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ان به میز 2022در ماه دوم سال  ،CISمنطقه تولید فوالد خام در      

 ،متخصصین بازاربر اساس گزارش قابل توجهی کاهش يافت. 

میلیون  7.7به  2022وريه در ف CIS منطقه خام درتولید فوالد ن میزا

 افت طی ماه را نشان می دهد.درصد  15 ،اين تن رسید و

 افت .مواجه گريدند همه کشورهای اين منطقه با آمار تولید اندکی 

ور ماهانه به طاين کشور  .هود بوداوکراين مش کشوردر  تولید اصلی

لیل زيرا به د مواجه گرديدافت تولید میلیون تن(  1.4درصد ) 26با 

 ،فوريه 24توقف تولید فوالد پس از حمله روسیه به اوکراين در 

. روسیه سازی شدند گلولهتأسیسات  ساختها مجبور به کارخانه

میلیون تن رساند، در حالی  5.8درصد کاهش داد و به  12تولید را 

 .دکاهش دادندرصد  10که قزاقستان و بالروس هر کدام تولید را 

در طول يک  CIS منطقهتولیدکنندگان  به گزارش منابع آگاه،

تولید فوالد  ، CISمنطقه درصد کاهش دادند. 6تولید خود را  ،الس

درصد کاهش داد و به  2 ،خام را نسبت به مدت مشابه سال قبل

 رساند.(2022در ژانويه تا فوريه )میلیون تن  16.8

فوالد خام اوکراين طی کل حجم يت، در ماه فوريه به دلیل فور 

 میلیون تن رسید. 3.2درصد کاهش يافت و به  8 ،يک سال

 شمش

 سی اف آر آسیا تاريخ

 دالر/تن

 سی اف آر  ترکیه

 دالر/تن

 فوب  دريای سیاه

 دالر/تن

 داخلی چین

 دالر/تن

 629 620 655 710 ارديبهشت23

 605 600 645 680 ارديبهشت 30

 597 615 655 655 خرداد06

 608 590 628 655 خرداد13

 609 585 618 660 خرداد20

 

میلیون تن  0.3و  کاهش(  %2)میلیون تن 0.65 به ترتیب قزاقستان و بالروس   

 درگیری،، متالورژی اوکراين به دلیل 2022مارس  23از  ( تولید کردند.کاهش26%)

متوقف شده است. صنعت فوالد روسیه نیز تحت تاثیر تحريم ها قرار گرفته است. 

 .در نتیجه، تولید فوالد در ماه مارس بیشتر کاهش خواهد يافت
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Billets Export 100-150 mm 3-5sp/ps Russia FOB Black Sea $/t excl. VAT Contract

Billets Import 125-150 mm 3sp/ps Turkey CFR ex-CIS $/t excl. VAT Offer

Billets Import 120 mm 5sp Philippines CFR $/t excl. VAT Offer

Billets Stockists GB 13013 (Q235) China ex-warehouse $/t excl. VAT Offer
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 میلگرد و كالف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 مفتول

صادراتی ترکیه 
(FOB) 

صادراتی چین 
(FOB) 

