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  :مقدمه 

ركود در حالي ادامه پیدا كرده است كه بـا توجـه بـه افـت قیمـت نفـت و ھمچنـین تخصـیص         اين . ركود عمیقي بازار فوالد را در برگرفته است

نفت از  با توجه به اتفاقاتي  كه در پي كاھش قیمت. روند تشديد نیز شده است نیافتن بودجه ھاي عمراني به پروژه ھاي در حال اجراي كشور اين

، تكـرار رونـد اختصـاص نیـافتن منـابع مـالي بـه پـروژه ھـاي عمرانـي كشـور بـراي              خورده استكنون براي بودجه ھاي عمراتي رقم ابتداي امسال تا

ش بینـي ھـا از ادامـه داشـتن كـاھش قیمـت نفـت در سـال آينـده حكايـت دارد و           ، چراكه پی نیز ادامه داردپیشگیري از كسري بودجه در سال آينده 

اتفـاقي دور از   ٩۵بدين ترتیب كسري بودجه دولـت در سـال   .دالر برسد ٢٠احتمال آن وجود دارد كه حتي قیمت نفت خام در بلند مدت به بشكه اي 

سي اين است كه درصورت انقباضي قیم دارد سوال اسامراني رابطه مستحال در شرايطي كه رونق و ركود بازار فوالد با بودجه ھاي ع.ذھن نیست

بودن بودجه ھاي عمراني سال آينده چه سرنوشتي براي فوالد رقم خواھد خورد؟اما در حالي كه كاھش قیمت نفت در كشورھايي مانـد ايـران كـه    

ش ھاي عمراني را تحت تـاثیر قـرار دھـد برخـي معتقدنـد نوسـانات       به درآمدھاي نفتي وابستگي دارند مي تواند قدرت خريد يا تزريق سرمايه به بخ

در قیمت نفت تاثیر چنداني بر قیمت ھاي داخلي فوالد نخواھد داشت و بیشترين تاثیر از اين افت در قیمت ھاي جھاني فوالد قابل مشاھده اسـت  

اما فوالد سازان به علت تاثیر گـرفتن   قیمت تاثیر گذار نخواھد بودروي  چندان نوسانات نفتيحالي كه در داخل كشور به علت ثابت بودن ھزينه ھا ، 

ت مي تواند با حمايت ھاي تعرفه اي فوالد سازان را در مقابـل  قیمت ھاي جھاني متاثر خواھند شد كه در اين صورت دولاز افت ،قیمت ھاي جھاني

اني كشـور در پـي كـاھش قیمـت نفـت كـاھش       ت كه بودجه عمردرست اس.كاھش قیمت جھاني و ورود كاالي ارزان قیمت به كشور محافظت كند

مي يابد اما با توجه به گشايش ھاي مالي و رفع تحريم ھا دولت مي تواند اعتماد بخش خصوصـي را بـراي سـرمايه گـذاري جلـب كند،كـه ايـن امـر         

چـه نفـت و طـال دو كـاالي تـاثیر      اگر.باعث سرازير شدن سرمايه به پروژه ھاي عمراني  و بي نیازي دولت به اختصااص بودجه عمراني را سبب شـود 

نـي  گذار در صنايع ھستند اما در نھايت يكي از داليل تشديد در ركود بازار كمبـود بودجـه عمرانـي نیسـت بلكـه خطـري بـه نـام مـازاد چنـد میلیـون ت           

  .تولیدات فوالدي چین است كه مي توان با سیاست ھاي تعرفه اي براي واردات ، آن را كنترل كرد
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مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
PEST

 www ifnaa ir. . 1394/09/25 گزارش آژانس و تاثیر آن بر صنعت فوالد ایران 1137 اقتصادي
آژانس بین المللی انرژي اتمی گزارشی در رابطه با بازرسی فعالیت هاي ایران در چارچوب برنامه برجام منتشر کرد که به سواالت اساسی در مورد
برنامه هسته اي ایران پاسخ داد و آن را صلح آمیز اعالم کرد. این خبر به ادامه روند مذاکرات ایران و غرب و حذف کامل تحریم ها امید بیشتري

داده است. با حذف تحریم ها اقتصاد ایران و به طور خاص صنعت فوالد آن بهبود خواهد یافت.

