را نشان می دهند که . ذهنيت بميان آمده است که نرخ مواد خام صرف سمت ار تقائی را  می پيمايد

تکاء گردد و بدون همزمان در چند معامله دست برده شود بدون اينکه در اصل تجارت قيوچر ها به موقعيت معينی ا
نتايج مختلف را در بر  کومودتی -ايندکس های. در نظر داشت اينکه در ختم قرار داد، مواد مطلوب ارسال شدنی باشد

دارند و از همين درک توصيه می گردد قبل از سرمايه گذاری دقيقاً  معلومات مورد نظر حاصل آيد و از همه بيشتر 
مشخصات مهم که انکشاف آن در مطبوعات اقتصادی و در انترنت به . ه نشوداز نظر انداخت» roll yeld« موضوع 

 : هستندIndexنشر می رسد، اين ايندکس ها 
  

 Dow’Jones-AIG-Comodity-Index (DJAIG)  
Standard & Poor's publizierte Goldman-Sachs-Commodity-Index (S&P GSCI), 
US-Commodity Research Bureau (CRB) 
Reuters (CRB/Reuters-Index) 
Rogers-International-Commodity-Index (RICI) 

  . و احصائبه های که از طرف مجلۀ اکونوميست به دالر و يورو به نشر می رسند
  

ً  نشان دهندۀ مواد حامل GSCIمثالً  . همۀ اين انديکس ها ترکيبات مختلف  و ارزش ها را نشان می دهند  عمدتا
ً  تغييرات در قيمت مواد نفتی را در بر داردانرژی بوده و مس ً  قسمت بيشتر مواد زراعتی را RICI. تقيما  مقايستا

ً  برای مارکيت CRB/Reuters. نشان داده و تغييرات انرژی و فلزات درآن ضعيفتر منعکس می گردند  عمدتا
  .امريکا نشان دهندۀ ارقام غير درجه بندی شده از نظر اهميت می باشد

  

   بورس ها
که در ) LME( سالۀ لندن برای فلزات ١٣١ايکس چنج .  در اروپا قرار دارندمقيد به وقتبورس های مهم  مواد خام 

 فيوچر های اروپائی، فيوچر های انرژی ICE عرضه می شوند، همچنان ايکس چنج بين المللی  فلزات اساسیآن 
 که از Euronext-Liffe در.  لندن مسکون استنددر) ، نفت برای تسخين، گاز، ذوغال و برق١برنت نفت، گازنفت(

 تعلق گرفته است، قهوه روبوستا ، کاکاو، تيل شرشم، Stock Exchange (NYSE)چندی به اين طرف به نيويارک 
  در امريکا تجارت توليدات زراعتی را عمدتاً . جواری و شکر در قدم اول برای عرضه قرار دارند

 Chicago Board of Trade (CBoT) و Chicago Mercantile Exchange (Merc) که هردو يک جا شده 
 در امور فلزات، فلزات نجيبه، New York Mercantile Exchange (Nymex)تخصص .  اند ، دردست دارند

م به ٢٠٠٦ که از خزان New York Board of Trade (Nybot)ضمتاً  . انرژی و تو ليدات زراعتی محدود است
و مواد سوخت بيو ) کاکاو، قهوده، شکر، شربت مالته( کنترول می شود، کومودتی نرم از قبيل ICEاين سو از طرف 

)Bio-Ehtanol (در مرکز توجه اش قرار گرفته است.  ) Winnipeg Commodity Exchange (WCE که در 
  . تعلق دارد،  با شرشم و جو تجارت می کندICEحال هم به 

هان شمول شماری از کومودتی های کوچک در آسترليا، دوبی، سينگاپور، جاپان در پهلوی اين بورسها به صورت ج
بر عالوه ليالم های منظم چای در . در فعاليت هستند) ايکس چنج شانگهای (و در چين ) ايکس چنج کومودتی توکيو( 

