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بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

شماره  124نیمه اول آبان ماه 1396

در بازارهای داخلی و جهانی

راهکارهای انجمن برای چالش های
چهارگانه بازار میلگرد
احمد خوروش

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

در جلسات مختلف هم اندیشی که طی سال گذشته و سال
جاری با مدیران واحدهای نوردی و ذوبی کشور داشته ایم،
مشخص شده که فارغ از سرمنشا اصلی مشکالت بازار
میلگرد که همان رکود تقاضا و ساخت و ساز است ،چهار
چالش اصلی در نابسامانی این بازار نقش اساسی ایفا می
کند.
اول مازاد ظرفیت ایجاد شده که بیش از  2برابر تقاضا
است .دوم عدم نظارت کافی بر کیفیت میلگردهای تولیدی
کارخانجات مختلف که عامل اصلی در این خصوص نبود
استاندارد اجباری شمش بوده است .سومین فاکتور موثر در
ایجاد وضعیت فعلی بازار میلگرد ،فروش های بدون فاکتور
توسط برخی واحدهای تولیدکننده شمش است که موجب
شده برخی واحدهای نوردی که مجبور به بقا و حفظ تولید و
اشتغال هستند هم وارد بازار خرید شمش بدون فاکتور شوند
و رقابت منفی در بازار میلگرد را تشدید کنند .چهارمین
چالش اصلی در این خصوص هم رویکرد غیرمنصفانه
شرکت های خصولتی تولیدکننده شمش است که متاسفانه
به منافع بلندمدت زنجیره فوالد توجه نمی کنند و منافع
بنگاهی کوتاه مدت خود را اولویت داده اند.
با توجه به انتظار اعضای انجمن برای اقدامات موثر برای
رفع این نابسامانی ،پس از جلسات متعدد و بررسی های
کارشناسی خوشبختانه چند اقدام مهم انجام شده و یا
در حال انجام است که از آن جمله می توان به پذیرش
مسئولیت تدوین استاندارد شمش توسط کمیته استاندارد
انجمن ،طراحی نظام ممیزی و ارتقا کیفیت تولیدکنندگان
میلگرد یا همان نظام رتبه بندی کارخانجات نوردی و
تدوین پرسشنامه ها و مکانیسم اجرایی آن ،برگزاری
جلسات با سازمان امور مالیاتی برای نظارت بیشتر روی
فروش کارخانجات شمش در جهت کاهش معامالت
بدون فاکتور در بازار شمش و ایجاد زمینه رقابت سالم بین
واحدهای نوردی و همچنین پیگیری از وزارت صنعت برای
نظارت بیشتر بر قیمت شمش و تناسب منطقی آن با میلگرد
اشاره کرد که همان طور که اعضای انجمن به خوبی آگاهند
این پیگیری ها به ابالغیه وزارت صنعت در خصوص فروش
شمش در بورس کاال با نسبت  89درصد قیمت میلگرد
منتج شد و توانست قدری تناسب به هم ریخته بین قیمت
شمش و میلگرد را برقرار کند.
در راستای ادامه این رویکرد ،به زودی کار تدوین استاندارد
شمش در انجمن به پایان رسیده و برای تصویب و ابالغ،
به سازمان ملی استاندارد تحویل می شود .همچنین با نظر
مساعد و استقبال مناسب واحدهای نوردی ،نظام رتبه بندی
تولیدکنندگان میلگرد در هفته های آتی به اجرا گذاشته
خواهد شد .همچنین با وعده هایی که سازمان امور مالیاتی
داده است ،معامالت بدون فاکتور شمش به طور دقیق تر و
جدی تر رصد خواهد شد که با مجموع این اقدامات ،امیدواریم
رقابت سالم در بازار شمش و میلگرد کشور حاکم شود.

گزارش چیالن از کنفرانس انجمن جهانی فوالد:

وضعیتتقاضایفوالدجهانتاسال2018چگونهاست؟
پنجاهمین کنفرانس انجمن جهانی فوالد
 WorldSteelدر بروکسل برگزار شد
و طی آن کمیته اقتصادی این انجمن
وضعیت بازار جهانی فوالد را به روزآوری
کرده است .در این گزارش نگاهی اجمالی
به وضعیت اقتصادهای دنیا و تقاضای فوالد
جهان تا سال  2018شده است.
سرعت رشد اقتصادهای در حال توسعه
چگونه است؟
بسیاری از کشورهای در حال توسعه با
اصالحات ساختاری پیشرفت می کنند.
در این میان رشد هند و آسه آن همچنان
پایدار است و اقتصادهای روسیه و
کشورهای آمریکای التین با سرعت
کمتری بهبود می یابد و اما کشورهای
منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا)
درحال مبارزه با قیمت های پایین نفت و
درگیری های ژئوپلیتیکی هستند.
مکزیک اصالحات انرژی ،اصالحات مالیاتی
و طرح های زیربنایی ملی را در دستور
کار قرار داده است .آرژانتین اصالح نرخ
ارز در بازار و عربستان سعودی و برخی
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج
فارس اصالحات مالی را مدنظر قرار
داده اند .هند نیز مالیات بر محصوالت و
خدمات ( )GSCو دسترسی آسان تر
سرمایه گذاران خارجی به صنایع را در
دستور کار دارد.
بدهی کشورها همچنان نگرانی بزرگ
اقتصاد جهان
بدهی های بخش خصوصی و عمومی جهان
از  180درصد تولید ناخالص داخلی در سال
 2007به  220درصد در سال  2017می
رسد .جهان شاهد افزایش بدهی های عمومی
در اقتصادهای توسعه یافته است و نگرانی
درمورد افزایش بدهی های شرکت ها در
بسیاری از اقتصادهای نوظهور رو به گسترش
است .از سوی دیگر شاهد تجمع بدهی های
هنگفت چین هستیم و عمده بدهی ها در