رفع تحریم ها345 عنوان:شماره:فرصت 8درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
برخی ارزیابی ها حاکی از آن است که تحریم هاي اقتصادي ایران می تواند از ژانویه 2016 متوقف شود و برخی زمان آغاز آن را نزدیک به سال نو ایرانشرح تحلیل:

می دانند.  این حرکت در روند بهبود کل اقتصاد و همچنین صنعت فوالد موثر خواهد بود چون تقاضا را بهتر می کند و سرمایه گذاري در این بخش را
افزایش خواهد داد.  در هر حال فوالدسازان ایرانی تاکنون نیز بیکار ننشسته اند و در تالشند نیازهاي داخلی و بازار صادرات را با مدرن کردن خطوط تولید،

تنوع در محصوالت تولیدي و متوازن نمودن چرخه تولید خود تامین کنند.

 www yjc ir. . 1394/09/30 نرخ ارز در بودجه 95 کشور 1141 اقتصادي
با به پایان رسیدن فصل پاییز پرونده بودجه 95 نیز در حال بسته شدن است و در این بین تعیین قیمت نفت و نرخ دالر از مهم ترین موضوعات مورد
بررسی است چرا که تعیین قیمت نفت و نرخ ارز نقش مهمی در اقتصاد دارد و نویسندگان بودجه و دولت و مجلس تمام تالش خود را می کنند تا
نرخ واقع بینانه اي را در نظر بگیرند. در طول سال هاي گذشته دولت به نوعی سعی در ثابت نگه داشتن نرخ ارز کرده و از قانونی که در برنامه پنجم
توسعه براي تعیین نرخ ارز تصویب شده بود تبعیت نکرد. برخی از منابع آگاه خبر از نهایی شدن دالر سه هزار و 100 تومانی در بودجه 95 می دهند

و برخی میگویند اعضاي کابینه تصمیم به تعیین نرخ 2997 تومان براي دالر کردند.
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مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
PEST

افزایش نرخ ارز347 عنوان:شماره:فرصت 8درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
با توجه به اعالم بانک مرکزي مبنی بر تورم 15 درصدي و با احتساب تورم 2.5 درصدي جهان انتظار می رود نرخ ارز در بودجه بین 12 تا 15 درصدشرح تحلیل:

افزایش پیدا کند و به حدود 3200 تومان برسد تا با توجه به کاهش قیمت نفت فاصله ارز مبادله اي و آزاد افزایش نیابد.همچنین با افزایش نرخ ارز واردات
کاهش یافته و صادرات و رقابت پذیري صادراتی افزایش می یابدو به تولید داخلی و اشتغال کمک کرده و رشد اقتصادي را در پی خواهد داشت.همچنین

این نرخ باید تا چند سال آینده از ثبات نسبی برخوردار باشد تا شرایط براي سرمایه گذاري خارجی در کشور فرآهم گردد.

 www ifnaa ir. . 1394/09/30 پیشی گرفتن تولید نفت از عربستان 1142 اقتصادي
بنا به گزارش آژانس آمار و اطالعات روسیه، این کشور در ماه اکتبر، عربستان سعودي را در میزان تولید نفت خام، پشت سر گذاشته است. سطح
تولید نفت خام روسیه در ماه اکتبر 10.359 میلیون بشکه در روز برآورد شده، در حالی که کل تولید عربستان سعودي در این ماه، 10.125 میلیون
بشکه در روز بوده است. در ماه سپتامبر، عربستان سعودي توانسته بود با تولید 10.255 میلیون بشکه در روز نفت، از روسیه پیشی بگیرد.بر اساس
گزارش مزبور، میزان صادرات نفت خام روسیه در بازه زمانی ژانویه- اکتبر سال جاري، در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته، 7.6 درصد

افزایش داشته است. میزان صادرات نفت روسیه در این بازه زمانی، 26.6 درصد کل صادرات و 41.5 درصد صادارت انرژي این کشور بوده است.

