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ﻓﻮﻻد ﺳﺎزان درﺳﺎل  ۸۱۰۲ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﻓﻮﻻد ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و درﺻﺪد اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
از ﻣﺎرس ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ،آﻧﻬﺎ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺳﻨﮓ آﻫﻦ را ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز دوﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﻮی از ﻓﻮرﯾﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻗﯿﻤﺖ در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۰۷دﻻر در ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان ،واردات ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﭼﯿﻦ در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﮐﻮردﻫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﭘﮑﻦ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ اﺷﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
ﻓﻮﻻد ﺟﻬﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﻮی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻤﻞ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ از راه درﯾﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۹۱درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻪ  ۴۹ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۰۴۵ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ  ۸.۲درﺻﺪی ﺑﻮد .در ﺿﻤﻦ ،ﮐﻞ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ وارداﺗﯽ در  ۱۱ﻣﺎﻫﻪ  ۷۱۰۲ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۶درﺻﺪی ﺑﻪ ۰۹۹
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ رﺳﯿﺪ.
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺳﻮی ﻓﻮﻻد ﺳﺎزان ﭼﯿﻨﯽ ،ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮﻻد و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺠﺎر ﺑﺎ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد از ﻣﺎه ﻣﺎرس ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ذﺧﺎﯾﺮ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮرژﯾﮑﯽ ﭼﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻨﮓ آﻫﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل
 ۷۱۰۲ﺑﺎ رﺷﺪ  ۳.۱درﺻﺪی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۸۱۰۲ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ۲.۰درﺻﺪی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و
 ۰۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﭼﯿﻦ در ﺳﺎل  ۷۱۰۲ﺑﺎ رﺷﺪ  ۳درﺻﺪی ﺑﻪ  ۲۳۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ و در ﺳﺎل  ۸۱۰۲ﻧﯿﺰ  ۷.۰درﺻﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
رﻗﻢ اﻓﺰوده ﺷﻮد.
ﻧﻤﻮدار – ﻧﻮﺳﺎن ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ در ﺳﺎل ۷۱۰۲

ﺣﺎل ﮐﻪ ﺳﺎل  ۷۱۰۲ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮآورد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران از وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ در ﺳﺎل  ۸۱۰۲ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺘﺎل ﺑﻮﻟﺘﻦ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ  ۲۶درﺻﺪ  CFRﭼﯿﻦ ﺟﻤﻌﻪ  ۹۲دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ  ۲۷دﻻر در ﻫﺮ ﺗﻦ رﺳﯿﺪ« .ﻣﺎﺗﯿﻮ ﻫﻮپ» ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ
ﮐﺮدﯾﺖ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﺎ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺑﺮای ﺳﺎل ﻫﺎی  ۸۱۰۲ﺗﺎ  ۰۲۰۲اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد در ﭼﯿﻦ و ﺧﺎرج از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻮﻻد و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ از ﺳﻮی ﭼﻬﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ ﺷﻮد و ﯾﮏ ﻧﮕﺎه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی زﯾﺮ
 ۰۵دﻻر در ﺗﻦ ،ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺑﺤﺚ ﺗﻘﺎﺿﺎ« ،ﻫﻮپ» ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﭼﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ در دوره ﭘﯿﺶ رو ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،اﻣﺎ اﺟﺮای
ﭘﺮوژه ﻫﺎی در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﻣﺼﻮب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﻮﻻد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﺟﺪول – ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه از راه درﯾﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﻓﻮﻻد و ﻣﻮﺟﻮدی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﻮﻻد ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﭼﯿﻦ از اواﺳﻂ ﻣﺎرس آﯾﻨﺪه ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

«ﻫﻮپ» ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﭼﯿﻦ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه  ۰۳ﺗﺎ  ۵۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت از
ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮﻻد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺑﺎ ﻋﯿﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ ﺑﺎﻻ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻓﻮﻻد ﺳﺎزان ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﻓﻮﻻد ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و درﺻﺪد اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻣﺎرس
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ،آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺳﻨﮓ آﻫﻦ را ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز دوﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻗﻮی از ﻓﻮرﯾﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻗﯿﻤﺖ در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۰۷دﻻر در ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
«ﻫﻮپ» در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﺎزاد ﺑﺎزار ،رﺷﺪ ﻋﺮﺿﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺿﻌﻒ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﻮﻻد ﭼﯿﻦ در ﺳﺎل ﻫﺎی آﺗﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد ،اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻓﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ
را از ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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