بخش شرکت های بزرگ متمرکز شده است.
رشد یک درصدی تقاضای فوالد جهان
رشد تقاضای فوالد در سال  2016یک
درصد بوده و تقریبا به یک میلیارد و 516
میلیون تن رسیده بود.
پیش بینی ها نشان می دهد در سال
 2017این رشد بر اساس نرخ رشد تولید
فوالد خام چین (تنظیم شده برای سال
 )2016کمتر از یک درصد تصور می شود.
تقاضای فوالد در سال جاری میالدی یک
میلیارد و  622میلیون تن برآورد می شود.
رشد تقاضای سال  2018نیز  1.6درصد پیش
بینی می شود که در این صورت تقاضا به یک
میلیارد و  648میلیون تن خواهد رسید.
تقاضایفوالدچین46درصدکلدنیاست!
پیش بینی های منطقه ای حاکی از آن
است که تقاضای فوالد  28کشور عضو
اتحادیه اروپا در سال  2018بالغ بر 164.3
میلیون تن ،سایر کشورهای اروپایی 42.2
میلیون تن ،منطقه  CISحدود  53میلیون
تن ،آمریکای شمالی  140.4میلیون تن،
آمریکای مرکزی و جنوبی  42.3میلیون
تن ،آفریقا  38.2میلیون تن ،خاورمیانه
 56.5میلیون تن ،آسیای توسعه یافته
 145.7میلیون تن ،آسیای درحال توسعه
بجز چین  193.5میلیون تن و چین
 767.7میلیون تن است.
چین پیش بینی کرده است با وجود رشد
تقاضای  1.3درصدی در سال 2016
نسبت به  2015و  3درصدی در سال
 2017نسبت به  ،2016با توجه به مصرف
بخش های مختلف ازجمله ساخت و ساز،
لوازم خانگی ،تجهیزات برقی ،ماشین آالت
مکانیکی ،خودرو ،محصوالت فلزی و حمل
و نقل در سال  2018تغییری در تقاضای
فوالد مشاهده نکند.
با این وجود در منطقه آسیا شامل
کشورهایی همچون هند ،ژاپن ،کره

جنوبی ،آسه آن ،چین و آسیای توسعه
یافته و در حال توسعه رشد  3درصدی
در تقاضای سال جاری میالدی و 1.2
درصدی در سال  2018اتفاق بیافتد.
تقاضای فوالد آسیا در مجموع در سال
 2017یک میلیارد و  92میلیون تن و در
سال  2018یک میلیارد و  105میلیون تن
برآورد شده است.

سطح جهان در سال  2018به ترتیب
چین با  765.7میلیون تن ،آمریکا با 97.3
میلیون تن ،هند با  92.1میلیون تن ،ژاپن
با  64.5میلیون تن ،کره جنوبی با 56.4
میلیون تن ،آلمان با  41.6میلیون تن،
روسیه با  40.5میلیون تن ،ترکیه با 35.5
میلیون تن ،مکزیک با  27.6میلیون تن و
ویتنام با  27میلیون تن خواهند بود.

در آمریکای شمالی نیز رشد تقاضای
فوالد در سال  2017مثبت و حدود 4.9
درصد و در سال  2018بالغ بر  1.2درصد
پیش بینی شده درحالی که تا سال 2016
این رشد منفی بوده است.

گفتنی است این  10کشور  75درصد از
تقاضای جهانی فوالد در سال  2018را به
خود اختصاص خواهند داد.

در اروپا نیز رشد تقاضای فوالد در سال
 2017حدود  2.5درصد و در سال آینده
میالدی  1.4درصد برآورد گردیده است.
پیش بینی رشد  6.5درصدی تقاضای
فوالد ایران
 CISتنها منطقه ای است که در سال
 2018رشد تقاضای فوالد آن بیش تر از
رشد سال  2017است .پیش بینی شده
این منطقه در سال  2017نسبت به سال
قبل از آن رشد  3.6درصد را تجربه کند و
رشد تقاضای آن در سال  2018درمقایسه
با  2017بالغ بر  3.8درصد باشد.
درخصوص ایران نیز باید گفت رشد تقاضای
فوالد کشور در سال جاری میالدی 5
درصد و در سال آینده ( 6.5 )2018درصد
پیش بینی شده است .یعنی تقاضای فوالد
ایران در سال  2017به  20.1میلیون تن و
در سال  2017به  21.3میلیون تن خواهد
رسید .از این رو می توان گفت ،وضعیت
فوالدسازان ایران طی  2سال آینده خوب
خواهد بود.
 10کشور برتر متقاضی فوالد در سال
 2018کدامند؟
براساس برآوردهای انجمن جهانی فوالد
 10کشور با بیشترین تقاضای فوالد در

خالصه و نتیجه گیری:
▪

▪انتظار می رود رشد تقاضا برای فوالد
در سطح متوسط باقی بماند اما این
رشد همچنان تداوم خواهد یافت.