کاهش درآمد ارزي کشور348 عنوان:شماره:تهدید 7درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
اختالف اعضاي اوپک ، تالش عربستان براي نگه داشتن وضع موجود باعث کاهش شدید قیمت نفت شده است.  که باعث کاهش درآمد ارزي از بابتشرح تحلیل:

فروش نفت و کسري بودجه در کشورهاي وابسته به صادرات نفت همچون روسیه شده است .  کسري بودجه در روسیه با توجه به پایان سال این کشور را
مجبور به تولید و صادرات بیشتر نفت براي جبران این کسري کرده است.  لغو ممنوعیت صادرات نفت آمریکا و بازگشت ایران به بازار نفت احتمال کاهش

دوباره نفت را تقویت می کند.
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مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
Porter

 www iransteel net. . 1394/09/24 کارخانه فوالد قائن 1126 رقباي تازه وارد
با خریداري یک دستگاه ترانس که از اجزاي اصلی قوس الکتریکی می باشد تجهیزات کوره قوس الکتریکی و کوره پاتیلی تقریبا کامل شده

است. تا کنون 450 میلیارد تومان براي این طرح هزینه شده و براي تکمیل آن به 600 میلیارد تومان دیگر نیاز است.مجتمع فوالد قاین که عملیات
اجرایی آن از سال 87 آغاز شده اکنون در دو فاز احیاء و فوالد سازي در حال ساخت است.

افزایش رقبا338 عنوان:شماره:تهدید 5درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
ظرفیت کوره قوس الکتریکی وکوره پاتیلی فوالد قاین سالیانه یک میلیون تن فوالد را می باشد.کارخانه فوالد قاین 52 درصد پیشرفت دارد براساسشرح تحلیل:

هماهنگی ها و برنامه ریزي هاي انجام شده ، تست واحد احیاء مستقیم مجتمع فوالد قاین در خرداد 95 انجام می شود.  با راه اندازي کارخانه فوالد قاین براي
هزار نفر به صورت مستقیم و 2هزار نفر به طور غیرمستقیم شغل ایجاد می شود.

 www iransteel net. . 1394/09/14 انعقاد قرارداد ساخت کارخانه فوالد بافق 1128 رقباي تازه وارد
این قرارداد طی چند مرحله بازدید طرف چینی از محل احداث کارخانه فوالد بافق امضا شده است . با احداث این کارخانه صنعت فوالد کشور
یک قدم به چشم انداز ظرفیت 55 میلیون تنی فوالد نزدیک می شود دسترسی آسان به خوراك اولیه هم از مزیت هاي این کارخانه فوالدي

محسوب می شود ساخت و راه اندازي این کارخانه با سرمایه گذاري 404 میلیون یورو در مدت 42 ماه اجرا خواهد شد. این کارخانه  زمینه اشتغال
بیش از یک هزار و 800 نفر را به طور مستقیم و 6هزار نفر به صورت غیرمستقیم فراهم می کند. خوراك این کارخانه،  سنگ آهن،  آگلومراسیون و
گندله است و ساالنه قابلیت تولید یک میلیون تن فوالد را دارد. اجراي طرح کارخانه فوالد سنگ آهن بافق بستري براي جلوگیري از خام فروشی

درکشور است.
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مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
Porter

افزایش تولید340 عنوان:شماره:تهدید 6درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
کارخانه فوالد بافق چهارمین کارخانه تولید چدن به روش کوره بلند می باشد و کوره بلند آن نیز بعد از سه کوره بلند ذوب آهن ، یک کوره بلند میبد وشرح تحلیل:

سهند زنجان ، ششمین کوره بلند ساخته شده در ایران می باشد.  با افتتاح این طرح ظرفیت تولید چدن به روش کوره بلند در ایران به 5 میلیون و 800 هزار تن
می رسد.

 www minews ir. . 1394/09/27 شرکت کاوه جنوب کیش 1130 رقباي موجود
پیشرفت فاز دوم فوالد سازي شرکت فوالد کاوه جنوب کیش با 33 درصد پیشرفت روبرو است.شایان ذکر است که ظرفیت این فاز همچون فاز
یک 1.2 میلیون تن می باشد که با افتتاح آن در فاصله 18 تا 24 ماه آینده ظرفیت تولید این شرکت به 2.4 میلیون تن خواهد رسید. همچنین طبق
استراتژي تدوین شده در بنیاد و هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس باید تولید فوالد تا سال 1404 در مجموعه هاي هلدینگ به 10 میلیون

تن برسد.این شرکت همچنین قصد سرمایه گذاري براي تولید 5 میلیون تن گندله را دارد.