  .شوندکولمبو، کلکته و ممباسا که ايکس چنج چای را در لندن تعويض کرده اند، قابل تذکر ديده می 
  

  مدت دوران
مدت . نرخ  فيوچرمواد خام مطابق به زمانِ  قابل اعتبار بلند می رود) Contango  ٢(در اوقات غير پيشبينی شده 

 داده شده باشد، بازار فکر می کند کاتانگواگر نرخ نفت در حالت . های کوتا  نسبت به زمان طويل تر نازل تر هستند
 قضيه برخالف است به اين معنی که مواد خام Backwardation ٣در صورت . که ذخاير بزودی تخليه می شوند

شامل قرارداد که زمان تکميل آن در جريان ماه قرار داشته باشد نرخ بلندتر دارد نسبت به ارسالی در يک مدت 

                                            
  ١  مانند تيل ديزل و تيل برای تسخين

.موقعيت نرخ مواد خام را تعريف می کند که درآن نرخ حاضر بازار نازلتر است نست به نرخ مقيد به وقت  ٢  
.رضه بلندتر است نسبت به قرارداد های که ديرتر دوام دارد موقعيتيست که قرارداد بزودی خاتمه می پذيرد نرخ ع ٣  
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 مثالً  خرابی حاصالت زراعتی در( يک چنين وضع تپيک شاهد آن است که مواد در قلت می باشند . طويلتر
اکثر مواد خام يک مرتبه در . در حاليکه برای مدت طويلتر امکان بهبود وضع انتظار برده می شود) اثرخشکسالی

اين دو مفهوم برای سرمايه گذاران رول عمده را بازی می کنند ولی .   قرار می گيرندبکواريشن و باز در کونتانگو
  .دور نمی داشته باشندتوليد کننده  و مستهلک شرايط عرضه و تقاضا را از نظر 

  

  مواد نفتی 
نفت مهمترين موادخام را برای کشور های پييشرفتۀ صنعتی که در آنها به حيث مواد سوخت بکار برده شده و هم در 

نفت از چند هزار سال به اين سو شناخته شده است؛ بابليون ها . صنعت کمياوی اهميت بسزای دارد، تشکيل می دهد
ها بکار می بردند تا از نفوذ آب جلوگيری بعمل آيد، مصری ها آنرا به حيث مواد موميائی آنرادر ساختمان کشتی 

برای اجساد مرده گان مورد استفاده قرار می دادند و دولت بوزنتينی ها به حيث سالح آتش آنداز از آن  استفاده می 
. برای آب به نفت برخوردند تجسس درآنزمان انسان ها .  شروع گرديد١٩استثمار معادن نفت اصالً  در قرن . کرد

نفت امروز در اکثرجاها پيدا و . از بکاربرد چراغ تبلی و بعدترموتر به اين سو تقاضا برای نفت بيشتر تو سعه  يافت
سخن در «light sweet crude oil» در تجارت مواد خام از .  می گردد و به اقسمام متعددی وجود دارداستحصال

  Westدرين کتگوری بطور مثال . مخلوط داشته باشد) گوگرد( در صد زرنيخ ٤٢،٠ه نفت ميان است در صورتيک
 Texas Intermediate (WTI) که در New York Mercantile Exchange (Nymex) به فروش می رسد و  

 Sweet. در دستگاه های ُمدرن تصفيه حاصالت زيقيمت توليدی از قبيل بنزين، ديزل و تيبل خاک بجا می ماند
Crude تعين کنندۀ نرخ به سطح بين المللی می باشد؛  ُسرت های کم زرنيخ  ارزانتر و آنکه دارای زرنيخ غنی تر 

به اين طور برنت از بحرشمال که در لندن عرضه و از طريق روتردام ارسال می گردد، سی . باشد، گران تر است
 سنت کمتر عرضه می شود در حاليکه نرخ ٥٥ اوزيبرگ نارويژی.  نازلتر استNymexسنت فی دالر از نرخ 