▪

▪رشد تقاضای جهانی فوالد تا سال
 2018با بهبود بازسازی ها افزایش
می یابد.

▪

▪انتظار می رود کاهش سرعت رشد
تقاضای فوالد چین تا نیمه دوم سال
 2018تداوم یابد.

▪

▪دلیل کاهش نرخ رشد تقاضای فوالد
چین در سال  2017مربوط به بسته
شدن ظرفیت های موجود است.

▪

▪ چشم انداز کوتاه مدت تقاضای فوالد
تحت تاثیر تهدیدهای سیاست ناپایدار
اقتصادی آمریکا و سیاست های پولی
اقتصادهای توسعه یافته قرار گرفته و
می گیرد .از سوی دیگر درگیری های
ژئوپلیتیک و کاهش شتاب رشد اقتصاد
چین نیز بازار فوالد را تحت تاثیر قرار
خواهد داد و جزو تهدیدهای این بازار
محسوب می شود.

▪

▪در مــیان مـــدت نیز بزرگتــرین
تهدید صنعت فوالد جهان ،بحران
بدهی های بانکی و حباب بورس و
سیاست های مقابله با تجارت آزاد
خواهد بود.

گندله سازی  920هزار تنی صبانور در کردستان راه اندازی می شود
صبانور در حال مذاکره با سه شرکت داخلی برای راه اندازی واحد گندله سازی  920هزار تنی خود در کردستان است .آیت
هاشمی ،مدیر فنی و مهندسی شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور در گفت و گو با چیالن با اعالم این خبر گفت :خوراک
این کارخانه قرار است از طریق خط کنسانتره تازه افتتاح شده بیجار کردستان تامین شود .وی افزود :تمایل صبانور به اجرای
این طرح درقالب فاینانس با شرکت هاست و مذاکرات نیز حول همین مسئله صورت می گیرد و جلو می رود .گفتنی است
خط تولید کنسانتره صبانور در کردستان در فروردین ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح شده بود و ظرفیت تولید
این شرکت را در این منطقه به یک میلیون تن رسانده بود.

سهم مقاطع طویل از صادرات فوالد کشور،
حدود  10درصد است!

حمیدرضا طاهــری زاده ،نایب رئیس
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در
گفتگو با چیالن با اشاره به هدفگذاری
 8میلیون تنی برای صــادرات فوالد
در سال جاری اظهار داشت :متاسفانه
در این هدفگذاری ها بیشــتر بر روی
رکوردزنی و آمار تمرکز می شــود در
حالی که باید توجه داشــت عالوه بر
ارتقاء کمی ،ترکیب ســبد صادراتی
فوالد کشــور به ســمت محصوالت نهایی ارتقا یابد .به طور مثال از حدود 3/8
میلیون تن صادرات فوالد خام و محصوالت فوالدی کشور ،فقط  10درصد متعلق
به مقاطع طویل است و بیش از  84درصد آن به شمش و اسلب تعلق دارد!
طاهری زاده با تاکید بر ضرورت توسعه صادرات محصوالت فوالدی خاطر نشان
کرد :برای توسعه صادرات فوالد کشور ،ارائه مشوق های صادراتی ضروری است
و این مشــوق ها باید به گونه ای درنظر گرفته شود که برای محصوالت نهایی
بیشــتر باشد و به صورت پلکانی هرچه به سمت باالدست زنجیره فوالد حرکت
می کنیم ،کاهش پیدا کند .همچنین باید قیمت شمش برای نوردکاران طوری
باشد که توان رقابت در بازارهای بین المللی را داشته باشند.

در گفت و گوی چیالن با یک مقام مطلع:

پیشرفت طرح شیرین سازی و انتقال آب از خلیج
فارس به مرکز ایران تشریح شد

عبدالمجید مستقیمی ،معاون مالی و
پشتیبانی شرکت جهان فوالد سیرجان
در گفت و گو با چیالن از لوله گذاری
 60کیلومتر از خط لوله انتقال آب از
خلیج فارس به کرمان و یزد خبر داد
و گفت :در حال حاضر در سیرجان
مشکلی در تامین آب واحدها نداریم اما
با طرح های توسعه ای که در این منطقه
ایجاد خواهد شد قطعا به مشکل خواهد خورد.

