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بازار فوالد

مدیخعامل الدسد یدززتاص ییخ را ریاص ینکه تقاضا رخ ی شمش تدلیدی یان
شخکت در ردرس کاس رسیار کاهش یاالته زت یفت :حدود  1/1زاال پایش
که  04هز ر تن در یک مقط ره ردرس عخضه ماشاد ،تقاضاای  14تاا 04
هز ر تنا رخ ی کص ره ثبت مارزید که تقسیم ره نسبت شده و هخ متقاضا ره
ند زه  04تا  04در د نیازش شمش تهیه ما کخد ،ما هم کندص شاخ یط راه
یدنه ی شده که هخ ند زه راه رادرس مصیادل عخضاه مااکنایم ز میاز ص
متقاضیاص ریشاتخ زات و در و قا عخضاه راخ تقاضاا پیشاا یخالتاه زات.
مدیخعامل شخکت الدسد یدززتاص را ریاص ینکه شامش راخ مبناای زافارش
تدلید ما شدد ،یفت :شخ یط تدلید شمش را میلیخد متفاوت زت و نباید کص ر
رخ ی نباشت در نبار تدلید کخد رلکه راید کص ر ره مخحله الخوش رزاند ما راه
دلیل مشکالت رکدد ما رخ زاس مشتخیاص الخضا شامش تدلیاد کاخده و در
نبار نیهد ری ماکنیم.
لبته را رونقاا معاامالت در رادرس کااس و کااهش قارال مالح اه ثبات
زفارش های یخید در رینگ الدسد در حاالا زات کاه در عادل هفتاههاا و
ماه های ییخ شائبه تصدیل کاس در ردرس ره جای پخد یت رادها نیاز رع اا
قدت یخالته که در درت صت چنین رید دی یان مسااله نیاز راه یادرا
نشاص دهنده عمق رکدد در راز ر د یل و مشکالت راشمار رعدی ناشاا ز کص
رخ ی تدلیدکنندهها زت .
ره هخ تختیب را رونمایا ز سیصه رددجه زال  40کاه روز یکشانبه ز زادی
دولت ره مجلس تقدیم شد و تکلیف رخیا متغیخهای کلیدی کص ز قبیل نخخ
رز ،قیمت نفت ،نخخ مالیات رخ رزش الزوده و رقام مخرادط راه رددجاههاای
عمخ نا و رهخه مالکانه مشخص شد ره ن خ مارزد را تدجه ره ظهار ت رخیا
مسدوسص دولتا ز قبیل معاوص رخنامه ریزی و ن ارت ر هبخدی رئیسجمهادر
که زال  40ر زالا زخت ره دلیل کااهش درکمادهای نفتاا عناد ص کاخد،

کاهش قیمت فوالد در بازار آزاد
در معامالت روز دوشنبه جاری ،مقااع رخیاا ز الدسدزااز ص یید اا ز
جمله یزد ،کخماص و رناب کاهش قیمت ر تجخره کخد .در ین روز ورق تدلیدی
هفت لماس نیز شاهد ندزاص نخخ ز زدی ین کاریانه ردد .شمش تدلیادی
کاریانههای د یلا نیز ردوص تغییخ قیمت عخضه شد.
کاهش پلکانی قیمتها در بازار آهن
ز رتد ی هفته جاری رخیاا مصیادست الادسدی مانناد مقااع انعتا و
زایتمانا را ندزانات کاهشا قیمت در راز ر غیخرزما عخضه مااشادد .دور
جدیااد کاااهش قیمااتهااا در راااز ر کهاان کااه یدیااا ناشااا ز رقاراات میاااص
عخضهکنندههای مصیدست الدسدی رخ ی الخوش مصیدل و جذب نقادینیا
مدرد نیاز زت مدجب شده تا رهعدر متدزط در ین زه روز راهعناد ص مااال
قیمت میلیخد حدود  11تدماص راه ز ی هاخ کیلاد و ناخخ تیاخکهن دوراا در
شایههای زبک تا حد کاخ  3هز ر تدماص در هخ شایه در راز ر تهخ ص کااهش
یارد .ضمن ینکه قیمت ورق زایت د یل هم در رخیا ضخامتهاای کص راا
تنزلا در مصدوده  1تا  11تدماص در هخ کیلد رورهرو شده زت.
هم کندص راز ر الدسد عااری ز هخیدناه تصاخ و جناب و جادش روزهاای
معامالتا یدد ر یکا پس ز دییخی پشت زخ یذ شته و را نزدیکتخ شدص ره
تعطیال ت مخردط ره روزهای پایانا ماه فخ ،ریش ز پیش در س حتیااط و
رارونقا الخو رالته زت.
ین روزها تنها تصخکات راز ر مصیدست الدسدی ر رایاد در رادرس کااس یاا
هماص راز ر رزما مبادله مصیدست الدسدی جستوجد کخد که شایصتخین
عخضهکنندههای کص نیز ز را رونقا معامالت و شخ یط ییخ رااز ر راه شادت
یلهمند و نیخ نند .
1