Bonny Light عالمۀ مهم  در مباحثۀ ( نرخ نفت اوپک .  سنت از ريفرنس نيويارک کرده بلند تر است١٥  نيگيريا
 )ايران (Iran Heavy، ) اندونيزيا (Minas، ) انگوال ( Girassol،  )الجزاير (Saharan Blendاز روی ) سياسی

Basra Light) عراق ( ،Kuwait Export)کويت ( ،Es Sider) ليبيا ( ،Bonny Light) نيگيريا( ،Qatar 
Marine) قطر( ،Arab Light) عربستان سعودی( ،Murban) اتحاديۀ اميرات ( وBCF ١٧) محاسبه )وينيسويال ،
  .می گردد

  

  گاز
 مراحل اول از چوب و ذوغال برای در.  به اين سو گاز به حيث منبع انرژی مورد استفاده قرار دارد١٨از اخير قرن 

گاز که از مواد فوسيلی بدست می آيد برای بار اول به پيمانۀ . روشنی و پخت، گاز مورد نياز شهری تهيه می گرديد
 با تکان ارتقائی قيمت ٧٠در سال های . زياد درمنازل شمال امريکا بکار برده شد ولی بعد تر با برق تعويض گرديد

ً  به مناطقی محدود است که با تمدبد نل ها در خدمت . يت گاز افزود گرديدنفت دوباره در اهم استهالک گاز عمدتا
 تو سط کشتی (Liquefied Natural Gas, LNG)از چند سال به اين سو اهميت انتقال گاز مايع .  قرار می گيرد

ر کشتی با تانک های خاص اين گازی است که الی حرارت تبخير سرد می شود، د. اهميتی بارزی کسب کرده است
بزرگترين ذخاير گاز غير از شرق ميانه، در روسيه . انتقال يافته و در ترمينل اخيری دوباره به بخار تبديل می گردد
مستهلکين عمده . قرار دارد) حصۀ بيشتر بدست دولت(وجود دارد، که  با شبکۀ بزرگ پايپ الين در دست گازپروم 

 LNG-Exportکشور های خليج در نظر دارند ظرفيت های . دا، روسيه و اتحاديۀ اروپاامريکا، کانا: عبارت اند از
 تمام تجارت گاز در امريکائی شمالی را در دست دارد و کانترکت های خريد مقيد به وقت را Nymex. را تهيه نمايند

 کند ولی قارۀ اروپا در اروپا موضوع متفاوت است؛ لندن هم قراردادهای گاز را عرضه می. نيز عرضه می کند
  . عمدتاً  گاز مورد نياز را از روسيه ، هالند، ناروی و ليبيا در حاليکه نرخ گاز تثبيت می گردد، تهيه می کند

  

  اوپک
 م در بغداد به حيث کارتل بين المللی  بنيان ١٩٦٠ در سال Petroleum Exporting Countries (Opec)مؤسسۀ 

يکی از اهداف اين مؤسسه که مرکز آن در .   نفت جهانی صاحب صالحيت استگذاری گرديده که در ساحۀ توليد
است تا در برابر ريسکِ  از هم پاشی نرخ حمايت ) تعين مقدار توليد( ويانا است، شکل دادن مشترک سياست توليد 

 تا چه وقت ولی نظر به ازدياد ضرورت جهانی و محدوديت ريزرف ها، جديداً  اين سؤال مطرح است که. شده باشد
 فی صد احتياج مورد ضرورت جهانی را بردوش و سه بر چهار قسمت ريزرف ها را ٤٠اعضای اوپک که  تخميناً  

  . در اختياردارند، از عهدۀ آن بصورت قناعت بخش برآمده می توانند
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، قطر، )تعين مقدارعجالتاً  بدون ( الجزاير، انگوال، اکوادور، ايران، عراق : اعضای اوپک اين کشور ها می باشند
 خالص شده استنفت  اندونيزيا که وارد کنندۀ .کويت، ليبيا، نيگيريا، عربستان سعودی، اتحاديۀ اميرات و وينيسويال

