اداﻣﮫ دار ﺷﺪن ﻋﺪم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﻮﻻد در ﺑﺎزارھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
اداﻣﮫ دار ﺷﺪن ﻋﺪم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﻮﻻد در ﺑﺎزارھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ

ﻗﯿﻤﺖ ورق ﺳﺮد و ﻗﯿﻤﺖ ورق ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺻﺎدراﺗﯽ ﭼﯿﻦ طﯽ ھﻔﺘﮫ ﺟﺎری و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺤﺪود ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻄﯿﻼت  7-1اﮐﺘﺒﺮ اﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺎزار ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻋﺪم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﻮﻻد در ﺑﺎزارھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ،اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔﺮ در ﭘﮑﻦ ﮔﻔﺖ :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎری در
آﺧﺮﯾﻦ روز ھﺎی ھﻔﺘﮫ ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ در ﺷﺎﻧﮕﮭﺎی ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﮫ اﻋﻤﺎل اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد اداﻣﮫ دھﺪ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ ،دﺷﻮار
اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ر ﻗﻄﺐ ﻓﻮﻻد ﺳﺎزی ﺷﻤﺎل ﭼﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﻧﮕﺸﺎن ،دﺳﺘﻮر داده اﻧﺪ ﮐﮫ ﻓﻮﻻدﺳﺎزان ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از
ﮐﻮره ھﺎی اﻧﻔﺠﺎری را ﺗﺎ  50درﺻﺪ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا را ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﺟﺸﻦ ھﻔﺘﺎدﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﺳﺘﻘﻼل اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در اول اﮐﺘﺒﺮ ،ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪ .طﺒﻖ
ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ھﻔﺘﮕﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ ورق ﺳﺮد ﺻﺎدراﺗﯽ ﭼﯿﻦ در روز ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ  24ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﺣﺪود  505-500دﻻر در ھﺮ ﺗﻦ ﻓﻮب ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻔﺘﮫ ﻗﺒﻞ 5
دﻻر در ھﺮ ﺗﻦ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در طﻮل ھﻔﺘﮫ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ رزروی ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﯿﻤﺖ ورق
ﺳﺮد در ﻣﺤﺪوده  505-500دﻻر در ھﺮ ﺗﻦ ﻓﻮب ﭼﯿﻦ ﻣﺤﺪوده ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ  Benxi Iron & Steelﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻟﯿﺎﺋﻮﻧﯿﻨﮓ طﯽ روز ﺳﮫ
ﺷﻨﺒﮫ ﻗﯿﻤﺖ ورق روﻏﻨﯽ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺧﻮد را در ﺣﺪود  515دﻻر در ھﺮ ﺗﻦ ﻓﻮب ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻔﺘﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ  5دﻻر
در ھﺮ ﺗﻦ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔﺮان ﺷﺎﻧﮕﮭﺎی ﮔﻔﺖ" :ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎر دارم ﮐﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓﻮﻻدی ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎطﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﭼﯿﻦ ،ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ورق روﻏﻨﯽ ﺻﺎدرات ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪود
 505-500دﻻر در ھﺮ ﺗﻦ ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪ ".طﺒﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ھﻔﺘﮕﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ ورق روﻏﻨﯽ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﺷﺮق ﭼﯿﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ  20ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻣﻌﺎدل  4،260-430ﯾﻮان ) 599-595دﻻر( ﺑﮫ ازای ھﺮ ﺗﻦ
از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ  4،270-4،210ﯾﻮان در ھﺮ ﺗﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ  12ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،اﻓﺖ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﺎر اھﻞ ﭘﮑﻦ ﮔﻔﺖ" :ﻣﻦ ھﯿﭻ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ای را ﺳﺮاغ ﻧﺪارم
زﯾﺮا ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺻﺎدر ﺷﺪن ،ﻗﯿﻤﺖ ورق روﻏﻨﯽ در ﺣﺪود  505-500دﻻر در ھﺮ ﺗﻦ ﻓﻮب اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺮخ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮر
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ « .اﯾﻦ ﺗﺎﺟﺮ ﭘﮑﻨﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ" :ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺎﺟﺮان ﺧﺮده ﻓﺮوش ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ اراﺋﮫ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن ھﺮ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و رزرو اﮐﻨﻮن دﺷﻮار اﺳﺖ".
ﻗﯿﻤﺖ ورق ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺻﺎدراﺗﯽ  1ﻣﯿﻞ ﭼﯿﻦ در روز ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ در ﺣﺪود  560-550دﻻر در ھﺮ ﺗﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻔﺘﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ  10ﺗﺎ  15دﻻر در ھﺮ ﺗﻦ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .در روز ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ ،ﺷﺮﮐﺖ
 Benxi Steelﻗﯿﻤﺖ ورق ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺧﻮد را در ﺣﺪود  580دﻻری ﺑﮫ ازای ھﺮ ﺗﻦ ﻓﻮب ﺑﺮای ﻣﺤﻤﻮﻟﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،و ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ  140ﮔﺮم روی ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
ھﻔﺘﮫ ﻗﺒﻞ  15دﻻر در ھﺮ ﺗﻦ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود  565دﻻر در ھﺮ ﺗﻦ ﻓﻮب ﺑﺮای ورق ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ  120ﮔﺮم روی اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی  Tangshan Ironو  Steel Tangshanﻣﺴﺘﻘﺮ در ھﺒﯽ ﻗﯿﻤﺖ ورق ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه را در ﺣﺪود  560دﻻر در ھﺮ ﺗﻦ ﻓﻮب ﺗﯿﺎﻧﺠﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزار
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺧﺮﯾﺪاران ﻋﻼﻗﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪودی  545دﻻر در ھﺮ ﺗﻦ ﻓﻮب ﭼﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎزار ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ورق ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه در ﺣﺪود
 560-550دﻻر در ھﺮ ﺗﻦ ﻓﻮب اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ در ھﺎﻧﮕﮋو ﮔﻔﺖ" :ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎر دارم ﮐﮫ ﻗﯿﻤﺖ ورق ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ در ھﻔﺘﮫ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﮫ ﺗﻌﻄﯿﻼت ھﻔﺘﮫ طﻼﯾﯽ" ﺷﻮﻧﺪ" " .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل  ،ﻣﻦ
ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﮫ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ ورق ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﯿﻼت اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ".
ﺗﺮﺟﻤﮫ از آھﻦ اﯾﻨﻔﻮ

