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سنگ آهن () Iron Ore

در هفته ای که گذ شت قیمت سنگ آهن خلوص

روند سنگ آهن  %62در هفته گذشته

 62درصد استرالیا پس از نوساناتی در مجموع تا 5
دالر باال رفته  105دالر هر تن سی اف آر ثبت شد.
اوا سط هفته قیمت تا نزدیکی  107دالر هم ر سیده
بود .تداوم درگیری های برزیل با شیییوع ویرو
کرونا و نگرانی های جدید در رابطه با محدودیت
عرضه سنگ آهن ،قیمت این ماده اولیه را باال برد.
موجودی سنگ آهن بنادر چین هم هفته گذ شته
به  107.75م ی ل یون تن کا هش داشیییت.
در بازار صادرات ایران ،آخرین قیمت سنگ آهن
مگنتیت خلوص  61درصیید هفته گذشییته از66.1
دالر به  67.9دالر هر تن فوب ر سید .سنگ آهن

هماتیت صادراتی خلوص  61در صد ایران نیز 1.8
پیش بینی از روند آینده سنگ آهن %62

دالر رشد داشته  65.8دالر هر تن فوب ثبت شد/.
فوالدایران
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طال ())Gold
قیمت هر اونس طال در پایان معامالت روز جمعه با  0.18درصد رشد به  17۳0دالر و  75سنت رسید.
به نقل از رویترز ،در حیالی کیه همزمیان بیا نگرا نیی هیا از بیه راه افتیادن میو دوم شییوع کرونیا و ترسییم
چشم اندازی تیره و تار از اقتصاد جهیانی توسیط فیدراز رزرو آمریکیا اشیتها بیرای سیرمایه گیذاری در بیازار
طال افزایش یافته است ،قیمت فلز زرد روز جمعه شاهد افزایش بود.
بر اسا

این گزارش ،قیمیت هیر اونیس طیال در پاییان معیامالت روز جمعیه بیا  0.18درصید رشید بیه 17۳0

دالر و  75سنت رسیید .در ایین هفتیه قیمیت طیال حیدود  2.7درصید رشید داشیت کیه بهتیرین عملکیرد
هفتگی از هفته منتهی بیه  10آورییل تیاکنون محبیوب میی شید .قیمیت فلیز زرد در پاییان معیامالت آتیی
برای تحویل در ماه اوت با  0.14درصد افت به  17۳7دالر و  ۳0سنت رسید.
ادوارد مویا تحلیلگر بازار طال در شرکت اوآندا گفیت «بیه رمیم تیرمیم اولییه شیاخص هیای بیور

در صیب

روز جمعه ،قیمت طال به دلیل تداوم رشد تقاضا بیرای فلیز زرد از سیوی شیرکت هیا همرنیان رو بیه افیزایش
بود».
افزایش اخیر تعداد موارد جدید ابتال بیه وییرو

کرونیا در چنیدین ایالیت آمریکیا عیالوه بیر افیزایش تعیداد

تبت های انجام شده حکایت از باال رفتن تعداد موارد ابتالی جدید دارد.
مویا افزود « این مو دوم کرونیا نیبیت .وییرو

تنهیا دارد فعالییت خیود را در سراسیر آمریکیا ادامیه میی

دهد و این میان از بازگشیایی ببییاری از فعالییت هیا در ایین کشیور خواهید شید .ایین بیه معنیای کیاهش
فعالیت های اقتصادی است که به نف بازار طال تمام خواهد شد».
روند هفتگی انس جهانی
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قراضه و ورق

قراضه
به نقل از فوالد ایران  ،هفته ای که گذ شت در ترکیه قرا ضه وارداتی سنگین  80-20تا  7دالر دیگر باال رفته  267دالر هر
تن سی اف آر شنیده شد .قیمت به زمانی برگ شته که هنوز اثرات شیوع ویرو
تو جه به رو ند صییعودی بازار های بی لت و م قاط
هفته گذ شته قرا ضه صادراتی سنگین کال

کرونا بر بازار قرا ضه نمایان ن شده بود .با

ظاهرا رسیی یدن قی مت به  270دالر هم دور از انت ظار نیبییت.

 2ژاپن از  224دالر به  254دالر هر تن فوب بهبود دا شت .متو سط قیمت

قرا ضه وارداتی در شرق آ سیا نیز  10دالر ر شد دا شته  270دالر هر تن سی اف آر شنیده شد .ولی در بازار داخلی امریکا
قراضه خرد شده در  256دالر هر النگ تن در ثبات بود.