صادراتی 
 (FOB)اکراين

 تاریخ

ارديبهشت23 820 800 960  

ارديبهشت 30 820 780 860  

 خرداد06 820 755 870

 خرداد13 820 755 870

 خرداد20 820 745 800

در هفته قبل، جو بازار میلگرد ترکیه منفی بود. عدم وجود تمايل      

کافی برای خريد از سوی مشتريان داخلی و خارجی و تداوم کاهش 

 شديد قیمت میلگرد و مفتول شد. قراضه وارداتی منجر به افتقیمت 

دالر در  20تا  15میلگرد صادراتی از اواسط هفته  یپیشنهادقیمت های 

تا  725میلگرد ترکیه در خارج از کشور با قیمت  وهر تن کاهش يافته 

جوالی تا آگوست در  برای حمل در FOBهر تن دالر در  740

رای که ب نمودند ان خاطرنش فعاالن داخلی بازار، هم زمان. بوددسترس 

، کارخانه ها می توانند تخفیف های کافی ارائه خريد قطعی اتپیشنهاد

 ههفت فروش داشته باشند. در FOBدالر در هر تن  700 با قیمتدهند و 

انه به آمريکای التین و خاورمی ين کاالاز ا اندکی حجم فروشخبر ، قبل

ته، . در نیمه اول هفبود اندک، اما تقاضای عمومی بسیار به گوش رسید

دالر  745-740قیمت  تن میلگرد را با سطح 10000يک کارخانه مرمره 

رد میلگ حجمی از ،همچنین. به فروش رساندبه شیلی  FOBدر هر تن 

به لبنان، اسرائیل  FOBر تن دالر در ه 740تا  730 قیمت در محدوده

پیشنهادات میلگرد ترکیه برای مشتريان محلی  .به فروش رسیدو يمن 

که در  بوده است EXWدالر در تن  740-710بسته به منطقه بین 

دالر در تن  20 روزهای قبل ترمشاهده شده در قیمت مقايسه با سطوح 

تن  30000يک شرکت مستقر در ازمیر  در پايان هفته قبل .بودکمتر 

به بازار داخلی به فروش  EXWدالر در هر تن  710میلگرد را به قیمت 

وجود دارد، اما  یمعامالت اگرچه»بازار اظهار داشت:  . يک منبعرساند

عالیت هنوز با ف فروش حجم برای حمايت از قیمت ها کافی نیست و اين

ه به تامین بستدر هفته قبل،  یهترک مفتول فاصله دارند.معامالت عادی 

برای حمل طی  FOB دالر در هر تن  840-760قیمت  سطح با کننده،

جوالی تا آگوست، در دسترس مشتريان خارجی بوده است، در حالی 

 FOBدالر در تن  840-900که در پايان هفته قبل تر سطح قیمت 

 مشهود بود.

 

 

 میلگرد

ادراتی ص
وسیه ر
(DAP) 

صادراتی 
ترکیه 

(FOB) 

وارداتی 
جنوب شرق 

 (CFRآسیا)

واردات حوزه 
خلیج 

 (CPTفارس)

 تاریخ

 ارديبهشت23 653 813 825 735

 ارديبهشت 30 653 790 775 735

 خرداد06 653 750 775 735

 خرداد13 820 750 755 735

فروردين 13 657 683 635 خرداد20 820 750 733 735  
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  قراضه

 

 

  

 تغییر خرداد20 خرداد13 

 -22 413 435 قراضه وارداتی از آمريکا

 -22 403 425 قراضه وارداتی از اروپا

 -13 427 440 قراضه وارداتی از حوزه بالتیک

 

 

 

 
 
 

برای  CFRدالر در تن  405-400سطوح قیمت واقعی در سطح 

دالر  415-410اروپايی و  در سطح HMS 1&2 (80:20)قراضه 

اياالت متحده HMS 1&2 (80:20)برای قراضه  CFRدر هر تن 

ازار، ببا در نظر گرفتن اطالعات اخیر در ( برآورد شده است. 80:20)

 HMS 1&2 ارزيابی قیمت روزانه کارشناسان آگاه برای قراضه

 428از سواحل شرقی اياالت متحده در پايان هفته قبل، از (80:20)

دالر در هر تن  412.5يک روز پیش تر  به  CFRدالر در هر تن 

CFR کیه تغییر کرده است.تر 

ه، با روز پايانی هفته گذشت در سکوت بازار قراضه وارداتی ترکیه     

بل با يک تامین کننده قراضه اروپايی با تخفیف قا یبسته شدن قرارداد

توجهی شکسته شد. يک شرکت مستقر در ازمیر محموله ای مختلط 

تن مواد  7000و  HMS 1&2 (80:20)تن قراضه  33000شامل 

از يک  CFRدالر در تن  395سط را با قیمت متو P&Sترکیبی 

تامین کننده قراضه اروپايی خريداری کرد. محموله برای حمل 

 درجوالی برنامه ريزی شده است.

در معامله مذکور توسط  HMS 1&2 (80:20)قیمت قراضه  

برآورد شد.  CFRدالر در هر تن  391.5 در حدود فعاالن بازار

 اخیر از سر گرفتهمذاکرات در بازار قراضه تا حدودی پس از قرارداد 

شد، اما منابع داخلی بازار معتقدند که سطوح قیمت ثبت شده در 

معامله اروپای سابق منعکس کننده واقعیت فعلی بازار نیست. يک منبع 

بازار خاطرنشان کرد: قیمت تعیین شده در آخرين معامله، يک مورد 

 استثنايی است، تنها يک توافق بین طرفین است.
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               آهنسنگ 

 تاریخ خرداد13 خرداد20 تغییر

 درصد 58سنگ آهن  135 133 -2

 درصد 62سنگ آهن  140 144 +4

 درصد 65سنگ آهن  166 163 -3

   

 

 