وی افزود :این یک طرح ملی شامل انتقال آب از خلیج فارس به سه نقطه سیرجان،
سرچشمه و چادرملو است که تاکنون  1200میلیارد تومان سرمایه گذاری در آن
شده و  60کیلومتر لوله گذاری آن انجام شده است.
وی تشریح کرد :آب در بندرعباس شیرین شده و در مرحله اول در سیرجان ،مرحله
دوم در سرچشمه و در مرحله پایانی به چادرملو می رسد.
مستقیمی خاطرنشان کرد :در اهداف فعلی و توسعه ای شرکت ،پیش بینی تولید 2
میلیون تن آهن اسفنجی 2 ،میلیون تن شمش فوالدی و  2میلیون تن محصوالت
نوردی به صورت ساالنه دیده شده و برهمین اساس طرح های توسعه ای در
دستور کار شرکت قرار گرفت که انتظار می رود تا پایان سال  2018این طرح ها
به سرانجام برسد .وی افزود :البته تاخیرهایی به دلیل بحث تحریم ها در تکمیل
پروژه ها و کارخانه های شرکت ایجاد شد که البته با پیش بینی هایی که شده این
تاخیرها جبران خواهد شد.
وی ادامه داد :به منظور تامین نقدینگی پروژه ها و به لحاظ کمبود نقدینگی در
سیستم بانکی کشور ،استفاده از  LCصد میلیون یورویی از طریق کشور آلمان برای
تامین تجهیزات کارخانه ذوب یک میلیون تنی را در دستور کار قرار دادیم.
معاون مالی و پشتیبانی شرکت جهان فوالد سیرجان از تکمیل و توسعه پروژه های
آتی توسط یک شرکت اسپانیایی خبر داد و گفت :این قرارداد به مبلغ  350میلیون
یورو درقالب فاینانس به صورت  EPCFاحیا دوم به ظرفیت یک میلیون تن آهن
اسفنجی و کارخانه ذوب  2به ظرفیت یک میلیون تن را به سرانجام خواهد رساند.
براساس این قرارداد انتظار می رود این پروژه ها طی دو سال به بهره برداری برسند
و دوره بازگشت سرمایه آن  8ساله در نظر گرفته شده است.

حسین نسیم سبـــحان ،مدیرعامل
شرکت فوالد حدید یزد در گفت و
گو با خبرنگار چیالن با اشاره به راه
اندازی طرح توسعه شرکت قبل از
تکمیل زنجیره محصول در کارخانه
خبر داد.
وی گفت :فوالد حدید یزد در سال
 82به منظور تولید گلوگه های
فوالدی برای مصارف در معادن و خردایش در آسیاب ها راه اندازی شد
و اکنون طرح توسعه آن حدود یک ماه و نیم است که راه اندازی شده تا
بتوانیم گلوله های سایز  30 ،25و  40میلی متر را نیز تولید کنیم.
نسیم سبحان خاطرنشان کرد :با راه اندازی طرح توسعه شرکت ،به ظرفیت
خط تولید  8هزار تن افزوده شد و توانستیم تنوع سایز تولیدات شرکت
را ارتقا دهیم تا معادن و صنایع معدنی راحت تر بتوانند تامین نیاز کنند.

تصمیمات جدی برای رفع مشکالت
تولیدکنندگان فوالد نیاز است
ســید حســن حسینی
شــاهرودی در نمایشگاه
مطبوعات با اشاره به اینکه
تامین و تولیــد فوالد به
امری بین المللی تبدیل
شده است ،اظهار داشت:
با توجه بــه این موضوع
ایــران در حــوزه تامین
فوالد کشورهای آسیایی
وارد شــده امــا باید این
تولیدات وسیع تر شود.
این نماینــده مجلس با
اشاره به اینکه دولت مکلف به رفع مشکالت حوزه فوالد است گفت :هم در عرصه
نرخ گذاری هم در واردات مواد اولیه مانند زغال و کک و چه در بخش معادن باید
تصمیمات جدی برای رفع مشکالتشان انجام شود.

برنامه ویژه دولت برای ادغام
10میلیون تنی فوالد
جلسه ادغام شرکت
های فوالد هرمزگان،
فــوالد کاوه جنوب،
صبــا فــوالد خلیج
فــارس و فــوالد
مادکوش در ایمیدرو
با حضور سهامداران،
دکتــر ســبحانی
و مدیریــت دکتــر
کرباسیان برگزار شد.
دکتــر کرباســیان،
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت پیش از این گفته بود :قرار است کنسرسیوم
مشترکی میان شــرکت های فوالدی و سنگ آهنی تشکیل شود تا بتوانیم با
تمرکز بر روی زنجیره تولید فوالد ،قیمت تمام شده را کاهش داده و برای تولید
برنامه ریزی کنیم.

مدیرعامل جدید فوالد خوزستان خبر داد:

برنامه صادراتی فوالد خوزستان تا پایان سال
چیست؟
محمــد کشــانی ،مدیرعامــل فوالد
خوزســتان ضمن اشــاره به صادرات
شــرکت تا پایان ســال از برنامه های
صادراتی ســال جاری گفــت و اظهار
کرد :در پایان ســال  ،1395شــرکت
فوالد خوزستان بالغ بر یک میلیون و
 900هزار تن صادرات داشــت .در 6
ماه ابتدایی سال جاری میزان صادرات
این شرکت رشد داشته و به حدود یک
میلیون و  400هزار تن رسید و بنا بر برنامه ریزی ها ،میزان صادرات این شرکت
تا پایان ســال بالغ بر  2میلیون و چ ه بســا به  2میلیون و  400هزار تن خواهد
رسید.
کشــانی در ادامه بیان کرد :صادرات فوالد خوزستان عمدتا به کشورهایی نظیر
اندونزی ،ویتنام ،امارات ،سنگاپور ،پاکستان ،هند ،چین بوده و بنابر تصمیمهای
گرفته شــده در نظر داریم کشورهای دیگری هم بهعنوان بازار هدف محصوالت
تولیدی این شرکت در سال  1397اضافه شوند.