. اعضای صاحب صالحيت عربستان سعودی و تا اندازۀ هم کويت شناخته می شوند. دوباره از عضويت خارج گرديد
  . ند عرضه های خود را با شرايط سياسی مرتبط سازندايران و وينيسويال همه وقته در کوشش ا

    
  

  مفهوم های از جهان مواد خام
  فلزات و محصوالت زراعتی: قسمت دوم 

  
  الومينيوم 

فورمول کمياوی . يک فلزسبک با رنگ نقره يی جال دار است که از قشر زمين بصورت خالص استحصال نمی گردد
" H. C. Oerststedهانس کريستيان اوراستستد "م از طرف ١٨٢٥ل الومينيوم در سا. است» Al«الو مينيوم 

بدست " Bauoxitباواوکسيت "اين فلز که از . درين زمان الومينيوم از طال کرده قيمت تر بود. دنمارکی بدست آمد
ً  مورد استفاده قرار می گيرد برا الومينيوم هادی خوب . می آيد سومين عنصر از قشر زمين  و فلزيست که مزيدا

مقاوم و عمدتاً  بجای بکار برده می ) ضد زنگ زدن (korrosionکوروزيونجريان برق و حرارت بوده در برابر 
  . وزن کم در کار باشدشود که

. بيشتر از روسيه، کانادا، امريکا و آستر ليا) توليد جهانی% ٢٢(کشورهايکه الومينيوم دارند عبارت اند از چين 
     Rioريوتينتو "اخيرسال گذشته از طرف کمپنی " (Alcanآلکان " ده عبارت اند ازکمپنی های بزرگ توليد کنن

Tinto " آلکوا "، )خريداری گرديدAlcoa "  روسال " و کمپنی روسی Rusal ." ايکس "الومينيوم از همه بيشتر در
، اوساکا و شانگهای ، در توکيو )" Nymex(مارچانتيل ايکس چنج "ولی هم در نيويارک "  LMEچنج فلزات لندن 
  .بفروش می رسد

  
  

  
  

  .فوتو کورۀ ذوب طال را نشان می دهد
  " اآلمار"طال درعربستان سعودی در پروژۀ 

  م به اين سو توليد می گردد٢٠٠٦از 
  

  
  مس
ً  نرم و به آسانی شکل داده می شود، ضد اوکسيداسيون ) Cu(مس  بوده هادی فوق ) زنگ زدن(که يک فلز نسبتا
ً  بکار برده می شودالعادۀ نام مس از       .  خوب برای  جريان برق و حرارت است که در جملۀ فلزات صنعتی اکثرا

)aes cyprum ( که در آن جا در عصر باستان" سنگ دارای فلز از قبرس"گرفته شده و ) قبل ٨٠٠ الی  ١٢٠٠از 
پيش از اندونيزيا، ) توليد جهانی % ٣٦( لی امروز توليد کنندۀ عمده شي. معنی می دهدبدست می آمد، ) از ميالد

کمپنی های .  دارند دوشاين پنج کشور مجموعاً  دو بر سه حصۀ توليد جهانی را بر. امريکا، پيرو و آسترليا می باشد
  : عمدۀ توليد کننده اين ها اند

ايکس چنج "بصورت عموم در مس . انگوال امريکن، بی ِاچ پی بيليتون، کودلکو، گلينوری ، فيلپس داگ و ريو تينتو 
در پنج سال اخير نرخ . و شانگهای به فروش می رسد )" Nymex(مارچانتيل ايکس چنج "، "LMEفلزات لندن 

  .مس نظر به به تقاضای چين به بيش از چهار چند ارتقا يافته است
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  سرب
. رونز شناخته می شد، بسيار نرم ولی زهری می باشد که در عصر ب)زنگ زدن(سرب فلز ضد اوکسی داسيون 