های قرنطینه ادامه از زمانی که شااانگهای به تشااديد محدوديت     

سترش بدبینی  سنگ آهن دوباره در  جوداد و باعث گ شد،  بازار 

 قیمت آن به طور هفتگی کاهشو  پايانی هفته قبل افت نمودروز 

دالر در هر تن  2اساااترالیا با آهن  درصاااد 62سااانگ آهن  .يافت

نه،کاهش  ید و CFRدالر در تن  140.75به  روزا به طور  رسااا

. قیمت آتی آن افت مواجه گرديددالر در هر تن  2.75 هفتگی با

 1.5يوان در تن ) 10 بورس دالیان چین،دادهای سپتامبر در در قرار

باااورس  دالر در تااان( و در قاااراردادهاااای جاااوالی در

ها در مورد نگرانی يافت. دالر در هر تن کاهش2.37سااانگاپور،

 ربیشااتمدت برای مواد خام و محصااوالت فوالدی تقاضااای کوتاه

ته هف موقت در آخر ای شااد زيرا شااانگهای اعالم کرد که قرنطینه

مشاااهود  19شااایوو کوويداگر موارد بیشاااتری از »کند. میاعالم 

شد.، به زودی محدوديتگردد يک  «های جديدی اعمال خواهد 

ح واضااا انجام معامالتمنبع آگاه گفت که عواقب آن برای روند 

 است. 

اين شااهر در ماه های آوريل و مه تحت قرنطینه شااديد قرار داشاات 

ضربه زد و تنها در اول ژوئن صادی چین  شد اقت ت محدودي که به ر

. افت قیمت اندک با کاهش مساااتمر موجودی انبارها لغو شاااد ها

برای  موجودی ذخاير،، ات دريافت شاادهطبق گزارشاا جبران شااد.

شمین هفته متوالی در  میلیون تن کاهش يافت و  3.7ژوئن،  اوايلش

ته ده ماه گذشااا طیکه پايین ترين رقم  میلیون تن رساااید 128.3به 

، و بنادر اندکی بهبود يافت روی دريافعالیت تجاری در بازار  است.

ما حجم پايین بود.  آن ا نان  متهمچ نای هاقی  ،ملی رايج پول برمب

مواجه ر تن( کاهش دالر د 3تا  0.7يوان در تن ) 20تا  5 باروزانه 

 .گرديد

40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240

Iron Ore Fines (62% Fe)



 356: هفته نامه شماره 

 (Jun 11  2022)  21/03/1401تاريخ: 

 مدیریت مهندسی فروش و توسعه بازار

 سرپرستی تحلیل و توسعه بازار

 

 سنگزغال 

 Metal Expertمنبع: 

 تاریخ خرداد13 خرداد20 تغییر

 استرالیا FOBزغال سنگ  470 431 -39

 

 ماند، زيراشو در ماه ژوئن بدون تغییر باقی  سنگ ککهای زغالقیمت     

شوند. در ماه جوالی های سه ماهه حمل مینامهها بر اساس توافقبیشتر حجم

 Zhافت قیمت پیش بینی می شود. در ژوئن، مانند قبل، زغال سنگ گريد 

دالر در تن؛ دراينجا  498-382روبل در تن ) 30000-23000با سطح قیمت

مالیات بر ارزش افزوده، با نرخ  %20، بدون احتساب FCAو پايین تر از 

-18.000، باسطح قیمت  GZhروبل(، گريد 60.23دالر =  1مبادله 

سطح قیمت  با Kدالر در تن(، گريد  299-365روبل در تن ) 22.000

با سطح  OSدالر در تن(، گريد  548-376روبل در تن ) 22.650-33.000

 KOدالر در تن(، گريد  390-376روبل در تن ) 23.500-22.650قیمت 

دالر در تن(  و  382-291روبل در تن) 23.000 -17.500با سطح قیمت 

دالر  332-299روبل در تن ) 20.000-18.000با سطح قیمت  KCگريد

م معامالت در بازار، تا حدودی به دلیل در تن( صادر گرديده است. حج

تقاضای ضعیف برای کک، اندک بود. مصرف کنندگان ترجیح می دادند 

از مواد خام خود استفاده کنند و ذخاير قابل توجهی انباشته نکنند. وضعیت 

 بازار صادرات نیز دشوار بود. 

تامین کنندگان در تالش بودند تا به طور فعال حجم هايی را به کشورهای 

ه های و اسکل بودهمچنان پر ازدحام  حمل ونقل آسیايی ارسال کنند، اما مسیر

بنادر شرقی ذخاير قابل توجهی از زغال سنگ را جمع آوری کرده اند. قیمت 

درصد کمتر از قیمت های زغال سنگ  20های تقاضاشده به طور متوسط 

 از خريداران به دلیل نگرانی از مشابه از ساير مبادی بود. با وجود آن، برخی

تحريم، به طور کامل از خريد منصرف شدند. عالوه بر اين، هنوز مشکالتی 

. با توجه به روند کلی قیمت مواد خام و اشتدر رابطه با پرداخت وجود د

زغال  محصوالت تمام شده فوالدی و همچنین مشکالت فروش صادراتی

سنگ روسیه، افت قابل توجهی در قیمت زغال سنگ کک شوی داخلی در 

 سه ماهه سوم پیش بینی می شود.
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بهای زغال سنگ صادراتی استرالیا