پیش بینی کاهش  40درصدی واردات
محصوالت فوالدی به کشور
به گــزارش روابط عمومی
فــوالد مبارکه ،عملکرد این
شرکت در 6ماهه اول سال
 96نســبت به مدت مشابه
سال  95حاکی از رشد 34
درصدی در تحویل محصول
به مشتریان داخلی میباشد.
فوالد مبارکه با این سیاست
در سال جاری و سال های
قبل به کاهش واردات ورق
های فوالدی از 3.7میلیون تن در سال  94به  2.8میلیون تن در سال  95کمک
کرد .همچنین پیشبینی میشــود در سال  96با افزایش عرضه فوالد مبارکه و
ســایر تولیدکنندگان در بازار داخلــی ،واردات محصوالت فوالدی با کاهش 40
درصدی مواجه گردد.

تمام تالش ها برای به اتمام رساندن طرح
گندله سازی مادکوش
عليرضا صمدي ،مدیرعامل شــركت
فوالدسازي مادكوش در نامه اي برای
مديرعامــل بانك صنعــت و معدن با
تشريح روند امضاي قرارداد با شركت
 ABBســوييس اظهار کرد :شــرکت
مادکوش توانســت با امضای قرارداد با
شرکت  ABBسوییس گام مهمی در
راستای به اتمام رساندن طرح گندله
ســازی مادکوش بــردارد و با تامین
تجهیزات برق از این شــرکت اروپایی ،کیفیت و برند کارخانه را به نحو مطلوبی
افزایش دهد.
گفتني است شركت فوالد مادكوش در منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج
فارس در بندرعباس واقع شده است.

فوالد نی ریز آماده بهره برداری شد
اسداله فرشاد ،مدیرعامل شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان در گفت و گو با چیالن با اعالم خبر راه اندازی قریب الوقوع احیا مستقیم نی ریز گفت :انتظار می رود احیا مستقیم فوالد نی ریز با ظرفیت
 800هزار تن آهن اسفنجی با روش و تکنولوژی ایرانی پرد  25تا  30روز آینده و تقریبا همزمان با والدت حضرت رسول (ص) ،وارد مدار تولید شود.
وی دومین خبر مهم را افتتاح فوالد شاهرود دانست و اظهار داشت :نصب فوالدسازی فوالد شاهرود تکمیل شده و در مرحله راه اندازی فاز اول است و برنامه ریزی شده اولین ذوب و افتتاح رسمی
همزمان با میالد حضرت رسول (ص) و در  15آذر ماه باشد.
فرشاد خاطرنشان کرد :فوالد شاهرود دارای  300هزار تن ظرفیت است و فاز دوم آن نیز تصویب شده تا بالفاصله پس از راه اندازی فاز یک آغاز شود و الزم به ذکر است با وجود کم بودن ظرفیت
فاز اول این کارخانه اما باالترین سطح از تکنولوژی در شاهرود استفاده شده است.
وی ادامه داد :یکی دیگر از طرح هایی که شرکت با مشارکت چادرملو عملیاتی خواهد کرد گندله سازی بهاباد است که کارهای مهندسی آن تمام شده و محوطه سازی و تسطیح زمین و فونداسیون
آن به اتمام رسیده و تامین تجهیزات آن در مرحله مناقصه بین المللی است و امیدواریم تا  36ماه آینده این طرح راه اندازی شود.

اخبار داخلی

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران مطرح کرد:

زنجیره محصول در فوالد حدید یزد
تکمیل شد
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تولید محصوالت با ارزش افزوده باال در کارنامه مدیرعامل جدید تاتا استیل
تاتا استیل مدیر بخش تجاری هند و جنوب شرق آسیا خود را به عنوان مدیرعامل خود منصوب کرد.
 Narendranبه مدت  4سال مدیر بخش تجاری هند و جنوب شرق آسیا بود .در طول  4سال فعالیت ویف تاتا موفقیت های
خوبی را در اجرای بزرگترین پروژه ها در هند کسب کرده است .گفتنی است پروژه  Greenfieldدر هند با ظرفیت تولید  3میلیون
تن و تمرکز بر تولید محصوالت با ارزش افزوده باال نظیر فوالدهای ویژه صنایع خودروسازی از جمله اقدامات مهم  Narendranدر
زمان تصدی گری بخش تجاری تاتا استیل بوده است .عامل اصلی ارتقا مالی تاتا استیل در ماه های جوالی تا سپتامبر بهبود روند
تجاری هند بوده و هند  48درصد از کل فروش گروه را شامل شده است.