در گذشته برای توليد نل بکار برده . سرب که بصورت خالص در طبيعت پيش نمی آيد متعلق به فلزات ثقيله می باشد
تمام توليد  % ٦٠امروز تخميناً  . شده و در بنزين، برای و قايۀ از احتراق خود سرانه در موتورها، مخلوط می گردد

 مليون تن تخمين زده می ٦٧در سطح جهانی ذخاير قابل استفاده به .  برده می شودسرب برای ساختمان بتری ها بکار
ايکس چنج فلزات "سرب در . شود و ممالک توليد کنندۀ عمده شيلی، امريکا، آسترليا، روسيه و کانادا شناخته شده اند

  .برای فروش عرضه می گردد" LMEلندن 
  

  نيکل
توام با سرب، جست، و قلعی در جملۀ فلزات " LMEکس چنج فلزات لندن اي"م  به اين سو در ١٩٧٩از ) Ni(نيکل 

" مس نيکل"نيکل يک فلز آهنی بوده، نامش از . کوچک، نسبتاً  با حجم معامالت قليلً  برای فروش عرضه می گردد
) ختس(نيکل عبارت است از يک فلزمستحکم . نشأت می کند و با شباهت به فلز سرخ در جملۀ مس قرار نمی گيرد

چون اين . به رنگ نقره يی جالدار که قابل کار درکوره، شکل دهی، پهن شدن، ولدنگ شدن و جال دادن، می باشد
است و می شود به آسانی باديگر فلزات مخلوط گردد، دو بر سه ) زنگ زدن(فلز عالوه بر آن ضد اوکسيداسيون 

جديداً  نيکل برای توليد بتری های که دوباره چارج . حصۀ توليد جهانی آن در توليد فوالد نجيبه بکار برده می شود
در کانادا و روسيه " نيکل زولفيد"اين فلز اساساً  به شکل . به کار برده می شود)  کادميوم– نيکل -بتری ( می شوند 

با و که از نظر جيولوژی جوان است، در آستراليا، کو) در ويکی پيديا ديده شود" (Lateritالتيريت "و همچنان در 
کنترول مارکيت در دست چند . موجود است%) ٣٦(ريزرف های عمده در آستراليا . نيو کالودونين پيش می آيد

 Companhia Valeشعبۀ کانادايی کمپنی برازيلی ( نوريلسک روسيه، والی اينکو : کمپنی های محدود قرار دارد
do Rio Doco CVRD ( و چند کمپنی محدود ديگر .  

  

  طال
ز قديمااليام فلزی است که شکل داده می شود و امروز در رقابت با نفت عنوان برجستۀ مطبوعات جهان ا) Au(طال

طال که از هزارها سال به اين سو مورد استفاده قرار دارد وسيلۀ است در نگاه داری ارزش و الی . را در اختيار دارد
 فلزات نجيبه خصوصيت مشترک را داراست که طال با ديگر. چند دهۀ کم پشتوانۀ اسعار زياد را تشکيل می کرد

گرچه بانک های مرکزی به سود . ذخيره شده می تواند) گدام (برخالف باقی مواد خام با مصارف قليل در ديپو ها 
. سرمابه گذاری های مفادی ذخيرۀ طال را تقليل داده اند با آن هم مقداری از آن را در ديپو های خود در اختيار دارند

 سال ٣٠٠٠در دندان سازی طال قبل از : ، طال  برای توليد زيورات و در الکترونيک بکار برده می شوددر صنعت
در سال های اخير طال برای سرمايه گذار های کوچک، چه از طريق سرمايه گذاری های مستقيم . استعمال می گرديد

درين . اهميت زياد کسب کرده است"  Exchange Traded Funds ( ETF)ايکس چنج تراتيد فند"و چه از طريق 
% +)  ١٢(تن ٢٧٦م توليد آن به مقدار ٢٠٠٧ضمن چين به حيث بزرگترين ارسال کنندۀ طال قد َعلم کرده که در سال 

