فراخوان چیالن با موضوع

اخبار و قیمت های فوالد

در بازارهای داخلی و جهانی

آیا روند افزایش قیمت فوالد
ادامه می یابد؟
سید رضا شهرستانی
رئیس هیئت مدیره شرکت کالچ

روند افزایشــی اخیر قیمت های فوالد در بازار داخل از دو
جنبه قابل بررسی است .اگرچه از لحاظ تقاضا در بازار داخل
شاهد تغییر محسوسی نبوده ایم اما در بازارهای بین المللی
اتفاقاتی سبب نوسانات قیمت ها شده است .چین  50میلیون
تن از تولیدات کم کیفیت مقاطع طویل را در سال جاری کم
کرده است و این کاهش سبب شد بهای میلگرد برای اولین
بار باالتر از قیمت ورق شود .همچنین مصرف فوالد در بازار
چین افز ایش داشــته و حتی روند کاهشــی متصور نیست
چراکه تولید ورق و محصوالت تخت افزایشی بوده است.
در واقع کاری که فوالدسازان چینی انجام داده اند این بوده
که بهای ســنگ آهن را به جهت افزایش موجودی انبارها
و بنادرشــان کنترل کردند و در نتیجه با این سیاست بخش
فوالدسازی آنها بهبود یافته و به نظر نمی رسد دیگر تمایلی
به کاهش داشته باشند.
عالوه براین ،قیمت تمام شده در بخش ذوب به جهت رشد
قیمت مواد اولیه نظیر فروآلیاژها ،الکترود و نسوزها افزایش
یافت .شاهد بودیم بهای افزودنی های ذوب به طور متوسط
نزدیک به  50درصــد افزایش یافت و در برخی موارد مثل
الکترود به یکباره قیمت  6برابر رشد داشت! در نتیجه تمامی
این موارد دست به دست هم داده تا قیمت تمام شده بخش
فوالدسازی کشور به شــدت افزایش یابد که این مسئله از
دســت تولیدکنندگان خارج اســت و فوالدساز مجبور است
بهای فروش را افزایش دهــد .واحدهای نورد نیز از قیمت
های شمش تبعیت می کنند و بنابراین بازار فوالد کشور به
سمت افزایش قیمت ها رفته است.
البته درخصوص بازار داخل عالوه بر تاثیر روند جهانی رشد
قیمت و تقاضا ،افزایش نرخ ارز را نیز می توان متذکر شــد
کــه نرخ دالر حدود  2درصد افزایــش یافته و به  3هزار و
 800تومان رسیده اســت و هنوز هم با این نرخ ارز بهای
شــمش در بازار داخل هنوز هم فاصله زیادی با قیمت های
بین المللی دارد.
در حال حاضر قیمت شــمش در بنادر چین به  440دالر در
هر تن رســیده و پیش بینی می گــردد حدود همین رقم تا
پایان ســال باقی بماند کما اینکه افزایش و نوسانات قیمت
هم محتمل است.
به عبارت دیگر این رشد نرخ ها ،حباب نبوده و واقعی است
و به نظر می رســد روند بازار فــوالد بدین گونه ادامه می
یابد .البته درمجموع اگر رکود بازار مســکن و ساخت و ساز
بــه همین صورت ادامه پیدا کند ،وضعیت نوردی ها و حتی
ذوبی ها بدتر از ســال قبل خواهد بود .پــــس توقع ما از
دولت این اســت که در این حوزه تحرکی ایجاد نمایــــد.
ریم بخش ساخت و ساز در نیمه دوم سال تحرکی به جهت
تقاضا داشته باشد تا شاهد بهبود شرایــــط فوالدسازان و
نوردکاران باشیم.

الزامات ،مشوق ها و استراتژی
توسعه صادرات فوالد ایران
بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

به همراه برنامه صادرات شرکت های فوالدی
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مهم ترین اقدامات انجمن در مجمع عمومی تشریح شد:

تشــکیل رســته ها و تثبیت تعرفــه واردات فوالد
مجمع عمومی عادی سالیانه و
مراسم افطاری انجمن تولیدکنندگان فوالد
ایران با حضور تعداد بسیار زیادی از فعاالن
فوالدی و اقتصادی کشور و همچنین مدیران
و نمایندگان شرکت های عضو انجمن در روز
پایانی بهار سال جاری در هتل همای تهران
برگزار و مهم ترین اقدامات و برنامه های
انجمن برای اعضا تشریح شد.
به گزارش چیالن ،مجمع عمومی عادی
سالیانه انجمن تولیدکنندگان فوالد با حضور
حداکثری اعضاء و اعالم نماینده اتاق بازرگانی
رسمیت یافت و پس از تالوت آیاتی از کالم
آهلل مجید و سرود مقدس جمهوری اسالمی
ایران ،دکتر محمود اسالمیان به عنوان رئیس
مجمع ،محمد علی رفیعیان و محمد احرامیان
به عنوان نظار و سید رسول خلیفه سلطانی
به عنوان منشی ،اعضای هیئت رئیسه مجمع
عادی سالیانه انجمن تولیدکنندگان فوالد را
تشکیل دادند.