اخبار خارجی

انتظار رشد قیمت مقاطع طویل  CISدر آینده
نزدیک
تامین کننــدگان مقاطع طویل CIS

تصمیم دارند قیمت فروش را کاهش
دهنــد .قیمــت معامالتــی مقاطع
طویل بیش از دو هفته اســت که به
دلیل تقاضــای کم در مقاصد اصلی و
همچنین برخی کاهش ها در مقاطع
طویل ترکیه کاهش یافته است .با این
وجود به دلیل پیش بینی های خوش
بینانه در مورد ترکیه ،عرضه کنندگان در شرایط مثبتی قرار دارند .قیمت میلگرد
 CISبرای تولیدات دسامبر حدود  10تا  15دالر در هر تن کاهش یافته و به 510
تا  520دالر در هر تن رسیده است.
طبق این خبر ،آرسلورمیتال محموله میلگردی را برای عرضه به لبنان  510دالر
در هر تن فروخته است .در همان زمان میلگرد روسیه در بازارهای اروپایی حدود
 515دالر در هر تن بوده و در بازارهای آمریکایی  535دالر در هر تن بود .آخرین
معامله در اروپا  520دالر در هر تن بود.
الزم به ذکر است با توجه به انتظارات مثبت نسبت به بخش میلگرد ترکیه ،بازار در
انتظار یک رشد قیمت در آینده نزدیک است.

قیمت قراضه در ترکیه به  310دالر در
هر تن رسید
قیمت هــا بــرای قراضه
وارداتی از آمریکا به ترکیه
رو به افزایش اســت .یک
شرکت ترکیه ای  18هزار
تن قراضه آمریکا را به بهای
 309دالر در هر تن برای
تحویل در ترکیه خریداری
کرده است .همچنین 25
هزار تن قراضه دیگر به بهای  314دالر در هر تن و  2هزار تن به بهای  319دالر
برای تحویل در ترکیه فروخته شده است .پیش از این بهای قراضه در ترکیه 305
تا  310دالر در هر تن برای تحویل در ترکیه بود و حتی در قیمت  304دالر در هر
تن ثابت شده بود .در اواخر ماه اکتبر قراضه موجود در سواحل شرقی آمریکا بیش
از  310دالر در هر تن بوه است.
ظبق گزارشات ،مذاکرات خرید کاهشی است اما انتظار می رود که برخی قراردادها
در آینده ای نزدیک امضا شود و کارخانه ها نیاز به حمل قراضه برای ماه دسامبر
را دارند.

تجار اندونزیایی معتقدند قیمت بیلت همچنان بسیار باالست و به منظور تعدیل قیمت ها صبر خواهیم کرد .عرضه کنندگان
بیلت در خاورمیانه نظیر عربستان ،قطر و بحرین که به ندرت به جنوب شرقی آسیا صادرات دارند ،در هفته گذشته به طور
متوســط بهای  510دالر را ارائه داده اند حتی عربســتان قیمت  505دالر را نیز پیشنهاد می دهند .در ماه های قبل قطر
موفق به فروش  50هزار تن بیلت به اندونزی به بهای  505دالر در هر تن شده است.
میانگین قیمت پیشنهادی بیلت ایران به جنوب شرقی آسیا در حدود  505دالر در هر تن است که نسبت به هفته های گذشته تغییری را به ثبت نرسانده است.
در هفته های پیش یک شرکت اصفهانی حدود  15هزار تن بیلت به اندونزی به بهای  500تا  505دالر در هر تن فروخت .دیگر تولیدکنندگان اسلب نظیر هند،
روســیه و تایوان به طور متوســط بهای  510تا  520دالر در هر تن را در عرضه های خود پیشنهاد می دهند .عرضه بیلت چین با قیمت  520تا  530دالر در هر
تن انجام می شود که البته نسبت به هفته های قبل  5تا  10دالر کاهش داشته است .نرخ های پیشنهادی چینی ها مورد قبول بسیاری از تجار نیست و خریداران
حتی در مورد قیمت سایر کشورها انتظار کاهش دارند و سیاست صبر را در خریدها پیش گرفته اند.

فوالدساز مقاطع ساختمانی مصری تولید مقاطع تخت را آغاز میکند
کارخانه فوالد  Ashryکه تولیدکننده مقاطع ساختمانی در مصر است به دنبال دریافت سهم در
بازار مقاطع تخت نیز می باشد .این شرکت اخیرا با یکی از تامین کنندگان تجهیزات جهانی برای
ایجاد تاسیسات جدید در مصر به توافق رسیده است.
کارخانه  Ashryکه تولیدکننده مقاطع طویل و لوله در مصر است به تازگی با شرکت Primetals
برای تامین تجهیزات خط تولید ورق ســرد و ورق گالوانیزه به توافق رســیده است .جزئیات این
توافق مشخص نشده اما بنا بر اعالم اتحادیه آهن و فوالد عرب ،ظرفیت این خطوط  350تا  500هزار تن می باشد و انتظار می رود این واحد تولیدی پس از امضای
قرارداد ظرف  15ماه به بهره برداری برسد و با راه اندازی این خطوط تولید ،فوالد  Ashryوارد تولید فوالدهای تخت نیز می شود تا پاسخگوی تقاضای داخلی در
این کشور باشد .این فوالدساز مصری ممکن است نورد تولیدی را به صورت محلی یا حتی به منظور تامین نیاز کشورهای  CISبه فروش برساند .این شرکت در
حال حاضر بیش از  650هزار تن میلگرد و  150هزار تن لوله تولید می کند.
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دستورالعمل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی ابالغ شد
بانک مرکزی ،به منظوربهره مندی بانکها ومؤسسات اعتباری از ساز و کار
مناسب مدیریت ریسک نقدینگی ،دستورالعمل «حداقل الزامات مدیریت
ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری» رابه شبکه بانکی ابالغ کرد.
نرخ سود تسهیالت صادراتی در ایران  ۵برابر دیگر کشورهاست
سید مهدی طبیب زاده ،عضو اتاق بازرگانی ایران گفت :اکنون نرخ سود
تسهیالت صادراتی در ایران معادل  ۱۸درصد است ،حال با چنین رقمی چگونه
میتوان از محصوالت صادراتی انتظار رقابت با کشورهایی را داشت که نرخ سود
تسهیالت آنها چهار تا پنج برابر از ما کمتر است
۶۰درصد رشد اقتصادی کشور ناشی از بهرهوری است
رؤیا سادات طباطبایی یزدی ،رئیس سازمان ملی بهرهوری گفت :طی سه سال
گذشته بهرهوری در بخشهای نفت و پتروشیمی  ۶۰درصد از رشد اقتصادی
کشور را به خود اختصاص داده است.