افزایش ظرفیت تولید341 عنوان:شماره:تهدید 5درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
محصول بیلت این مجتمع با توجه به موقعیت قرارگیري این کارخانه در خلیج فارس براي صادرات مناسب بوده و تمرکز شرکت بیشتر روي صادرات میشرح تحلیل:

باشد.

 www ifnaa ir. . 1394/09/24 بازار میلگرد ترکیه 1135 رقباي موجود
میلگرد صادراتی ترکیه در 327 دالر هر تن فوب در ثبات است. فعاالن بازار افت قیمت بیشتر را ممکن نمی بینند از این رو تولید کننده ها قیمت را
ثابت نگه داشته اند.برخی دیگر قیمت رایج میلگرد ترکیه را 325 دالر هر تن فوب دیدند و معتقدند باز هم کاهش خواهد یافت چون بیلت ارزان

چینی در راه ترکیه است. در اروپا میلگرد ترکیه 330 دالر هر تن فوب است البته در 340 دالر هرتن فوب نیز برخی قیمت داده اند.
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مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
Porter

 www ifnaa ir. . 1394/09/25 وضعیت  تولید فوالد چین 1138 رقباي موجود
در ده روز پایانی نوامبر سال جاري تولید فوالد خام چین 2.6 درصد افت داشته روزانه یک میلیون و 648 هزار تن ثبت شد. میانگین تولید روزانه

دومین رکورد پایین سال جاري بوده است. موجودي محصوالت فوالدي کارخانه ها نیز 5.3 درصد نسبت به اواسط نوامبر کاهش داشته به 14
میلیون و 380 هزار تن رسید.

کاهش تولید353 عنوان:شماره:فرصت 5درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
این کاهش در تولید دور از انتظار نبود چون تقاضا کم است و قیمت ها نزولی است.شرح تحلیل:

 www ifnaa ir. . 1394/09/25 1139 میلگرد ترکیه در عربستان رقباي موجود
در عربستان کسی تمایل به خرید میلگرد از ترکیه ندارد چون ممکن است مالیات بر واردات از 5 درصد فعلی به 15 تا 20 درصد برسد.در کل سال
جاري تقاضاي خرید میلگرد درعربستان کم بوده چون سرعت پروژه هاي ساختمانی به دلیل مشکالت مالی کم شده بود و رقابت بازار داخلی نیز

جدي تر شد.

کاهش صادرات346 عنوان:شماره:فرصت 6درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
از ژانویه تا اکتبر 134 هزار تن میلگرد ترکیه وارد عربستان شده که 47 هزار تن از مدت مشابه سال گذشته کمتر بود.  حال با این که میلگرد ترکیه دو هفتهشرح تحلیل:

اخیر تا 10 دالر ارزان تر شده تمایلی به خرید آن در عربستان نیست.  عرضه کننده هاي عربستانی نیز با امید به بهبود تقاضا قیمت ها را ثابت نگه داشته اند.

A.E 5



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
Porter

 www iransteel net. . 1394/09/17 بررسی وضعیت تولید سنگ آهن در برزیل و استرالیا 1127 قدرت تامین
سه شرکت واله،  ریوتینتو و بی اچ پی بیلیتون تا انتهاي سال 2018 میالدي، به میزان 179.2 میلیون تن، تولید سنگ آهن را افزایش خواهند داد که درکنندگان

بین این سه شرکت،  واله برزیل با سهم 97.2 میلیون تنی باالترین سهم را در اختیار دارد. دو شرکت ریوتینتو و بی اچ پی بیلیتون نیز به ترتیب سهم
52 میلیون و 37 میلیون تنی در رشد تولید جهانی خواهند داشت.

افزایش تولید و کاهش قیمت سنگ آهن339 عنوان:شماره:فرصت 6درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
پیش بینی شده سه غول جهانی سنگ آهن تا پایان سال جاري میالدي 920 میلیون تن سنگ آهن تولید کنند که این رقم در پایان سال 2018 به 1.1 میلیاردشرح تحلیل:

تن خواهد رسید.  این شرکت ها،  در سال هاي اخیر همواره استراتژي کاهش هزینه ها را اجرا می کرده اند که هم اکنون نیز به رغم افت قیمت سنگ آهن تا
مرز 40 دالر بر هر تن،  همچنان از سوددهی قابل توجهی برخوردارند.  شرکت هاي فوق رهبري کاهش هزینه را برعهده دارند و تا سال هاي آتی قادر به

ادامه روند کنونی خواهند بود.

 www ifnaa ir. . 1394/09/26 1131 بازار سنگ آهن قدرت تامین
چند روز اخیر بازار سنگ آهن تغییر خاصی نداشته و در مواردي افت هم داشته است. هیچ دلیلی براي بهبود قیمت وجود ندارد در حالی که درکنندگان

بازار فیوچرز کمی رشد قیمت دیده شده است.سنگ آهن خلوص 62 درصد استرالیا 38 دالر و 50 سنت هر تن سی اف آر است که مشابه دوشنبه
اخیر بوده است و نسبت به جمعه 10 سنت افت داشته است.