فعالیت  3برابری انجمن نسبــت به
 5سال قبل
در ابتدای جلسه مجمع سالیانه انجمن،
گزارش عملکرد انجمن تولیدکنندگان فوالد
از سوی سید رسول خلیفه سلطانی ،دبیر
انجمن قرائت و تشریح شد.
وی در گزارش خود ،به افزایش تعداد اعضای
انجمن به بیش از  150عضو و فعالیت بیشتر
انجمن برای پاسخگویی به نیاز اعضا اشاره
کرد و برگزاری  159جلسه در سال  95را
شاهد این مدعا عنوان کرد و گفت :بررسی
عملکرد انجمن در جلسات و مکاتباتی که
انجمن می توانسته نقش خود را ایفا کند،
نشان می دهد که در  5سال گذشته فعالیت
انجمن بیش از  3برابر شده است و این در
حالی است که بسیاری از اقدامات و پیگیری
های انجمن تنها از طریق جلسه و مکاتبه
صورت نمی پذیرد و نیازمند تالش های
دیگری است.

تولید و ارزش فوالد ،مطالعات تطبیقی برای
بین المللی کردن ساختار انجمن ،داخلی
سازی مواد اولیه فوالدی مورد نیاز صنایع
پایین دستی ،حمایت از فرآوری قراضه و
پیگیری انعقاد تفاهم نامه انجمن و سازمان
ملی استاندارد عنوان کرد.

اقدام مفید تثبیت تعرفه های فوالد در
سال ۹۵
در ادامه این جلسه ،دکتر محمود اسالمیان
به عنوان رئیس انجمن تولیدکنندگان
فوالد ایران با مثبت ارزیابی کردن مشارکت
بخش خصوصی در صنعت فوالد و لزوم
اجرای صحیح اصل  ۴۴قانون اساسی به
تسهیل فضای کسب و کار و جلب مشارکت
کارآفرینان خوبی که در بخش خصوصی
فوالد وجود دارد تاکید کرد.

 60جلسه صنفی در رستـــه های
پنجگانه تولیدی
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد مهم ترین
اقدام انجمن در سال  ۹۵را تشکیل رسته
های پنجگانه اعالم کرد و با اشاره به برگزاری
بیش از  ۶۰جلسه رسته های مختلف در
طول سال گذشته اظهار داشت :در رسته
ذوب و ریخته گری و نورد مقاطع طویل
بیشترین جلسات را داشته ایم که عمده
دلیل آن ،رکود بازار و لزوم جلوگیری از
رقابت منفی بین تولیدکنندگان بوده است.
وی تعداد جلسات در رسته ذوب و ریخته
گری را  ،17رسته نورد مقاطع طویل ،34
رسته نورد مقاطع تخت  ،8رسته گندله و
آهن اسفنجی  1و جلسات مشترک بین
رسته ها را  5جلسه در سال گذشته اعالم
کرد و گفت :این جلسات در سال جاری نیز
با جدیت بیشتر و حول مسایل مدیریت بازار
و سایر مسایل مهم واحدهای رسته های
مختلف ادامه خواهد داشت.
خلیفه سلطانی اقدامات مهم دیگر انجمن در
سال گذشته را عالوه بر مکاتبات و پیگری
های مفید ،جلوگیری از کاهش تعرفه ها،
جلوگیری از افزایش حامل های انرژی برای
واحدهای تولیدی ،مشارکت در پایش طرح
جامع فوالد و تالش برای تنظیم زنجیره

وی عملکرد انجمن تولیدکنندگان فوالد در
بحث تعرفه را مثبت ارزیابی کرد و افزود:
تثبیت تعرفه ها در سال  ۹۵برای تک تک
اعضا و واحدهای انجمن سودبخش بود.
دکتر اسالمیان با بیان اینکه حضور در
فعالیت های صنفی و تشکلی از جمله انجمن
تولیدکنندگان فوالد نوعی فرهیختگی قلمداد
می شود ،مشارکت بیشتر اعضاء در برنامه
های انجمن را ضروری دانست و در ادامه
خاطرنشان کرد :باید تجربه های موفق انجمن
های فوالد در سراسر جهان بررسی شود
که برای این منظور در سال  ۹۵مطالعاتی
تطبیقی در خصوص ساختار و فعالیت های
انجمن های فوالد کشورهای فوالدساز دنیا
از جمله آلمان ،امریکا و… انجام شده است.
رئیس انجمن در ادامه تصریح کرد :باید از
بازنشستگان این صنعت و متخصصان برای
آموزش های تخصصی در حوزه فوالد استفاده
کرد و ما در انجمن در حال جلب توانمندی
ها و تجربیات این عزیزان هستیم.

تثبیت بازرس انجمن برای پنجمین
سال متوالی
پس از سخنرانی رئیس انجمن؛ گزارش
عملکرد اجرایی انجمن به رأی گذاشته شد
و به تصویب اعضاء رسید و سپس گزارش
بازرس قانونی و حسابرس انجمن قرائت شد
و با اکثریت آراء صورت های مالی انجمن به

تصویب مجمع عمومی رسید.
در ادامه جلسه ،رای گیری برای انتخاب
بازرس قانونی صورت گرفت که نتیجه این
انتخابات به برگزیده شدن مهندس احمد
دنیانور با  ۶۲درصد آراء و برای پنجمین دوره
متوالی ختم شد.