نماتد ص نت ار معجزه در راز ر نیمه جاص الدسد ر حتا را الخض الز یش رقام
رددجههای عمخ نا و نخخ رز و رخیا پار متخهای دییخ د شت .
میخ کنکه ره یفته رخیا کارشنازاص ین نعت ،الدسدزاز ص راه مادد وضا
تعخاله روی و رد ت مصیدست الدسدی رخ راز رهای ادر تا تکیاه و تمخکاز
کنند تا ز ین ر ه رتد نند روزهای زخت رکدد العلا ر راا مشاکالت کمتاخی
پشت زخریذ رند .
در کنار راز ر را رونق کهن در روز یذشته ،در ردرس کاس نیاز الادسد مبارکاه
همانند دوشنبه های هخ هفته قد م ره عخضه ند ع ورق کخد که در ین میااص
ورق یخم ، Bیخم ، Cزخد ، Bیالد نیزه  Gو قل ندود مهمتخین عخضاههاای
الدسدی ین روز ر تشکیل ما د د .ز زدی دییخ شخکت الدسد مبارکه حادود
 34هز ر تن ند ع ورق ر نیز تدزط کاریز ر ص در زیستم مباادست مییناگ
ثبت کخد .

کیخین قیمت ورق یخم ادر تا چین  2دسر هخ تن الت د شاته راه  01٨تاا
 003دسر هخ تن الدب رزیده زت .در  011دسر هخ تن الدب نیز پیشنهاد تا
شنیده شده زت.
رخیا در تناژ راس تخفیف  1دسری ما د نناد ولاا غلاب رخناماه اادر تا
مسال ر نجام د ده ند ز ین رو تمایلا ره پایین کوردص قیمت ند رند .را پیش
رینا رکدد ریشتخ راز ر زنگ کهن حتماس قیمت های ادر تا راز هم کاهش
ید هند یاالت .ره جز ید ص چین نخخ غلب رز های منطقه ییخ نزولا ردده ز
ین رو الت ریشتخ قیمت زنگ کهن و تاثیخ کص راخ رااز ر هاای الادسد دور ز
نت ار نیست.
رخ یالف الت قیمت های ادر تا ،قیمت ورق یخم در رااز ر د یلاا چاین
کمتخ ز  2دسر رهبدد د شته لبته ره دلیل الز یش قیمت ها در رااز ر الیادچخز
ردده و ظاهخ مدقتا زت.

امیدی به بهبود بازار بیلت سی آی اس نیست
روزهای ییخ ریلت تدلید ژ ندیه رالروس در  3٨4دسر هخ تن الادب پیشانهاد
شده در نتیجه مید ره رهبدد راز ر ر متدقف نمدده زات .حاال یخیاد رها راه
دنبال  304تا  301دسر هخ تن الدب رخ ی یخید ریلت رالروس هستند و زعا
د رند قیمت ها ر پایین تخ ریاورند.
ز عخالا روزهای یذشته کخ یه حمل راس رالتاه و تجاار نماا تد نناد قیمات
درید زتا تخکیه در  024تا  022دسر هخ تن زا کی ف ر رپذیخند و قیمات
پیشنهادی ره میخ نیز  031دسر هخ تن زا کی ف زت .لبته کسا یخید ر
نیست.
همینین ریلت وکخ ین در  340تا  042دسر هخ تن الدب معامله شاده زات.
رخیا ز معامله در  344دسر هخ تن الدب نیز یبخ د ده ند.