کاهش قیمت سنگ آهن342 عنوان:شماره:تهدید 5درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
موجودي باالي سنگ آهن در بنادر چین به عرضه کننده ها اجازه افزایش قیمت نمی دهد.  آخرین موجودي بنادر 92 میلیون و 490 هزار تن ثبت شده کهشرح تحلیل:

نسبت به جمعه اخیر 400 هزار تن باال رفته است.  در بازار فیوچرز سنگ آهن چین قیمت قرارداد ماه می 38 سنت رشد داشته به 45 دالر هر تن رسیده است.

A.E 6



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
Porter

 www iransteel net. . 1394/09/03 ظرفیت تولید فوالد چین در سال آینده 1129 قدرت
سال 2016 و 2017 حدود 16 میلیون تن در سال بر ظرفیت تولیدافزوده می شود ولی در مقابل طی 5 سال آینده 75 تا 85 میلیون تن از ظرفیت تولیدخریداران

با تعطیلی برخی خطوط کاسته می شود. تعطیلی هاي خطوط تولید فوالد چین در آینده بیشتر به دلیل فشار هاي بازار خواهد بود تا قوانین رسمی.
کارخانه هایی که با مازاد عرضه و افت قیمت ها مواجه شده اند باید با سرمایه گذري در تحقیقات و توسعه تجهیزات به دنبال تولید فوالد با ارزش

افزوده باشند.

 www ifnaa ir. . 1394/09/26 وضعیت  میلگرد صادراتی چین 1133 قدرت
میلگرد صادراتی چین با 4 دالر افت به 245 تا 249 دالر هر تن فوب رسیده است. میانگین قیمت 247 دالر است که در 9 سال اخیر بی سابقه بودهخریداران

است.در هنگ کنگ میلگرد چین با 5 دالر کاهش 255 دالر هر تن سی اف آر ثبت شده  که معادل 245 دالر هر تن فوب است. در 250 دالر هر
تن سی اف آر نیز قیمت شنیده شده است.در سنگاپور نیز در 250 تا 255 دالر هر تن سی اف آر قیمت داده شده که حمل فوریه است.

A.E 7



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
محصوالت

 www ifnaa ir. . 1394/09/25 تولید فوالد در امریکا 1136 فوالد خام
تولید فوالد خام امریکا هفته اخیر 1.1 درصد افت داشته یک میلیون و 536 هزار شورت تن ثبت شد. نرخ بهره وري کارخانه ها نیز از 65 درصد به
64.2 درصد کاهش یافت.تولید فوالد خام نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14.4 درصد پایین تر آمده و نرخ بهره وري نیز کمتر از 10 درصد افت

داشته است.

کاهش تولید344 عنوان:شماره:فرصت 3درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
قابل ذکر است از ابتداي سال جاري میالدي تولید فوالد خام امریکا 9 درصد افت ساالنه داشته و متوسط نرخ بهره وري صنعت فوالد آن نیز از 77.5 درصدشرح تحلیل:

به 71.4 درصد رسید.

A.E 8



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
محصوالت

 www iransteel net. . 1394/09/17 آمار تولید فوالدسازان داخلی 1140 فوالد خام
فوالد سازان داخلی همچون رقباي خارجی خود با افت تولید مواجه بوده اند آمار تولید هفت ماهه بیانگر این واقعیت است:

کاهش تولید فوالد خام349 عنوان:شماره:تهدید 6درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
چین در حال دامپینگ گسترده محصوالتش در بازار است.  به همین دلیل قیمت محصوالت معدنی و از جمله فوالد در بازارهاي مختلف به شدت کاهششرح تحلیل:

یافته است.  هزینه حمل در قیمت تمام شده فوالد اثر زیادي دارد و اینکه چین می تواند با وجود بعد مسافت فوالد خود را با قیمت پایین در بازار خاورمیانه
بفروشد بنابراین تولید کنندگان ایرانی نیز می توانند این کار را انجام دهیم.  تالش تولید کنندگان باید بر روي کاهش قیمت تمام شده تولید فوالد باشد تا
بتوانند در بازار رقابتی باقی بمانند.  متاسفانه برخی تصور می کنند در شرایط رکود باید کاهش تولید دارد اما باید با افزایش تولید، قیمت تمام شده خود را

پایین آورد و هزینه ها را با این روش پوشش داد و  باید با حداکثر ظرفیت تولید کرد.