عدم افزایش حق عضویت از سال ۹۰
تا کنون!
مهندس بهادر احرامیان ،عضو هیئت مدیره و
خزانه دار انجمن ،پشنهاد هیئت مدیره برای
افزایش حق عضویت اعضای انجمن را در این
جلسه ارائه داد .وی به مقایسه حق عضویت
انجمن تولیدکنندگان با سایر تشکل های
صنفی صنعتی پرداخت و در تشریح دالیل این
پیشنهاد ،عدم افزایش حق عضویت از سال ۹۰
تاکنون علی رغم افزایش  3برابری جلسات و
اقدامات انجمن طی همین دوره زمانی و بزرگتر
شدن ساختار انجمن برای پاسخگویی برای
نیازهای اعضا را توضیح داد که این پیشنهاد
به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید.

بازپرداخت بدهی های ارزی و ریالی
فوالدی ها
همچنین در این جلسه ،محمد مهدی رئیس
زاده ،مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی ایران به
تشریح آخرین تحوالت پیرامون بازپرداخت
بدهی های ارزی و ریالی بر اساس قانون رفع
موانع تولید و پیشنهادات ماده  ۲۰در مجلس
شورای اسالمی به ایراد سخنرانی پرداخت.

دلیل غیبت دو عضو هیئت مدیره در
مجمع
همچنین دکتر بهرام سبحانی ،مدیرعامل
فوالد مبارکه اصفهان و مهندس سید حسین
احمدی ،مدیرعامل فوالد خراسان دو تن از
اعضای هیئت مدیره انجمن به دلیل مأموریت
کاری برای افتتاح گندله سازی فوالدسنگان
در خراسان رضوی موفق نشدند در این
مجمع حضور پیدا کند اما تالش آنها در
تولید آزمایشی گندله سازی فوالد سنگان به
عنوان نخستین گندله سازی شرق کشور و
با ظرفیت  ۵میلیون تن گندله سنگ آهن
با سرمایه هزار میلیارد تومانی ،خبر خوشی
برای اعضای حاضر در جلسه بود.

ارزش صادرات فوالد کاوه جنوب کیش سه برابر می شود
روابط عمومی شرکت کاوه جنوب کیش به چیالن خبر داد :در نظر داریم صادرات 100
میلیون دالری خود طی سال  95را به  300میلیون دالر برسانیم.
شایان ذکر است که شرکت فوالد کاوه جنوب کیش دارای  2فاز جداگانه فوالدسازی
(هرکدام با ظرفیت یک میلیون و  200هزار تن در سال) است که فاز نخست این
فوالدساز در مهرماه  1395به بهره برداری رسید و فاز دوم فوالدسازی این شرکت نیز
با پیشرفت نزدیک به  40درصد تا پایان  2018به بهره برداری خواهد رسید.

فوالد خوزستان طی سه ماهه نخست
امسال بالغ بر  935هزار و  152تن
اسلب ،بلوم و بیلت تولید کرد .از این
میزان نزدیک به  388هزار تن اسلب و
مابقی بلوم و بیلت بوده است.
همچنین فروش این شرکت در مدت
مذکور  408هزار و  680تن اسلب و 698
هزار و  644تن بلوم و بیلت بوده است.
ارزش فروش این محصوالت در مجموع 16هزار و 230میلیارد ریال برآورد شده است.
گفتنی است ،فوالد خوزستان در خرداد ماه هم تولید اسلب را به  92هزار و 522
تن و بلو م و بیلت را به  213هزار و  585تن رسانده بود.
فروش در خرداد ماه نیز  156هزار و  371تن اسلب و نزدیک به  324هزار تن بلوم
و بیلت بوده است .ارزش فروش هم درمجموع کمی بیشتر از  7هزار میلیارد ریال
ثبت شد.

عرضه بی نتیجه سهام ذوب آهن اصفهان
برای سومین بار
عرضه عمده سهام مدیریتی غیرکنترلی
شــرکت ذوبآهن اصفهان شــامل 5
میلیارد و  556میلیون ســهم معادل
 16.75درصد از ســهام این شرکت به
قیمت پایه هر سهم  850ریال دهم تیر
ماه توسط سازمان خصوصیسازی در
فرابورس انجام شد که خریداران اقبالی
به آن نشان ندادند.
به گزارش بولتن اخبار فوالد 5.5 ،میلیارد ســهم شــرکت ذوبآهن اصفهان به
قیمت پایه هر سهم  850ریال برای سومین بار توسط سازمان خصوصیسازی در
فرابورس عرضهشدکه خریدار نداشت.
بر اساس این گزارش ،این میزان سهام به وکالت از صندوق بازنشستگی فوالد و از
طریق شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن به ارزش کل پایه چهار هزار و 722
میلیارد ریال بهصورت یکجا و نقد یا  20درصد نقد و بقیه اقساط ششماهه طی
سه سال با نرخ  13درصد در بازار دوم فرابورس ایران عرضه شده بود.
گفتنی است سهام این شرکت پیش از این در دو نوبت  26آبان و  29آذر  95به
وکالت صندوق بازنشستگی فوالد در بازار دوم فرابورس عرضه شده بود.

فعال شدن ظرفیت های خالی صنعت فوالد
در دولت یازدهم

بلوک  ۵درصدی فوالد ارفع
فروش رفت
بلــوک  ۵درصدی
فوالد ارفــع در بازار
دوم فرابــورس ایران
دهــم تیر مــاه 96
عرضه و فروخته شد.