افت بازار اسلب سی آی اس
قیمت زلب زا کی س همیناص نزولا زت و یخید ر ص ره دنبال  24تا 34
دسر کاهش قیمت ها نسبت ره دو هفته قبال ماا راشاند .در تخکیاه قیمات
معامالت ز  024تا  034دسر هخ تن زا ف کر راستخ نیست که معاادل 044
تا  014دسر هخ تن الدب زت و نسبت ره دو هفته قبل  14دسر پایین تخ ما
راشد .در ین مدت قیمت پیشنهادی ره روپا  24دسر الت د شته  021تا 034
دسر هخ تن الدب شنیده شده زت.
وکخ ینا ها ره تخکیه ییخ در  341دسر هخ تن الدب نیز زلب الخویته ند که
رخ ی تصدیل ژ ندیه زت لبته رزما ین معامله تایید نشده زت.
افت و خیزهای هیجانی بازار ارز
دیخوز ،دسر کمخیکا رشد قیمت ر تجخره کخد و حتا ره  30٨4تدماص نیز رزید،
ما در د مه را کاهش نسبا مد جه و در نهایت  3هز ر و  021تدمااص معاملاه
شد .ره ن خ مارزد همیناص نت ار الز یش قیمت در میاص معاملهیخ ص و راه
ویژه زفتهراز ص ین راز ر قدت ریشاتخی د رد .در یان میااص ،یخچاه زاخناص
رئیس کل رانک مخکزی درییدص هیجانا راددص رشاد قیمات رز و زاکه
ندکا ره الت قیمت دسر کمک کخد ،ما ره ن خ نمارزاد العالیات عملاا در
ین زمینه درت یخالته راشد که همین مخ مدجب الز یش نقش ندزاصییخ ص
در راز ر رز شده زت .ز زدی دییخ ،نفت  02دسری کاه در سیصاه رددجاه
زال کینده در ن خ یخالته شده زت را تدجه ره قیمتهای العلا (کمتاخ ز 04
دسر) ،یکا ز دغدغه های الا معاملاه یاخ ص دسر درییادص عخضاه رز
مصسدب ماشدد .

کاهش جزیی قیمت میلگرد صادراتی چین
قیمت میلیخد ادر تا چین هفته یذشته را رکدد راز ر تا  2،1دسر الت د شته
ره  042تا  014دسر هخ تن الدب رزید.
در راز ر زنیاپدر قیمت پیشنهادی در  011تاا  024دسر هاخ تان زاا ف کر
ثبات د شت ولا معامله ی نهایا نشد .یخید رها منت خ  014دسر هخ تن زا
ف کر رخ ی معامله ند.
در هنگ کنگ معامالتا رخ ی میلیخد چین در  021دسر هخ تان زاا ف کر
نهایا شده که معادل  014دسر هخ تن الدب زت.
در حال حاضخ دییخ یبخ حتمال حذف معاالیت مالیاتا ادر ت الادسد چاین
د غ نیست ولا راز هم رخیا ز ادرکننده های چینا ره دنبال ضااله کاخدص
تبیخه نتقال هزینه های حذف معاالیت مالیااتا راه مشاتخی هساتند .غلاب
یخید ر ص در راز ر جندب شخق کزیا چنین تبیخه ی ر نپذیخالته ند.

منابع :دنیای اقتصاد -سایت شرکت بورس کاال -فووالد نیووز –
مرکز خدمات فوالد ایران-ایرنا-پیک فلز-فارس-بورس نیوز

بازار صادرات ورق گرم چین نزولی
قیمت نقدی ورق یخم ادر تا چین پاس ز ثباات نسابا یاک هفتاه قبال
مجدد نزولا شد .یخید ها در رخیا کشدرها را نزدیکا تعطیالت کخیسامس
کمتخ شده زت .ولا در راز ر د یلا قیمت ها کما راس رالته زت.
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تولید کننده

(ریال)

قیمت پایانی

(ریال)
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بیشترین قیمت

ورق قل ندود

الدسد مبارکه فهاص

عرضه (تن)

ورق یالد نیزه

الدسد مبارکه فهاص

تقاضا (تن)

ورق زخد

الدسد مبارکه فهاص

(تن)

ورق یخم

الدسد مبارکه فهاص

حجم معامله

ورق یخم

الدسد مبارکه فهاص