تن پيش از آستراليا، ٢٧٢با توليد    " GFMSشرکت تحققی و کنسلتينگ لندن "افريقای جنوبی به اساس . رسيده است
برعالوه عرضۀ طال با مقدار طال که بانک های مرکزی در .  در درجۀ دوم قرار می گيردامريکا، روسيه و کانادا

امروز طال در بسياری از بورس ها به فروش می رسد و مهم . ذخاير خود بدان ضرورت ندارند، توسعه می يابد
در نيويارک . می گردد به اين سو روزانه دو مرتبه تعيين ١٩١٩ترين آن ها بورس لندن است که در آن نرخ طال از 

  .عرضه می گردند) فيوچرس(کاغذ های بهادار طال 
  

  پالتين 
منشه می ) Plata(نام اين فلز نجيبه از اسپانوی پالتا . درين اواخر خالف انتظار ارتقا يافته است) Pt(نرخ پالتين 

 قديم و کلتور های بومی  مصری های. پالتين يک مادۀ افسانوی می باشد. گيرد و نقطۀ ذوب آن بسيار پايان است
امريکا و روسيه اين فلز نسبتاً  ثقيل را که به آسانی در . امريکای التين پالتين را به حيث زيور استعمال می کردند

در ساحۀ زيورات . است، مؤقتاً  برای توليد پول فلزی بکار می بردند) زنگ(کوره شکل می گيرد و ضد کوروزيون 
برای کتليزاتور ها پالتين در ساحۀ تخنيک طب و از همه بيشتر در توليد .  قرار گرفته استپالتين دو باره مورد توجه

توليد % ٨٠. که دو بر سه قسمت توليد جهانی را ضرورت دارد، بکار برده می شود) اغزاز(موتور های احتراقی 
توليد کنندگان عمده . اوی بدست می آيدپالتين از افريقای جنوبی، مقدار کمی از روسيه، کانادا، کولمبيا، امريکا و زيمب

  :اين کمپنی ها هستند
  .، ايمپاال پالتينوم و لونمين) انگوال پالست( انگوالپالتينوم 
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 احتياج بيشتر به پالتين را پبشگوئی کرده اند که ار تقای نرخ پالتين جانسن متی سال گذشته متخصصين لندن از 
  .مدتی بيشتر دوام خواهد کرد

  

  یمواد خوراک
درتوليدات زراعتی از همه بيشتر مواد خوراکی بعد از توليدات انرژی، در سطح تجارت بين المللی مهمترين گروپ 

را عمدتاً  درچوکات ) فيوچر(اساساً  توليدات زراعتی، تجارت ُمدرن کاغذهای بهادار . مواد خام را تشکيل می دهند
 که امروز هردو زير يک سقف CBoT) ،(بورد آف تريد و همچنان شيکاگو  ) Merc(شيکاگو مر چنتيل ايکسچنج 

يک دليل عام فهم اين است که شيکاگو ار ! چرا در شيکاگو؟ که قابل مناقشه است. متحد شده اند، بميان کشيده است
عالوتاً  مراکز عمدۀ تجارتی را لندن، سدنی و بوينس .  نظر موقعيت در نزديکی منطقۀ زراعتی امريکا قرار دارد

. به گروپ عمدۀ توليدات زراعتی، گندم، برنج، جواری، هم چنين سويا و پنبه تعلق می گيرند.  تشکيل می دهندآيرس
توليد کنندگان عمده عبارت اند از . گندم پيش از برنج و جواری از مهمترين مواد خام زراعتی به شمار می رود

م به امريکا وارد گرديد و ١٦٠٢گندم در سال .  آستراليااتحاديۀ اروپا، چين، هند و امريکا در پهلوی روسيه، کانادا و
برخالف گندم و برنج، جواری به حيث خوراک حيوانات و به تازگی برای . در آنجا از نباتات بومی به شمار نمی رود