حمایت دولت از صنعت فوالد،
می تواند ظرفیت های خالی این
صنعت را فعال کند؛ همچنان که
در چند سال گذشته ،موفقیت
های چشمگیری در تکمیل زنجیرۀ
صنعت فوالد کشور حاصل شده است.
به گزارش چیالن به نقل از روابط
عمومی فوالد مبارکه اصفهان ،دکتر
بهرام سبحانی ،مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به موفقیت هایی که
صنعت فوالد کشور در بخش تأمین بازار داخل و حضور در بازاهای جهانی به
دست آورده است ،تصریح کرد :بکارگیری راهبردهای موفقیت آمیز در بخش
فوالد باعث شده است که فوالدسازان طی سال های اخیر عالوه بر تأمین نیاز
مشتریان داخل ،رشد مناسبی در صادرات محصوالت فوالدی داشته باشند؛
برای مثال ،فوالد مبارکه توانست به رکورد تاریخی یک میلیون و  ۸۰۰هزار تن
صادرات در سال دست یابد .نکتۀ قابل توجه سهم باالی بازار اروپا از این صادرات
است که خود دلیل مهمی بر توجه به تولید محصوالت کیفی در این شرکت است.
این عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران ،خاطرنشان کرد :با
حمایت دولت ،کاهش واردات فوالد از طریق وضع تعرفه بر واردات با هدف
حمایت از صنعت داخلی همزمان با افزایش صادرات محصوالت فوالدی توانست
ضمن ارزآوری ،موجب کاهش خروج ارز از کشور شود .لذا می توان صنعت
فوالد خصوصا فوالد مبارکه را پیشرو در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.

شــرکت بین المللی
توســعه صنایــع و
معــادن غدیر 149
میلیون و  621هزار و  86سهم ،معادل  4.99درصد سهام غیر مدیریتی شرکت
آهــن و فوالد ارفع را به طور عمده و شــرایطی در قیمت  285تومان به فروش
رســاند .هم اکنون دو شرکت چادرملو و توســعه معادن و فلزات با  37.9و 20
درصد ،مدیریت اصلی این شرکت را در اختیار دارند.
گفتنی است ،شرکت آهن و فوالد ارفع در خرداد ماه توانست بیش از  66هزار تن
شمش و حدود  78هزار تن آهن اسفنجی تولید نماید.
همچنیـن شـرکت توانسـته  54هـزار تن از شـمش تولیـدی خـود را در خرداد
مـاه بـه فـروش برسـاند .درمجمـوع سـه ماه نیـز ارفـع  201هزار تن شـمش و
 230هـزار تـن آهن اسـفنجی تولیـد و موفق به فـروش  199هزار تن شـمش
تولیـدی خود شـده بود.
ارزش فروش شمش ارفع هم در خرداد ماه بالغ بر  726میلیارد و  771هزار ریال
و در سه ماهه ابتدایی  2هزار و  596میلیارد و  756میلیون ریال بود.

کارخانه فوالد شادگان به تولید  ۷۰تن درساعت رسید
محمدرضا مدرس خیابانی ،مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان اعالم کرد :کارخانه فوالد شادگان به تولید  ۷۰تن درساعت
رسید .تنها چند هفته پس از راه اندازی گرم اولین کارخانه تولید آهن اسفنجی به روش ایرانی پرد( )PEREDدر جهان،
کارخانه احیا مستقیم ایرانی در فوالد شادگان به تولید  ۷۰تن در ساعت رسید.
مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان (سهامدار عمده شرکت فوالد شادگان) با اعالم این مطلب گفت :هم اکنون بخش احیا
مســتقیم فوالد شادگان آماده افتتاح رسمی اســت و در پی آن تکمیل احداث بخش فوالد سازی ،این طرح نیز با بسیج
امکانات و توانمندی های مجموعه فوالد خوزستان در کنار همیاری های استانی و مساعدت سازمان ایمیدرو با شتاب بیشتری پیگیری خواهد شد بالفاصله شروع
خواهد شد.
مهندس عباس تفضلی مدیرعامل شرکت صنعت فوالد شادگان نیز ضمن تقدیر از حضور موثر فوالد خوزستان در تمام مراحل طی شده و موفقیت ها ،درخصوص
نحوه تامین مواد اولیه مورد نیاز طرح اظهارداشت :فوالد شادگان برای رسیدن به ظرفیت تولید کامل خود نیازمند رقمی بیش از یک میلیون تن گندله سنگ آهن
در سال است که درحال حاضر براساس یک قرارداد تهاتری ،از فوالد خوزستان تامین می شود و اما براساس مفاد قرارداد مشارکت فیمابین پیش بینی شده ،تامین
کنسانتره سنگ آهن مورد نیاز این طرح در تعهدات سازمان ایمیدرو منظور شده است که پیگیرهای الزم در این خصوص در جریان است.
تفضلی ضمن اظهار امیدواری نسبت به اینکه واحد احیا مستقیم فوالد شادگان ظرف مدت یک ماه به ظرفیت کامل برسد ،افزود :گام بعدی تمرکز بر اجرای پروژه
فوالدسازی می باشد که قطعا با حمایت و برخورداری از تجارب شرکت فوالد خوزستان همانند کارخانه احیاء مستقیم در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه خواهد
رسید.

