
 
  صحفي بیان

 ۲۰۲۰دیسمبر 
 

 ارتفاع أسعار خام الحدید ومنتجاتھ النھائیة إلى مستویات غیر مسبوقة 
م ارتفاعات متتالیة ومفاجئة في أسعار مختلف منتجات ۲۰۲۰شھد النصف الثاني من العام الحالي  م:۲۰۲۰دیسمبر  ۳۰الریاض 

دوالر  ۱۰۰تجاوز  مثالً في مسطحات الحدید المسحوب على الساخنالذي سجل ارتفاعاً  الحالي بلغت ذروتھا في شھر دیسمبرالحدید 
م متأثرة بعدة عوامل أھمھا ۲۰۱۱في شھر واحد. وبلغت أسعار منتجات الحدید الطویلة والمسطحة أعلى مستوى لھا منذ عام  للطن

ر صافي رئیس لمنتجات الحدید إلى مستورد صافي رئیس ُمصدّ  من الثلث الثاني من العام الحاليخالل  التحول الُمفاجئ لدولة الصین
في الدول  Iron Oreخام الحدید تأثرت إمدادات وكما  ما أثر على سالسل إمداد الحدید العالمیة. ،للمواد الخام وشبھ المصنعة والنھائیة

، وتعرض منجم شركة فالي البرازیلیة مؤخراً النھیار أرضي جائحة كورونا بشكل حادب المنتجة الرئیسة وعلى رأسھا البرازیل المتأثرة
 نقص المعروض. تسبب في مخاوف من 

 إمداداتتدني استمرار مخاوف  تستمر ،مقارنة بالعام الماضي %۹بنسبة  ۲۰۲۰عام  من خام الحدید البرازیل صادراتانخفضت  وفیما
لوحظ تدني صادراتھا للصین المستورد  عاصیر السنوي، حیثمع اقتراب موسم األأكبر ُمنتجي العالم  أسترالیا خام الحدید أیضاً من

ً وبشكل حاد.األكبر ت من شھر  الرابعاألسبوع  بدایةدوالر في  ۱۷۷خام الحدید إلى مستوى قیاسي بلغ  طن سعرارتفع وقد  اریخیا
وكان  دوالر. ۱٦۲وذلك قبل أن یعاود التراجع إلى مستوى  ، ما یعادل ضعف سعره خالل النصف األول من العام،دیسمبر الحالي

 Scrapكما وصل سعر خردة الحدید  دوالر في شھر أوغسطس. ۱۲٤ بینما بلغدوالر في شھر مایو  ۸۷ بلغقد  سعر طن خام الحدید
مسطحات الحدید طالء مادة الزنك المستخدمة في  یو. وارتفع سعرفي شھر ما لھ كمتوسط دوالر ۲٥۰ سجلدوالراً بعد أن  ٤۷٥إلى 

بورصة  بیانات م بحسب۲۰۲۰دیسمبر  ۲٤دوالر في  ۲٬۸۱۷مایو إلى  شھر في كمتوسط دوالر ۱٬۹٦۳سواء المجلفنة أو الملونة من 
 .لندن للمعادن

 ۱٫۸۷۰البالغ  ۲۰۱۹من إجمالي اإلنتاج العالمي عام  %٥۳إنتاج بلغت تعتبر دولة الصین أكبر دول العالم إنتاجاً لمنتجات الحدید بنسبة 
م، بینما احتلت دولة الھند ۲۰۱٦عما صدرتھ عام  %۳۰بنسبة تقل  من منتجات الحدید، ملیون طن ۸۷٫۳ الصینصدرت وملیار طن، 

في النصف الثاني من العام الحالي  لصین والھندا. ویُشار إلى أن ارتفاع وتیرة الطلب المحلي في كل من %٦المرتبة الثانیة بإنتاج بلغ 
زاد من إرباكات سالسل اإلمداد العالمیة ما أدى إلى تناقص و قلص الكمیات الموجھة للتصدیر بشكل كبیر، م على منتجات الحدید۲۰۲۰

 شھور.    ٥-٤ شھور لتصل إلى ۳المعروض وارتفاع األسعار عالمیاً بشكل حاد، إضافة إلى زیادة طول فترة التسلیم من 

ما یقارب الضعف ما بین شھر مایو وشھر دیسمبر ب یُمكن القول بأن أسعار خام الحدید ومنتجات الحدید نصف المصنعة ارتفعت
حتى كتابة ھذا التقریر، ال تزال األمور ضبابیة لدى اغلب و ما أثر بشكل واضح على ارتفاع أسعار منتجات الحدید النھائیة. م،۲۰۲۰

 ما ستؤول إلیھ سالسل اإلمداد العالمیة وأسعار منتجات الحدید تجاهبمنتجات الحدید سواء الصناعیین أو التجار أو المستھلكین المتعاملین 
یرجح م على أقل تقدیر، ۲۰۲۱العام القادم  من استمرار ارتفاع األسعار حتى نھایة الربع األول وفیما یرجح البعض في األشھر القادمة.

 م.۲۰۲۱أطول قد یمتد إلى منتصف العام القادم لتوازن لسالسل اإلمداد العالمیة وتراجع األسعار لربما سیأخذ وقتاً أن إعادة اآخرون 

شھدت أسعار منتجات الحدید المحلیة سواء الطویلة أو المسطحة ارتفاعات متتالیة متأثرة بارتفاع أسعار ، بالمملكة على الصعید المحلي
 أكد مختصون محلیون أن صناعة الحدید بالمملكة التي احتلت المركز العشرین . وقدوشح المعروض منھا، ُمدخالت اإلنتاج العالمیة

على تلبیة  وقدرتھا نتاجیةاإلطاقات وفرة الم، تتمتع ب۲۰۲۰بحسب تصنیف منظمة الحدید العالمیة لعام  يالعالم اإلنتاج على مستوى
  المسطحة.  منتجات الحدید دید الطویلة أوكامل احتیاجات السوق المحلیة سواء من منتجات الح
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