به اشکال دانۀ سويا که دارای پروتين می باشد . نيز مورد استفاده قرار می گيرد)  مواد سوخت موتر-بيو(توليد ِاتانول 
در خط اول به حيث مواد خوراکۀ  اطفال بعد از مارگارين گرفته تا سوس های سالت، . متعدد بکار برده می شود

در بکار برد صنعتی برای . و شير سويا مورد استفاده قرار می گيرد)  خوراک جاپانی(، ميزو)انگورخشک(توفو
 توليدکنندگان عمده را امريکا، برازيل و ارجنتاين تشکيل .ساختن رنگ تحرير، ِسرِ شباب و نساجی استعمال می گردد

  .می دهند
  

  پنبه 
پنبه .  سال قبل از ميالد وجود داشته است٤٠٠٠با پنبه در امريکای جنوبی و آسيا الی ) بارتری(معامالت مبادلوی 

گردد و از جمله  کشور زرع می ٧٠مهمترين مواد خام برای صنعت نساجی به شمار می رود که امروز در بيش از 
درين اواخر ) مواد خام برای تار های مصنوعی (ارتقای قيمت  مداوم نفت . چين و امريکا مهمترين کشور های آن اند

احتياج را برای ضرورت به پنبه بيشتر ساخته و مؤفقيت دست داده است اين نبات را در برابرآفات نباتی مصون 
پيشکی بفروش )  ( Nybotنيويار بورد آف تريد"نسبی مشتقات آن در از چندی به اين طرف پنبه و بصورت . سازد

مقيم بربتانيا در تجارت پنبه رول مهم را بازی می  ) Cotto-Outlok-Index (Cotgook)(ولی هنوز هم . می رسد
 بصورت اوسط سه عرضه نازل را که برای B پنج عرضۀ مساعد را ارزيابی می کند و ايندکس Aايندکس . کند
  . ر اروپائی تعين شده باشد در نظر می گيردبناد

  

  چای
-Teaم چای در ١٩٩٨تا سال . چای ، بصورت جهان شمول، بعد از آب نوشابۀ است که زيادتر مصرف می شود

Exchangeاز وقتيکه اين بورس مسدود گرديده است ريسک نوسانات نرخ تضمين قطعی .  لندن به فروش می رسيد
کشور اصلی نبات چای چين . ش چای، کولومبو، کلکته و ُممباسا بايد خال را ُپرمی کردندمحالت فرو. شده نمی تواند

: چه يک پياله چای سبز باشد، چه يک چاينک چای سياه يا حتی چای سفيد، برگ های چای از يک نبات است.  است
.  سنينسيس کمبوديينسيس با اقسام سنينسيس، سينينسيس، سينسيسس اساميکا و" Camellia sinsinکاميليا سينسيس "

در تقدم داشتن به حيث بزرگترين صادر کننده سريالنکا . توليد کنندگان مهم عبارت اند از چين، هند، سريالنکا و کنيا 
و کينا با هم مناقشه دارند و ضمناً  چين و هند که ضرورت داخلی شان زياد است ؛ وارد کنندۀ عمده روسيه قبل از 

  .بريتانيا می باشد
  

  هودق
مشهور ترين آنها که به حيث نبات فارم تقدم دارند . است" Rubiaceae"  قسم از فاميل٩٠قهوه نوعی نبات با تقريباً  

هردو نوع،  ). C. canephore / robusta( روبوستا -و قهوه) coffea arabica( عربيکا -عبارت اند از قهوۀ
.  متوطن بودند٤ Maskaren ، در مدغاسکر و ماسکارين درخت و يا بوته های سيز دارند که در افريقای تروپيک

و در بعضی از کشورهای آسيايی ) عمدتاً  در برازيل و کولمبيا( امروز قهوه همچنان در امريکای وسطی و التين 
در قهوه نوع روبوستا ويتنام قبل از برازيل . توليد جهانی را در بر می گيرد % ٧٠قهوۀ نوع عربيکا . زرع می شود