میدکو به تولید  ۷.۵میلیون تنی گندله دست یافت
طرح تولید محصول کارخانه گندله سازی شرکت میدکو با حضور مدیرعامل
این شرکت و جمعی از مسئوالن استان کرمان و استاندار آغاز به کار کرد.
علی اصغر پورمند ،مدیر عامل شــرکت میدکو گفت :تولید آزماشــی و سرد
محصول گندله این واحد از سال قبل توسط شرکت فوالد بوتیای ایرانیان از
شرکت های زیر مجموعه هلدینگ میدکو آغاز شده بود و تولید محصول نهایی
گندله آن با ظرفیت  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار تن آغاز شد و توانستیم به هدف
تولید هفت میلیون و  ۵۰۰هزار تن گندله در کشور برسیم.
وی بیان کرد :دانش فنی و اجرایی تولید محصول گندله امروز در کشور توسط
شرکت میدکو بومی سازی شده و آمادگی انجام پروژه های دیگر را در دیگر
نقاط کشور داریم.
مدیرعامل شرکت میدکو اظهار کرد :واحد گندله سازی که به تازگی وارد مدار
شده ،بیشترین حجم تبادل مواد اولیه و محصوالت با بازار پیرامون را از طریق
اتصال به شبکه راه آهن سراسری کشور به انجام خواهد رساند.
پورمند با اشاره به تامین آب این کارخانه از طریق شبکه های آب و فاضالب
کرمان ،زرند و شــهربابک و اجرای جنگل کاری یــک هزار هکتاری در این
مجموعه اظهار کرد :هلدینگ میدکو پس از کسب دانش ساخت پلنت گندله
سازی با نگرش کامل محیط زیست ظرفیت تولید خود را به  7.5میلیون تن
رساند.

اخبار داخلی

میزان تولید و ارزش فروش سه ماهه فوالد
خوزستان اعالم شد

2

تغییر مدیریتی در یک شرکت فوالد مصری
شرکت آهن و فوالد هادیسولب ( )Hadisolbتولیدکننده محصوالت طویل و تخت فوالدی در مصر ،تغییرات
مدیریتی را اعالم کرد.
به گزارش چیالن به نقل از متال اکسپرت ،خالد االنصاری که قبال در کک سازی متالوژی النصر مشغول بود ،ریاست
جدید شرکت هادیسولب را بر عهده خواهد گرفت.

3

شایان ذکر است ،محمد سعد بیش از  ۵سال است که در سمت ریاست شرکت هادیسولب است و نزدیک به ۳۵
سالی است که با این شرکت فعالیت می کند .وی همچنین پروژه بازسازی و نوسازی هادیسولب را هدایت می کند.

اخبار خارجی

تعرفه های جدید نظارتی در پاکستان برای
جلوگیری از واردات

انتظار افزایش قیمت میلگرد
در ترکیه
کارخانه های ترکیــه ای قیمت های
میلگرد داخلــی و صادراتی را افزایش
دادند .به گــزارش بولتن اخبار فوالد،
پیــش از تعطیالت عید فطــر روند
صعودی در قیمت های میلگرد ترکیه
به چشم خورد و انتظار می رود پس از
تعطیالت هم تقاضای داخلی احیا شده
و حمایت اصلی از تولیدکنندگان در آن
زمان بیشتر گردد .اما در مجموع به طور کلی قیمت های داخلی میلگرد ترکیه تا
قبل از تعطیالت روند افزایشی خود را آغاز کرد.
البته برخی کارشناسان می گویند فعالیت های صادراتی هنوز هم به اندازه کافی
باال نیست با این وجود پیشنهادات صادراتی در طول هفته های اخیر تا حدودی
افزایش داشته است .هرچند که کارخانه ها به دلیل بهبود فروش داخلی معتقدند
تقاضای داخلی به تنهایی جوابگوی احیای بخش فوالد به ویژه میلگرد است کما
اینکه هزینه های تامین قراضــه و افزایش قیمت فروش آن ،روند صعودی بهای
میلگرد را بیشــتر کرده است .فوالدســازن ترکیه ای انتظار دارند فروش داخلی
همچنان به اندازه کافی باقی بماند تا در هفته های آتی از قیمت ها پشــتیبانی
کرده و عامل کلیدی در صعود نرخ ها باشــد .گفتنی اســت ،در بخش صادرات
پیشنهاد قیمت فروشندگان متفاوت است اما کسانی هم که قصد صادرات دارند،
سطح پایین تری را نسبت به عرضه داخلی ارائه می دهند چراکه تولیدکنندگان
درمقایســه با نرخ های صادراتی به جهــت تقاضای داخلی مطلوب ،قیمت های
بهتری را برای فروش داخلی ارائه می دهند.
به طور کلی تقاضای خارجی برای میلگرد ترکیه در همان سطوح قبلی باقی مانده
و تنها چند بازار نظیر عراق ،سوریه و آفریقا نسبت به واردات ابراز عالقه کرده اند.