مرکز بازرگانی آلمان در تهران آغاز به کار کرد

قیمت ها در بازار متفاوت است و خاورمیانه ،هند و کشورهای  CISبه مراتب نسبت به چین قیمت های پایین تری را اعالم
می کنند .چین همچنان بر بازار داخلی خود متمرکز است .میانگین قیمت بیلت وارداتی برای تحویل در دسامبر  505تا
 530دالر در هر تن در نوسان است که  10دالر پایین تر از قیمت های معامالتی قبل است.

محصول

داخلی

در سفر عباس آخوندی ،وزیر راه و شهرسازی به روسیه ،نخستین قرارداد همکاری
ایران و روسیه در زمینه مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی در مسکو امضا شد.

با وجود کاهش جزیی قیمت های وراداتی ،خرید در بازار جنوب شرق آسیا ادامه دارد.

مشخصات

سرخطخبرهایاقتصادی

نخستین قرارداد همکاری ایران و روسیه در زمینه مسکن امضا شد

قیمت بیلت وارداتی در آسیا چگونه است؟

هفته منتهی به هفته منتهی به هفته منتهی به
16جوالی23 2017جوالی30 2017جوالی2017
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هفته منتهی به
6آگوست2017

هفته منتهی به
19آگوست
2017

هفته منتهی
به2سپتامبر
2017

هفته منتهی به
هفته منتهی به
20اکتبر
11اکتبر2017
2017

هفته منتهی به
2نوامبر2017

مرکز بازرگانی آلمان در ایران ،زیر نظر اتاق بازرگانی مشترک ایران آلمان
آغاز به کار کرده تا زمینه ورود فعاالن اقتصادی دو کشور به بازار یکدیگر را
تسهیل کند.
نرخ دالرهنوز در بودجه  97قطعی نشده است
محمدباقر نوبخت ،رئیس سازمان برنامه گفت :نرخ دالر هنوز در بودجه قطعی
نشده است .قیمت نفت دربودجه۹۷پنجاه دالردرنظرگرفته شده و تالش ما
براین است که نرخ ۵۰دالر رابرای نفت تحقق ببخشیم .همچنین رشد ۶تا۷
درصدی دراقتصاد دربودجه سال آینده دیده شده است.
ب وکار
سقوط ۴پلهای ایران در ردهبندی جهانی کس 
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از نزول ۴پلهای ایران در ردهبندی
جهانی فضای کسبو کارخبرداد و اعالم کرد ایران میان  ۱۹۰کشور در رتبه
 ۱۲۴ازاین نظر قرارگرفته است.
احتمال مثبت شدن تراز تجاری تا پایان سال /رونق صادرات به افغانستان
محمدالهوتی ،رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از احتمال مثبت شدن تراز
تجاری کشور درپایان سال جاری خبرداد وگفت :افغانستان به جمع ۵شریک
اول صادراتی ایران بازگشت.

خارجی

عربستان برای پوشش هزینههای شبه نفت۷۰دالری نیازدارد
صندوق بین المللی پول اعالم کرد،عربستان سعودی برای رسیدن به نقطه سر به
سردر بودجه خود نیازمند نفت۷۰دالردر هربشکه است.
داراییهای تحت مدیریت جهان به۱۴۵هزارمیلیارددالرمیرسد
جمعیت دنیادرحال پیرشدن است و داراییهای تحت مدیریت درجهان درسال
 ۲۰۱۶به  ۸۴.۹تریلیون دالر رسیده است؛ این عددتا سال  ۲۰۲۵تقریبا ۲برابر
میشود و به رقم۱۴۵.۴تریلیون دالرمیرسد.
نرخ بهره بینبانکی در انگلیس پس از یک دهه افزایش یافت
کمیته سیاستهای پولی بانک مرکزی انگلیس برای اولین بار پس از یک دهه با
اکثریت آرا به افزایش نرخ بهره بینبانکی در این کشور رأی داد.
رشد قیمت نفت تا سال  ۲۰۱۸ادامه مییابد

42-43

42-43

42-43

47-48

45/5-46/5

44/5-54/5

32-33

33-34

32/5-33/5

83-84

83-84

84-85

90-91

97-98

99-100

81/5-82/5

82-83

78-79

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

423

432

445

470

500

503

490

490

465

495-500

500-505

508

530

550

555

550

551-553

544-546

فدرال رزرو آمریکا پیش از اعالم رییس جدید این بانک توسط ترامپ ،در پایان
جلسهسیاستگذاریخوداعالمکرد:نرخبهرهرادستنخوردهباقیخواهدگذاشت.