ورق
رونق بازار مواد اولیه قیمت ورق گرم صادراتی سی آی ا
بازار بهتر شود .ورق گرم صادراتی سی آی ا

را نیز باال برد و انتظار می رود تا پایان ماه جاری میالدی وضعیت

به  400دالر هر تن فوب رسیده در حالی که هفته قبل تا  ۳75دالر بود.

نگرانی های بخش عرضه سنگ آهن قیمت ورق گرم را در بازار داخلی چین باال برده تا  515تا  518دالر هر تن درب
کارخانه شنیده شد .قیمت ورق گرم صادراتی چین نیز حدود  44۳دالر هر تن فوب ثبت شده که تا  5دالر رشد داشته
است.
در بازار داخلی اروپا ورق گرم از  409یورو به  ۳97یورو هر تن درب کارخانه رسید .در بازار امریکا نیز ورق گرم  4دالر
بهبود داشته  509دالر هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد /.فوالد ایران
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مقاط و بیلت

مقاط
به نقل از فوالد ایران  ،هفته گذشته میلگرد صادراتی سی آی ا

 405دالر هر تن فوب ثبت شد که نببت به هفته

قبل تغییر چندانی نداشت ولی در کل رشد قیمت بیلت و قراضه جو بازارها را مثبت نمود .هفته گذشته در بازار داخلی
ترکیه تقاضای میلگرد بهتر شد و قیمت  10تا  15دالر باال رفته  425تا  4۳5دالر هر تن درب کارخانه ثبت شد .رشد
بازارهای قراضه و بیلت ،میلگرد صادراتی ترکیه را  5دالر باال برده به  420تا  425دالر هر تن فوب رساند.
در جنوب شرق آسیا میلگرد وارداتی از  400دالر به  405دالر هر تن سی اف آر بهبود داشت .در چین قیمت میلگرد
صادراتی تا  7دالر باال رفته  461دالر هر تن فوب ثبت شد.
در بازار داخلی اروپا میلگرد  ۳یورو ارزان تر شده  445یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد .در بازار امریکا نیز میلگرد
در  580دالر هر شورت تن ثبات داشت.

بیلت
بازار بیلت سی آی ا

به لطف بهبود تقاصای چین و خاور دور و رونق بازار قراضه صعودی بود و قیمت از  ۳6۳دالر

هفته قبل به  ۳70دالر هر تن فوب رسید .همرنین عرضه محدود تولیدات جوالی موجب شده خریداران افزایش
قیمت ها را بپذیرند.
بیلت صادراتی ترکیه نیز  5تا  10دالر باال رفته  ۳90تا  ۳95دالر هر تن فوب شد و در بازار واردات آن ،بیلت سی آی
 ۳90تا  ۳95دالر هر تن سی اف آر بود که  10تا  15دالر رشد هفتگی داشت .البته ترکیه بیشتر خریدار قراضه بود

ا

تا بیلت وارداتی .ولی بازار داخلی آن رونق داشت و قیمت بیلت  10تا  15دالر باال رفته  ۳95تا  405دالر هر تن درب
کارخانه ثبت شد.
همرنین هفته گذشته در بازار واردات بیلت جنوب شرق آسیا قیمت از  ۳95تا  400دالر به  400تا  408دالر هر تن
سی اف آر بهبود یافت .بیلت ایران هم اخیرا در  ۳85دالر هر تن سی اف آر تایلند شنیده شد و پیشنهادات جدید به
 ۳95دالر رسیده است/.فوالدایران
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نفت( )Oil

قیمت هر بشکه نفت برنیت درییای شیماز در پاییان معیامالت
روز جمعه با  18سینت معیادز  0.49درصید رشید بیه  ۳8دالر

نفت برنت

و  7۳سنت رسید.
به نقل از رویترز ،در حیالی کیه میوارد شییوع وییرو

کرونیا

در آمریکا افزایش یافته و نگرانیی از بیه راه افتیادن میو دوم
شیوع کرونیا سیبب افیت تقاضیا بیرای انیرژی گشیته اسیت،
قیمت نفت روز جمعه بیا تغیییری انیدو مواجیه بیود و اولیین
افت هفتگی از ماه آوریل را به ثبت رساند.
قیمت هر دو شاخص نفتی در پاییان معیامالت هفتگیی شیاهد
افت حدودا  8درصدی بود کیه اولیین افیت هفتگیی پیس از 6
هفته رشد متوالی به شمار می رود.
در حالی که بیش از  10ایالت آمریکیا گیزارش هیایی مبنیی بیر
افییزایش مییوارد ابییتال بییه ویییرو