دولت پاکســتان مقررات جدیدی را
برای جلوگیری از واردات مقاطع طویل
فوالدی و مقاطع تخت در نظر گرفته و
تعرفه های واردات را اصالح کرده است.
بــه گزارش چیالن ،ایــن اقدام دولت
پاکستان درست پس از اعمال تعرفه
های باال بــرای واردات متریال و مواد
فرآوری شده بود.
اگرچه این اقدام یک عمل در راستای حمایت از صنعت داخلی پاکستان محسوب
می شــود اما فشــار زیادی را بر واردکنندگان این محصوالت اعمال خواهد کرد.
در تاریخ  21ژوئن  2017بود که دولت پاکســتان رســما اعالم کرد تصمیم دارد
تعرفــه های نظارتی و وارداتی را درمورد محصوالت طویل و تخت فوالدی اصالح
کند .برای جبران خســارت و محافظت از بازار داخلی و به دنبال شکایت برخی
فوالدسازان این کشور ،دولت پاکستان تعرفه های واردات را  25تا  30درصد برای
محصوالت طویل تعیین کرده درحالی که تعرفه ها تا پیش از این  15درصد بود.
عالوه بر آن ،نرخ تعرفه فوالدهای تخت خاص به  17.5درصد افزایش یافت درحالی
که طبق اسناد رسمی برای برخی محصوالت به دلیل محدودیت هایی بدون تغییر
و درحدود  12.5درصد باقی مانده است .الزم به ذکر است ،دولت پاکستان قصد
دارد تا سال  2018حدود یک میلیون و  125هزار تن به ظرفیت فوالد طویل خود
بیافزاید تا بتواند نیازهای داخلی بخش ساخت و ساز این کشور را پوشش دهد.
برخی کارشناسان معتقدند ،افزایش تعرفه های وارداتی می تواند منجر به کمبود
مقاطع طویل و تخت فوالدی در بازار شود چراکه تولید داخلی هنوز برای پوشش
نیازهای ساخت و ساز داخلی کافی به نظر نمی رسد.

صــــادرات بیـــلت
کشورهـــــــای CIS
صعــودی اســت

تعهد چیــن در قبال
کاهش ظرفیت فوالد
چین  120میلیون تن از ظرفیت فوالد کوره های القایی خود را در نیمه نخست
سال  2017تعطیل کرد.
خبرگزاری دولتی چین گفت :مقامات کمیسیون ملی توسعه و اصالحات وزارت
صنایع چین اعالم کردند ،بالغ بر  120میلیون تن از ظرفیت کوره های القایی
در بیش از  600کارخانه در سراســر این کشور بسته شدند و منابع برق و آب
آنها قطع شده است.
دولت چین آخرین مهلت برای تعطیلی واحدهای فوالدی این کشور را  30ژوئن
تعیین کرده بود و در نظر داشت تا این تاریخ کوره های القایی که معموال محصوالت
تولیــدی در آنها با کیفیت پایین بود را در این کشــور حذف و متوقف نماید.
گفتنی اســت ،این عدد ظرفیتی با احتســاب کار با حداکثر ظرفیت اسمی و
ظرفیت کامل و تولید  24ساعته فوالد بود هرچند که تولید واقعی فوالد کوره
القایی در چین چندان زیاد نیست.
در ماه آوریل انجمن آهن و فوالد چین اعالم کرده بود ،بیش از  500تولیدکننده
فوالد کوره های القایی در سراسر این کشور شناسایی شده اند که ظرفیت آنها
بالغ بر  119میلیون تن در سال است.

قيمتهايجهاني
تهیه و تنظیم :مریم رحیمی

محصول
سنگ آهن
سنگ آهن
سنگ آهن

مشخصات
 58درصد وارداتی -شمال چین
CFR

 65درصدوارداتی -شمالچین
CFR

 52درصدوارداتی-شمالچین
CFR

صادراتی -دریای سیاه

شمش

FOB

ورق گرم

صادراتی چین
صادراتی دریای سیاه

تامین کنندگان بیلت کشــورهای  CISافزایش بیشتر صادرات و قیمت های
صادراتــی را هدف قــرار داده اند .به گزارش بولتن اخبار فوالد ،چشــم انداز
مثبت در بخش مقاطع طویل در کشــورهای منطقه منا و همینطور پیشنهاد
قیمت های باال برای قراضه ،از تولیدات بیلت کشــورهای  CISحمایت کرده
بــا این حال در هفته های جاری فعالیت هــای تجاری تا حدودی از آرامش
نسبی برخوردار بوده است .در روزهای پایانی ماه ژوئن ،قیمت صادراتی بیلت
کشورهای  CISبین  400تا  405دالر در هر تن فوب دریای سیاه بود که با
توجه به پایان تعطیالت عید فطر در کشورهای منطقه منا ،معامالت محدود
بــود .البته تولیدکنندگان برای ماه آگوســت قیمت های باالتری را درحدود
 405تا  410دالر در هر تن را پیشــنهاد می دهند .فوالدســازان کشورهای
 CISگفته اند فعالیت های اصلی بعد از عید فطر از ســر گرفته خواهد شد و
خریداران به طور کامل به بازار باز خواهند گشت.
شــایان ذکر اســت ،تامین کنندگان انتظار دارند تقاضا در اوایل ماه جوالی
افزایشی باشــد .حتی تجار کشــورهای  CISمی گویند ،مشتریان در مصر
موجودی کافی ندارند و تولیداتشــان کفایت نمی کند از این رو همچنان به
خرید ادامه می دهند.