                                            
سلسله جزايری هستند در نواحی جزيرۀ مدغاسکر  ٤  
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در . قهوۀ عربيکا در نيويارک و قهوۀ روبوستا در لندن برای فروش عرضه می گردند.  درجۀ اول قرار دارددر
تجارت بين المللی با % ٩٠. از اهمت بزرگ برخور دار هستند) واقع در برازيل(پهلوی اين ها توکيو و ساو پاولو 

ان عمده عبارت اند از امريکا پبش از آلمان، استهالک کنندگ. دانه های سبزقهوۀ غير بريان شده صورت می پذيرد
کيلوگرام قهوه مصرف می کنند که بلند ترين استهالک کنند ١١فرانسه و ايتاليا ولی فينلندی ها ساالنه سرانه بيش از 

اين مؤسسه . شامل می باشند) ICO(  وارد کننده در ارگانيزاسيون بين المللی  قهوه ٣٢ صادر کننده و ٤٥. می باشند
م تحت رهبری ملل متحد اساس گذاری گرديد که هيچگاه اهميت اوپک را کسب نکرد ولی برخالف ١٩٦٣ سال در

  .اکثر تهيه کنندگان مواد خام موفق بوده تا حال سرپای می باشد
  

  ککاو
ککاو با قهوه ، شکر و جوس مالته جز خوراک ناشتای صبح . ککاو در نيويارک و لندن برای فروش عرضه می شود

منشأ می گيرد  که به حيث نوشابه از آن ) محلی است در مکسيکو" ( Aztekاستيک " ککاو از. می باشد) حانهصب(
دو بر سه حصۀ توليد امروز جهانی از چهار کشور افريقای غربی ساحل عاج، گانا، نيگيريا و . استفاده می گرديد

ل، ماليزيا، اکوادور و جمهوريت دومينيک توليد می کامرون بدست می آيد؛ يک بر سه باقيمانده در اندونيزيا ، برازي
ً  باغث عدم استقرار نرخ ککاو می گردد. گردد  مليون تن دانۀ ٣،٢م   ٢٠٠٦در سال . نا آرامی های سياسی دايما

م با ٢٠٠٦بزرگترين وارد کننده در سال . ککاو صادر گرديد و پروسۀ آن در اروپا و امريکا صورت می گيرد
پروسۀ دانه های ککاو در کشور های . ماليزيا بودند% ١٥،١امريکا و با % ١٥،٧جم هالند با مجموع ح% ١٨،٣

تخميناً  دو بر . از قبيل مسکۀ ککاو و ککاو پستا آهسته، آهسته ازدياد می يابد" پروسۀ نيمه"توليد کننده به توليد مواد 
  .دسه حصۀ تمامی دانه های ککاو برای توليد چاکليت بکار برده می شو

  

  مالته
م به اين سو در نيويارک ١٩٤٧از Frozen Concentrated Orange Juice  (FCOJ) جوس غليظ و يخزدۀ مالته 

) FCOJ(حاصالت مالته تحت پروسۀ % ٧٠در امريکا . عرضه می شود که فيوچر ها و اوپشن ها بيشتر رايج استند
لوريدا که بزرگترين منطقۀ توليد مالته در سطح در ف. نرخ عرضه بيشتر به وضع جوی تعلق دارد. قرار می گيرد

حجم جهانی را صادر می کند % ٨٠جهانی است، يخبندی و توفان حاصالت را متأثر می سازد و در برازيل که 
م به اين طرف بورس مقيد به وقت برای ١٩٩٥در والنسيا از سال . بعضاً  خشک سالی ها حاصالت را نابود می کند

  .  اسپانيه درسطح جهانی بزرگترين صادر کنندۀ ميوه جات سيتروس می باشد:مالته فعاليت دارد
  

  پايان
  