نفت خام آمریکا

کرونییا منتشییر کییرده انیید

نگرانی ها از مو دوم شیوع کرونا باال گرفته است.
فیل فلین تحلیلگر ارشد گیروه پیرایس فییوچرز در ایین بیاره
گفییت «بییازار در میانییه راه قییرار گرفتییه اسییت .اگییر تقاضییا
همرنان افزایش یابد بازار شیاهد تیداوم رشید قیمیت خواهید
بود ...اما اگیر وضیعیت بیه گونیه ای شیود کیه میا شیروع بیه
برداشتن گیام هیایی رو بیه عقیب در میورد مقابلیه بیا کرونیا
بکنیم قیمت ها شروع به کاهش خواهند کرد».
روند ماهانه نفت خام آمریکا و نفت برنت
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صعود بور

برخالف بور

های اروپایی و آمریکایی

های آسیایی ،همتایان آن ها در اروپا و آمریکا آخر هفته خوبی داشتند.

به نقل از کاالخبر روند ابتال به کرونا در برخی از کشورها همزمان با بازگشایی کبب و کارها مجددا حالت صعودی به خود گرفته و
همین مباله زنگ خطر بازگشت مو کرونا در جهان را تقویت کرده است .با این حاز به نظر می رسد هزینه قرنطینه برای اقتصاد
کشورها آنرنان سنگین بوده است که خیلی از آن ها ترجی می دهند به هر قیمتی شده فعالیت های اقتصادی را ادامه دهند .استیون
منوچین ،وزیر خزانه داری آمریکا گفته است حتی در صورت بروز مو دوم همه گیری ،دولت قصدی برای اعماز یک قرنطینه سراسری
دیگر ندارد و فعالیت کبب و کارها ادامه خواهد یافت و دولت از آن ها حمایت می کند.
بور

آمریکا

در واز استریت ،همه شاخصها صعودی بودند تا جایی که هر سه شاخص اصلی بورسی در سط باال تری از روز قبل خود ببته شدند.
شاخص «داوجونز ایدانبتریاز اوریج» با  1.9درصد افزایش نببت به روز قبل و در سط  25هزار و  605.64واحد ببته شد.
شاخص «ا

اند پی  »500با  1.۳1در صد صعود تا سط  ۳040.۳1واحدی باال رفت و دیگر شاخص مهم بور سی آمریکا یعنی «نزدو

کامپوزیت» با  1.01درصد افزایش در سط  9588.81واحدی ببته شد.
بور های اروپایی
در معامالت بازارهای بور

در اروپا ،شاخص "فوتبی  "100بور

واحد ببته شد .شاخص "دکس  "۳0بور

لندن با  0.47درصد افزایش نببت به روز قبل و در سط 6105.18

فرانکفورت در آلمان با افت  0.18درصدی و ایبتادن در سط

به کار خود خاتمه داد و شاخص "کک  "40بور

 11هزار و  949.28واحدی

پاریس با صعود  0.49در صدی در سط  48۳9.26واحد ب بته شد .در مادرید

شاخص "ایبکس  0.2 "۳5درصد باال رفت و به  7292.80واحد رسید.
بور های آسیایی
در معامالت بور های آ سیا ،شاخصها عملکرد بدی دا شتند؛ تا جایی که شاخص "نیک کی  "225بور
در صدی تا سط  22هزار و  ۳05.48واحدی پایین رفت .شاخص "هانگ سنگ" بور

توکیو ژاپن با ریزش 0.75

هنگ کنگ  0.7۳در صد پایین رفت و در

سط  24هزار و  ۳01.۳8واحد ب بته شد .در چین شاخص " شانگهای کامپوزیت" صعود  0.18در صدی را تجربه کرد و در سط
 400۳.08واحد ببته شد.
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روند فلزات در بازار لندن در هفته ای که گذشت
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رویدادهای اقتصادی هفتۀ پیش رو در بازار جهانی

تصمیم نرخ بهرۀ بانک مرکزی ژاپن)(BoJ

 16ژوئن

تغییر تعداد مدعیان بیکاری در بریتانیا

 16ژوئن

شاخص ضریب اطمینان اقتصادی آلمان متعلق به ZEW

 16ژوئن

جواز ساخت در ایاالت متحده

 17ژوئن

گزارش  EIAدربارۀ ذخایر نفت خام ایاالت متحده

 17ژوئن

تغییر اشتغاز در استرالیا

 18ژوئن

تصمیم نرخ بهرۀ بانک مرکزی نروژ

 18ژوئن

سران اتحادیه اروپا

 19ژوئن

اجال

فائزه شاهوردی
واحد سرمایه گذاری و آموزش

 شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات
تهران  ،خیابان خالد اسالمبولی  -خیابان شهید عماد مغنیه  -نبش کوچه - 25
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11

شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات ( سهامی خاص )
021-41962