هفته منتهی به
 28ژانویه 2017

هفته منتهی به
 20فوریه 2017

هفته منتهی به
 26فوریه 2017

هفته منتهی به
 15آوریل 2017

هفته منتهی به
 22آوریل 2017

هفته منتهی به
 13مه 2017

هفته منتهی به
 7ژوئن 2017

هفته منتهی به
 17ژوئن 2017

هفته منتهی به
 4جوالی
2017

56-57

56/5-57/5

52-53

39/5-40/5

38/5-39/5

35-36

31/5-32/5

30-31

39/5-40/5

76-96

102-103

102-103

80-81

79/5-80/5

71-72

71-72

71-72

80-81

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

365

385

400

390

385

393

392

400

407/5

499

496-500

505-513

430-435

409

415

430-433

440-445

471-472

475-485

475-480

480-495

460-470

450-460

435-440

435-440

430-440

445-455

549-559

552-557

526-536

537-542

521-532

540-545

525-530

519-530

545-555

530-540

515-520

480-490

495-500

490-500

495-505

425-430

417/5-422/5

430-439

423-433

420-425

435-440

485/5-496/5

477/5-488/5

472/5-483/5

464/5-475/5

474-486

403-405

400-410

428-430

430-432

446-450

ورق گرم

FOB

ورق گرم

وارداتی اروپا CIF

557-562

ورق سرد

صادراتی دریای سیاه

525-535

540-550

395-405

420-430

430-435

492-503

474-485

485-498

486-497

430-433

433-435

440-442

411-413

صادراتی ترکیه

میلگرد

FOB

میلگرد

داخلی اروپا

میلگرد

صادراتی چین
FOB

سرخطخبرهایاقتصادی
داخلی
رسانه های فرانسه :سیگنال قوی تهران به سرمایه گذاران اروپایی
امضای نخستین قرارداد جدید نفتی در دوران پساتحریم میان شرکت ملی نفت
ایران و کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه
فاز  11پارس جنوبی در رســانه های جهان به ویژه رسانه های فرانسه بازتاب
گســترده ای داشت و آن را «سیگنال قوی تهران به سرمایه گذاران اروپایی» و
«نتیجه توافق بین المللی برجام» ارزیابی کردند.
نرخ بیکاری بهار  ۱۲.۶درصد شد
بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران ،نرخ بیکاری در فصل نخست سال جاری
با  ۰.۱درصد افزایش نسبت به زمستان گذشته به  ۱۲.۶درصد رسیده است.
طال ارزان شد
در حالی که ســرمایه گذاران سرمایه های خود را از بازارهای امن خارج کرده
اند ،ارزش سهام های آسیایی در نزدیکی باالترین رقم های دو ساله اخیر قرار
دارد و ارزش دالر در حال فاصله گرفتن از پایین ترین رقم  ۹ماه گذشته است،
درنتیجه قیمت طال کاهش شد.
مذاکرات بازرگانی و صنعتی ایران و ارمنستان در ایروان برگزار شد
مجتبی خســروتاج معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و سورن کارایان وزیر
توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری جمهوری ارمنستان ابعاد مختلف اجرایی شدن
توافق های دو کشور در حوزه های مرتبط را بررسی کردند.
گشایش سه میلیارد دالر اعتبار اسنادی بخش واردات در سه ماهه امسال
بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران از گشــایش اعتبار اسنادی در بخش
واردات سه ماهه نخست امسال به تعداد  3477فقره و ارزش سه میلیارد دالر
خبر داد .پارسال نیز  17هزار و  494فقره اعتبار اسنادی در بخش واردات و 2
میلیارد و  700میلیون دالر در بخش صادرات گشایش یافت.
رییس سازمان بهره وری :متوسط رشد اقتصادی سه سال گذشته ٤.٥٥
درصد شد
رویا طباطبایی یزدی ،رییس سازمان ملی بهره وری گفت :میانگین رشد اقتصادی
سال های  1394 ،1393و  1395برابر با  ٤.٥٥درصد شد که سهم بهره وری
در این رشد  ٢.٩١درصد است.
جذب  100درصدی سرمایه گذار در شهرکهای صنعتی قزوین
حمیدرضا خانپور ،مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین گفت :در
سه ماهه اول ســالجاری  32قرارداد با سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت
استقرار در شهرکها و نواحی صنعتی استان منعقد شده است.

خارجی
بازار نفت در نیمه دوم  ۲۰۱۷به توازن میرسد
رئیس آژانس بین المللی انرژی گفت ،انتظار می رود بازار جهانی نفت در نیمه
دوم ســال  ۲۰۱۷به توازن مجدد برسد ،اما افزایش تولید بیشتر توسط تولید
کنندگان کلیدی نظیر نیجریه و لیبی ممکن است مانع این فرآیند شود.
توافق  ۱۰میلیارد دالری روسیه و چین برای تسهیل سرمایهگذاریهای
روبل ـ یوان
راشــاتودی اعالم کرد :در راستا کاهش ســلطه دالر بر بازار جهانی ،صندوق
سرمایهگذاری مستقیم روســیه و بانک توسعه چین ،توافق کردند تا صندوق
سرمایهگذاری روسیه ـ چین به ارزش  ۱۰میلیارد دالر را ایجاد کند.
نشست اوپکیها  ۲۴جوالی در روسیه برگزار می شود
بلومبرگ اعالم کرد :نشست کشورهای تولید کننده نفت برای بررسی عملکرد
توافق «طرح کاهش تولید نفت»  ۲۴جوالی (دوم مرداد) در ســنپترزبورگ
روسیه برگزار میشود.
آسیا و اقیانوسیه مهمترین منطقه پستی دنیا است
دبیرکل اتحادیه پستی جهانی گفت :میلیونها نفر در آسیا و اقیانوسیه زندگی
می کنند و  50درصد کسب و کارهای پستی در این منطقه است از این رو این
منطقه مهمترین منطقه پستی در دنیا است.
نخست وزیر فرانسه :وقت پایان دادن به هزینههای باالی دولت فرارسیده
است
نخســت وزیر فرانسه وعده داده است تا اعتیاد دولت این کشور به هزینههای
سنگین بخش عمومی را پایان دهد.
سرمایه گذاری  2.2میلیارد دالری فیلیپین در صنعت پتروشیمی
هلدینگ جی جی سامیت فیلیپین در نظر دارد تا سرمایه گذاری خود در صنعت
پتروشیمی را به  2میلیارد و  200میلیون دالر افزایش دهد.