A.E 9



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
محصوالت

 worldsteel 1394/09/30 مقایسه تولید فوالد خام 1145 فوالد خام

ادامه شرایط رکود352 عنوان:شماره:تهدید 6درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
آمار جهانی تولید فوالد خام نشان می دهد میزان تولید فوالد چین با بقیه جهان برابري می کند هرچند که بدلیل رکود حاکم بر بازار فوالد در جهان روندشرح تحلیل:

نزولی تولید را شاهد هستیم.با حمایت هاي دولت چین براي صادرات میزان رشد تولید در چین برعکس سایر جهان روند صعودي به خود گرفته است.

A.E 10



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
محصوالت

 worldsteel 1394/09/30 روند استفاده از ظرفیت تولید فوالد خام 1146 فوالد خام

رکود بازار فوالد351 عنوان:شماره:تهدید 6درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
نبود تقاضا،کاهش رشد اقتصادي چین،رکود بازار ، دامپینگ چین باعث شده است روند نزولی استفاده از ظرفیت تولید فوالد را شاهد باشیم که این روند ازشرح تحلیل:

ماه سپتامبر سال 2015 تشدید یابد.

A.E 11



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
منابع

 www ifnaa ir. . 1394/09/26 بازار قراضه ترکیه در ابهام 1132 آهن قراضه
این هفته در بازار واردات قراضه ترکیه معامله چندانی نهایی نشده و نظرات خریداران و فروشنده ها متفاوت است. خریدارها معتقدند قیمت قراضه
سنگین کالس 1 و2 خلوص 20- 80 باید کمتر از 190 دالر هر تن سی اف آر باشد ولی فروشنده ها به دنبال قیمت باالترند. کارخانه ها در ترکیه

منتظر تخفیف بیشتر براي قراضه هستند ولی عرضه کننده ها بر ثبات قیمت ها تاکید دارند. اخیرا معامله اي در 187 دالر هر تن سی اف آر نهایی شد
و دو معامله دیگر در 192 و 193 دالر هر تن سی اف آر بسته شد.

 www ifnaa ir. . 1394/09/25 بازارهاي قراضه به روایت شاخص ها 1134 آهن قراضه
بر اساس آخرین شاخص قیمت هاي منتشره استیل ایندکس هفته گذشته قیمت قراضه در نقاط مختلف دنیا ثبات داشته یا بهبود یافت.

•  در بازار داخلی امریکا قیمت قراضه  خرد شده 3 دالر هر النگ تن باال رفته به 169 دالر هر النگ تن رسید. اختالف قیمت قراضه در نقاط
مختلف امریکا شدید بود برخی براي حمل فوریه در 190 دالر خرید کردند و برخی در 155 دالر هر النگ تن معامله داشتند.

•  در هند قراضه خرد شده وارداتی 2 دالر هر تن بهبود داشته به 202 دالر هر تن سی اف آر رسید. در ترکیه قراضه سنگین کالس 1 و2 خلوص
80-20 در 190 دالر هر تن سی اف آر ثبات داشت.

•  در تایوان نیز قراضه وارداتی کانتینري خلوص 20- 80 در 150 دالر هر تن سی اف آر ثابت ماند.

A.E 12



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
منابع

 www indexmundic. . 1394/09/15 روند قیمت سنگ آهن 1144 سنگ آهن

کاهش قیمت سنگ آهن350 عنوان:شماره:فرصت 6درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
روند قیمت سنگ آهن طی دهه گذشته نشان از دور شدن سنگ آهن از دوران اوج سال هاي 2011 و 2010 و بازگشت به قیمت هاي 2007 دارد.  کاهششرح تحلیل:

رشد اقتصادي چین و کاهش تقاضا براي فوالد و سنگ آهن قیمت آن رو به کاهش رفته و طبق پیش بینی ها این روند ادامه خواهد داشت.

A.E 13
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