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 به نام خدا

 جهانی فوالد دیدبان بازار

 )گزارش اختصاصی(

 

 

 

 با فروش خارجی ناکافی مواجه است ،فوالدی ایران در تمامی بازارهای

( فروش صادراتی خود را کاهش 1391مرداد  3اسفند الی  30عرضه کنندگان فوالد ایران در پنج ماهه نخست سال جاری )      

محصوالت  طویل فوالدی توانستند (، تنها تولیدکنندگان 2022آگوست  22ژوئیه تا  23ارش شده )دادند. در آخرین ماه دوره گز

وضعیت و محموله های خارج از کشور را افزایش دهند، در حالی که سایر بخش ها در  داشته باشندرا  صادرات قابل قبولی

 .مناسبی نبودند

در پنج ماهه نخست سال جاری  محصوالت میانی فوالدی ایرانا(، صادرات بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران )ایسپ

درصد کاهش یافت و به  11.4محموله های بیلت و بلوم حجم میلیون تن رسید.  2.48درصد کاهش به صورت ساالنه به  19.5با 

 تن رسید. 661000درصد کاهش به  35.8میلیون تن رسید، در حالی که فروش اسلب با  1.82

میلیون تن رسید. محموله  1.12درصد کاهش به  16.7نیز روند منفی را دنبال کرد و با  یفوالدمحصوالت تمام شده ادرات کل ص

درصد  44.2میلیون تن رسید، در حالی که صادرات فوالد تخت با  1.02درصد کاهش به  10.2های خارج از کشور فوالد با 

صادرات را در آخرین ماه دوره گزارش شده  یفوالدمحصوالت طویل کنندگان تن رسید. با این وجود، تولید 148000کاهش به 

تن  278000درصد افزایش یافت و به  86.6نسبت به مدت مشابه سال قبل  ( تقویت کردند. این آمار2022اوت  22ژوئیه تا  23)

 رسید.

ه نزدیک حساب کنند، زیرا رقابت تنگاتنگ با در آیند یعالوه بر این، صادرکنندگان فوالد ایران نمی توانند روی عملکرد بهتر

محصوالت ، تضعیف می کند. تولیدکنندگان بازار محصوالت میانی فوالدیفروش را، قبل از هر چیز در  ،تامین کنندگان روسی

و کاهش مداوم قیمت های صادراتی شکایت  نامناسب. در عین حال از تقاضای در وضعیت بهتری هستند دی اکنونفوالطویل 

 ارند.د
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 ادامه روند نزولی بهای سنگ آهن 

و افزایش عرضه به کاهش تدریجی ادامه داد، اگرچه  انداز منفی اقتصادشنبه در پی چشمسنگ آهن در روز سه بهای     

 سازی مجدد فوالدسازان این کاهش را دوباره محدود کرد.های ذخیرهفعالیت

رسید که تقریباً به دنبال  CFRدالر در تن  96.5هر تن کاهش یافت و به دالر در  1درصد آهن استرالیا  62سنگ آهن  بهای

سپتامبر، نشست فدرال رزرو ایاالت متحده آغاز شد که  20بود. در  بورس دالیان چین و بورس سنگاپور کاهش روزانه یکسان در 

 است. یک منبع ها به جلسه فدرالبازارهمه  نگاهدالر شود.  قیمت انتظار می رود منجر به افزایش مجدد نرخ بهره و افزایش بیشتر

همه چیز به اقدامات نهایی »های مرتبط با تورم سقوط کردند. یک تاجر دیگر گفت: گفت: کاالها دوباره به دلیل نگرانیبازار

 قدرت جهانی بستگی دارد.

تغالت کاهش یافت. به گفته امالک و مس ن طوالنی در مورد توسعه بیشتر بازارهای فوالدی نیز به همین دلیل و عدم اطمینا قیمت

و رسانه های محلی، اواخر هفته گذشته، دو شهر بزرگ چین، چینگدائو و سوژو، تنها یک روز پس از لغو محدودیت  منابع داخلی

یوان در تن  37به ترتیب  روزانه معامالت آتی میلگرد و بیلت تانگشانقیمت ها در اعمال کردند.   امالک مجدد ها برای خرید

 دالر در تن( کاهش یافتند. 4.3یوان در تن ) 30دالر در تن( و  5.3)

گزارشات دریافت بر اساس  متخصصین بازارعالوه بر این، عرضه سنگ آهن همچنان در حال افزایش است. بر اساس محاسبات 

میلیون تن رسید، در  24.46درصد افزایش یافت و به  7.6های مواد خام از استرالیا و برزیل هفته گذشته، مجموع محموله شده،

 میلیون تن در این دوره رسید. 14.17درصد افزایش یافت و به  38حالی که واردات به چین تقریباً 

 فعاالنفوالدسازان قبل از تعطیالت ادامه یافت و تا حدی تأثیر عوامل نزولی را جبران کرد. به گفته  ترمیم ذخایردر همین حال، 

دریا پس از افزایش روز دوشنبه کاهش یافت، تقاضا در بنادر قوی بود. یک منبع بازار روی ، اگرچه حجم معامالت در بازار بازار

با محصوالت  ترمیم ذخایرتولید فوالد زمستانی که در پیش است، بیشتر در حال های فوالدسازان با توجه به کاهش»اظهار داشت: 

 هستند.متوسط 
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     بازار قراضه وارداتی ترکیهمجدد در  آرامش

نتوانستند بر سر سطح  معامله در بازار قراضه وارداتی ترکیه در روز سه شنبه دوباره کاهش یافت زیرا طرفینحجم معامالت       

 قیمت توافق کنند.

 قراضه برای CFRدالر در هر تن  344پس از آخرین قرارداد امضا شده با قیمت  مذاکره ای مشهود نبود.تقریباً  در بازار قراضه 

HMS 1&2 (80:20)  نگه داشتن قیمت هستند. کارخانجات ترکیه باالبا فروشنده قراضه بلژیکی، سایر تامین کنندگان به دنبال 

می  مشاهده یفوالد ید و وضعیت بسیار ضعیفی که در بازار محصوالت تمام شدهافزایش هزینه های تول نیز به نوبه خود، به دنبال

 دیگری در قیمت تقاضا کم است و همه انتظار افزایش»گفت: بازارشود، آماده پذیرش قیمت های باالی قراضه نیستند. یک منبع 

های توانند به تخفیفکه می به نظر می رسددهند منتظر شرایط بهتری باشند و انرژی دارند، بنابراین تولیدکنندگان ترجیح می

 «بیشتری دست یابند.

از  HMS 1&2 (80:20) قراضه سپتامبر برای 20در کارشناسان آگاه در بازار، ارزیابی قیمت روزانه  آرامشنظر گرفتن با در 

 ترکیه باقی مانده است. CFRتن  دردالر  351احل شرقی ایاالت متحده بدون تغییر در وس

 Metal Expertمنبع: 