اخبار فوالد

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
صاحب امتیاز :انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
مدیر مسئول :سیدرسول خلیفه سلطانی
سیاستگذاری :حمیدرضا طاهری زاده – سعید رئوفی
سردبیر :سید احمد عسکری
گرافیک و صفحهآرایی :پیمان مرادی
همکاران این شماره :مریم رحیمی ،مائده صالح ،پیمان مرادی ،محمدباقر حسینزاده ،محسن احمدی
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از خیابان شــهید بهشــتی،کوچه پردیس ،پــاک  3جدید  /تلفن:
88551701-4
ایمیلmag@chilanonline.com :
پایگاه خبــری تحلیلی چیالن آنالینwww.chilanonline.com :
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قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

قیمتهایداخلی

(واحد :ریال/کیلوگرم)

تهیه و تنظیم :مریم رحیمی

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران
نبشی

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران
میلگرد ساده

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

سایز

هفته چهارم خرداد

هفته اول تیر

سایز

هفته چهارم خرداد

هفته اول تیر

سایز

هفته چهارم خرداد

هفته اول تیر

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

28,000
27,700
27,000
26,500
26,400
26,300
26,500
26,500
26,500
26,800
28,000

28,000
27,700
27,500
26,600
26,500
26,400
26,600
26,600
26,600
26,700
28,000

6.5
8
10
12
14

17,100
***
***
20,050
20,050

17,200
***
***
20,050
20,050

3
4
5
6
8
10
12
15

17,800
17,800
17,800
17,800
17,700
18,000
18,100
24,500

17,800
17,800
17,800
17,800
18,100
18,100
18,200
24,500

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران
سایز

هفته چهارم خرداد

هفته اول تیر

2

22,500

23,500

3

22,000

22,500

4

22,000

22,500

5

22,000

22,500

6

21,500

22,000

8

21,500

21,800

10

21,500

21,900

12

22,300

22,250

15

22,500

22,500

20

21,000

21,250

25

21,550

21,900

سایز

هفته چهارم خرداد

هفته اول تیر

8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32

17,000
16,400
16,400
16,300
16,450
16,450
16,450
16,450
16,450
16,450
***
16,700

17,100
16,450
16,450
16,800
16,800
16,800
16,800
16,800
16,800
16,800
***
17,100

ناودانی
سایز

هفته چهارم خرداد

هفته اول تیر

6
8
10
12
14
16
18
20
22

18,800
17,800
17,800
17,800
17,800
17,800
27,000
27,200
27,200

18,800
17,800
17,800
17,800
17,800
17,900
27,000
27,200
27,200

روندتغییرات
قیمت محصوالت فوالدی
در بازار تهران

بورسکاال

نام کاال

قیمتپایانیمیانگین
موزون (ریال)

حجممعامله
(تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد  14تا 25

15,400

98

1396/03/30

1396/04/30

ذوب آهن اصفهان

سبد تیرآهن مخلوط

20,255

10000

1396/03/31

1396/05/31

سبد مخلوط

16,000

31140

1396/03/31

1396/05/31

19,500

30000

1396/03/31

1396/05/31

1000

1396/03/31

1396/05/31

1396/03/31

1396/04/07
1396/06/31

تولیدکننده
نام کاال

قیمتپایانیمیانگین
موزون (ریال)

حجممعامله
(تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

19,152

10626

1396/03/29

1396/05/31

ذوب آهن اصفهان

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

19,149

13540

1396/03/29

1396/05/31

ذوب آهن اصفهان

سبد تیرآهن مخلوط

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

19,149

17054

1396/04/04

1396/05/31

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد و تیرآهن

16,500

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

19,152

5802

1396/04/04

1396/05/31

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد مخلوط

16,140

1704

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

19,980

49500

1396/04/12

1396/06/31

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد و تیرآهن

17,200

1000

1396/04/13

فوالد مبارکه اصفهان

تختال SM

15,550

32000

1396/04/12

1396/05/31

فوالد کاوه جنوب کیش

شمش بلوم (5SP)150*150

13,800

3650

1396/03/30

1396/04/07

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

38,102

700

1396/04/12

1396/07/12

فوالد کاوه جنوب کیش

شمش بلوم (5SP)150*150

13,800

3000

1396/03/31

1396/04/07

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

27,472

3500

1396/04/12

1396/07/12

فوالد خوزستان

تختال C

16,400

25150

1396/03/23

1396/03/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

19,416

29150

1396/04/12

1396/06/31

فوالد خوزستان

تختال C

16,235

22950

1396/03/24

1396/04/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

25,434

1100

1396/04/12

1396/07/12

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد مخلوط

14,770

3000

1396/02/24

1396/03/30

تولیدکننده

