بازار فوالد در هفته ای که گذشت؛
تب فوتبال به بازار فوالد رسید
اکثر دست اندرکاران بازار فوالد اذعان داشتند در این هفته تغییر جدی در بازار دیده نشد و همه به
انتظار بازار هفته سوم خردادماه هستند .نباید فراموش کرد که مسابقات فوتبال جام جهانی به رکود
خرداد و تیر اضافه خواهد شد ولی مهم تر از آن چگونگی جو بازار است .
در هفته ای که گذشت قیمت بیلت با کاهش کمی روبرو شد سایز  051میلیمتر که در انزلی اول هفته
 0771تومان پیشنهاد میشد تغییری نداشت که ناشی از محدودیت عرضه بود اما بیلت های داخلی به
علت تعطیلی بازار و توقف معامالت ثابت ماند ،عرضه هفته گذشته فوالد خوزستان با قیمت 02161
لایر با استقبال روبرو نشد و از  01هزار تن کاالی پیشنهادی تنها 3500تن آن معامله شد .
اگر فوالد خوزستان قیمت را کاهش ندهد بازار با ثبات خواهد ماند در غیراین صورت باید در انتظار
کاهش قیمت بود .این بستگی به حجم صادرات فوالد خوزستان دارد ،در حالی که فصل گرما و
کسادی بازارهای منطقه شروع شده ،رقابت چینی ها و روس ها هم بر سر قیمت بیلت تشدید شده
است .این در حالی است که رقبای ما از حمایت های بانک هایشان برخوردارند و این امتیاز قدرت
مانور آنها را افزایش می دهد.
قیمت مقاطع در بازار ایران ثابت ماند .یک افت  01تومانی در قیمت بعضی از اقالم میلگرد دیده شد
ولی تغییر جدی نبود با اینکه بازار به شدت راکد و متوقف است بازار معامالت تیرآهن فعال بود و
کمابیش معامالتی صورت می گرفت ولی به علت تعطیلی میان هفته و بسته بودن بعضی از آهن
فروشان بازار عمال تحرکی نداشت .
ورق گرم ضخامت  6میلیمتر رول در انزلی روند نزولی داشت و تا  0621تومان هم رسید ولی با
مقاومت فروشنده ها روبرو شد و دوباره به  0671تومان برگشت ضمن آنکه تغییری در تقاضا نبود.
دیگر اقالم ورق گرم با رکود همراه بود علیرغم تزریق محدود ورق از طرف مبارکه به علت افت

تقاضا رکود ادامه داشت و به نظر نمی رسد در این هفته تغییری دیده شود.
ورق های گرم ضخامت  05میلیمتر به باال با کاهش قیمت تا  01تومان هر کیلو روبرو بود عرضه
کاالاز طرف اکسین و کاویان در هفته قبل جریان داشت در حالی که تقاضا محدود بود.
ورق سرد همچنان با محدودیت عرضه روبروست ولی تقاضای آن هم جذاب نیست هفته قبل بعضی
از اقالم ورق با کاهش قیمت روبروشد ولی دامنه کاهش در حد  61تومان بود.
ورق گالوانیزه با افت قیمت در حد  61تومان هر کیلو روبرو شد انتظار نمی رود بازار این کاال به
زودی تغییری داشته باشد .
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