465-475

470-490

495-500

505-510

540-545

550-560

555-565

540-545

535-540

شانگهای به دنبال افزایش سهام جهانی/تفکر چینی برای تصاحب بورسها

536-542

551-557

561-567

581

596-602

603-614

628-634

617-628

616-628

515-520

525-530

535-540

550-555

575-585

585-595

595-605

590-595

580-590

450-460

450-460

480-490

500-510

525-535

530-540

510-520

517-522

515-520

504-516

508-524

532-543

545-557

561-573

599/5

628/5

628

555-575

469-479

483

493-495

520

544-546

552-554

531-533

521-523

521-522

نتایج نظرسنجی رویترز نشان می دهد ،در حالی که تمدید توافق کاهش تولید
می تواند افزایش تولید نفت آمریکا را خنثی کند ،رشد قیمت نفت احتماال تا سال
۲۰۱۸ادامه خواهد داشت.
بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره خود را دست نخورده باقی گذاشت

بورس شانگهای در سال گذشته با خرید  ۴۰درصد از سهام بورس پاکستان یکی
از سهامداران عمده این بازار شد و قصد دارد در سال جاری میالدی نیز طی
توافق نامه ای که با بورس مالزی و لوکزامبورگ به امضا رساند.
چین  30میلیارد دالر در راه های ایران سرمایه گذاری می کند
ولی ملکی ،عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسالمی گفت :چین
برای انجام سرمایه گذاری در زمینه ساخت راه در ایران به مبلع  30میلیارد دالر
به شکل فاینانس اعالم آمادگی کرده است.

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 :مونا قهاری
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 خبری تحلیلی چیالن آنالینwww.chilanonline.com :

4
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 اول آبان

هفته دوم آبان

سایز

هفته اول آبان

هفته دوم آبان

سایز

هفته اول آبان

هفته دوم آبان

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

32,000
31,500
30,500
30,500
30,300
30,300
30,000
30,300
30,000
30,400
31,800

33,000
32,000
31,200
30,900
30,900
30,800
30,800
30,800
31,000
31,000
32,000

6.5
8
10
12
14

25,000
***
***
26,650
26,650

24,600
***
20,000
26,350
26,350

3
4
5
6
8
10
12
15

21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
***

21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
***

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران
سایز

هفته اول آبان

هفته دوم آبان

2

29,500

29,500

3

27,500

28,000

4

27,500

28,000

5

27,500

28,000

6

27,000

27,300

8

26,500

26,800

10

26,500

26,800

12

24,900

24,900

15

24,900

24,600

20

23,200

23,000

25

22,550

22,400

سایز

هفته اول آبان

هفته دوم آبان

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

22,300
21,100
21,100
21,000
21,000
21,000
21,000
21,000
21,000
21,000
22,400
22,400

22,400
21,100
21,100
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
22,400
22,400

ناودانی
سایز

هفته اول آبان

هفته دوم آبان

6
8
10
12
14
16
18
20
22

***
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
34,000
34,000
35,000

***
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
34,000
34,000
35,000

روندتغییرات
قیمت محصوالت فوالدی
در بازار تهران

بورسکاال
نام کاال

قیمتپایانیمیانگین
موزون (ریال)

حجممعامله
(تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

21,200

5800

1396/08/08

1396/08/14

2800

1396/08/10

1396/09/30

1396/08/01

1396/09/30
1396/09/30

نام کاال

قیمتپایانیمیانگین
موزون (ریال)

حجممعامله
(تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

تولیدکننده

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

24,782

65511

1396/08/01

1396/09/30

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد مخلوط

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

27,977

19248

1396/08/01

1396/10/30

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد مخلوط

21,200

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

33,803

5717

1396/08/01

1396/10/30

فوالد خوزستان

تختال C

19,500

14000

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

39,561

1640

1396/08/01

1396/10/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

23,500

14190

1396/08/01

1396/09/30

فوالد خوزستان

شمش بلوم (5SP)150*150

18,000

15000

1396/08/08

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

23,500

5989

1396/08/08

1396/09/30

میلگرد A3-10

22,000

110

1396/08/07

1396/08/10

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

25,896

23516

1396/08/08

1396/09/30

فوالد کاوه جنوب کیش

شمش بلوم (5SP)130*130

17,452

2000

1396/08/01

1396/08/06

سبد تیرآهن مخلوط

30,283

1500

1396/08/02

1396/08/07

فوالد کاوه جنوب کیش

شمش بلوم (5SP)150*150

17,400

2000

1396/08/01

1396/08/06

تولیدکننده

ذوب آهن اصفهان

فوالد کرمان

