قیمــت فــوالد در
بازارهای داخلی و

جهانی

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

شماره 104نیمه اول مهرماه 1395

برنامه های بورس کاال
برای فوالدی ها

تداوم و توسعه جلسات هم اندیشی
تضاد منافع را برطرف می کند
محمد عبدی

از پاسخ به :تنظیم بازار محصوالت فوالدی و نحوه قیمت گذاری در بورس کاال

مدیرعامل نورد ایوان غرب

در شــرایط فعلی صنعت فوالد ایران عدم تناســب قیمت در
حلقه های مختلف زنجیره فوالد باعث شده که تولیدکنندگان
مختلف دارای تضاد منافعی با یکدیگر شوند .درحالی که باید
شاهد تناسب قیمت ها در حلقه های مختلف باشیم اما متاسفانه
در کل زنجیره این تناســب رعایت نشده و این موضوع سبب
می شود برخی از حلقه ها نفع و سود بیش تری را کسب کنند
و برخی در ضرر باشند.
بارها از ســوی انجمن و وزارت صنعت و سازمان های دیگر
هم دلیل این مسئله ،توسعه نامتوازن زنجیره فوالد طی سالیان
گذشته عنوان شده و نهادهای مسئول تالش کرده اند سرمایه
گذاری ها را به سمت بخش هایی سوق بدهند که به اندازه بقیه
بخش های صنعت فوالد توســعه نیافته است .این اقدام یک
حرکت ارزشمند برای اصالح این عدم توازن ظرفیت تولید در
بلند مدت است تا بتوان عدم تناسب قیمتی را نیز برطرف کرد.
اما در کوتاه مدت چه باید کرد؟ آیا در کوتاه مدت تولیدکنندگان
حلقه های پایین دســتی باید زیان کنند؟ آیا حل عدم تناسب
قیمتی بین شــمش و میلگرد یا شمش و آهن اسفنجی فقط
همین راهکار بلند مدت را دارد؟
به اعتقاد من ازجمله راهکارهایی که می توان برای مقابله با
تضاد منافع بین واحدهای تولیدی و ایجاد تناسب قیمتی بین
حلقه های مختلف زنجیره فوالد پیشنهاد داد حضور شرکت ها
در رسته های مختلف در جلسات هم اندیشی فوالدسازان است
که می تواند تناسب الزم را در قیمت های زنجیره ایجاد کند.
خوشبختانه این جلسات نتایج خوبی به همراه داشته و انجمن
می بایست عالوه بر تداوم آن ،افزایش شرکت های حاضر در
جلسات را نیز دنبال کند .همچنین می بایست جلسات مشترکی
بین دو رسته ذوب و نورد یا ذوب و آهن اسفنجی برگزار شود
تا بتوان با در نظر گرفتن سود متناسب ،همه واحدهای تولیدی
فوالد ادامه حیات بدهند.
از دیگر راهکارهای مطرح شده در راستای مقابله با تضاد منافع
در زنجیره فوالد ،مشخص کردن عرضه و تقاضا بین واحدهای
فوالدی است .برآورد تقاضا و تطابق عرضه با این میزان تقاضا،
از ایجاد نوسانات در بازار جلوگیری می کند که این مسئله هم
باید یکی از اهداف جلسات هم اندیشی باشد.

چیالن جدید

(شماره 69

ویژه مهرماه)
منتشر شد

تا توضیح درباره :تامین مالی شرکت های فوالدی و گواهی سپرده کاالیی در حوزه فلزات آهنی
به گزارش خبرنگار چیالن ،حامد سلطانی نژاد ،مدیرعامل بورس کاال ایران ،در نشست خبری با اصحاب
رسانه که به منظور ارائه گزارش پیشرفت و توسعه بورس کاالی ایران در شش ماهه نخست امسال و
برنامه های این شــرکت برای نیمه دوم سال برگزار شد ،با بیان این مطلب که سیاست بورس کاالی
ایران حرکت در جهت گسترش ابزارهای مالی نظیر اوراق بهادارسازی معامالت کاالیی یعنی معامالت
مبنتی بر اوراق بهادر و نیز گواهی سپرده کاالیی است ،گفت :درصدد هستیم گواهی سپرده کاالیی که
بر روی طال عملیاتی شده را به دیگر محصوالت توسعه و گسترش دهیم .وی در این نشست خبری
افزود :کاالی جدید در حوزه صنعتی شامل محصوالت آهنی است که باید به بازار مصرف نزدیک باشد.
مدیرعامل بورس کاال اظهار داشــت :در حوزه تامین مالی شــرکت های فوالدی از طریق اوراق سلف
موازی بورس کاالی ایران به جز ذوب آهن اصفهان که پیش از این یک مرحله تامین مالی برای آن انجام
شده ،چند شرکت درخواست داده اند و مدارک آنها در مرحله
پذیرش است .همچنین ذوب آهن اصفهان طی ماه های آینده
دومین تامین مالی خود به میزان  100میلیارد تومان از طریق
بورس کاال را انجام خواهد داد.

دنبال انحصار نبوده و نیست .اما در مجموع چنان چه از ابزارهای موجود در بورس کاال استفاده شود
به راحتی می توان تعادل را در بازارها ایجاد کرده و شاهد شفاف سازی در قیمت ها بود.
عملکرد بورس کاالی ایران در شش ماهه نخست امسال بهتر از سایر بازارهای سرمایه
مدیرعامل بورس کاالی ایران عملکرد این شرکت را در  6ماهه نخست سال جاری مثبت ارزیابی کرد.
بررســی گزارش های ارائه شــده نشــان می دهد ،بورس کاالی ایران در  6ماهه نخســت امسال
درمقایســه با سایر بازارهای سرمایه ای جایگاه بهتری داشته اســت.از مجموع  88.4هزار میلیارد
تومــان ارزش معامالت بازار ســرمایه  35.3هــزار میلیارد تومان یعنی چیزی حــدود  40درصد
متعلق به بورس کاالی ایران بوده اســت .بورس کاال حتی از بــورس اوراق بهادار و فرابورس ایران
فراتــر رفته و عملکرد مناســب تری را از خود نشــان داده اســت.
ارزش معامالت بازار ابزارهای مالی از بازار فیزیکی پیشــی
گرفت

وی درخواست گواهی سپرده کاالیی در حوزه فلزات آهنی را
نیز این گونه تشریح کرد :در این زمینه نیز یکی از شرکت های
تولیدکننده محصوالت فلزی یعنی ذوب آهن پیش قدم شده
و به دنبال پذیرش انبارهای این تولیدکننده هستیم.
مدیرعامل بورس کاالی ایران در پاســخ به خبرنگار چیالن،
تنظیــم بازار محصوالت فوالدی را منــوط به افزایش تعداد
بازیگران بازار دانســت و ادامه داد :هر چه بازیگران این بازار
بیش تر شوند این بازار بیشتر به خود تنظیمی نزدیک شده
و کشف قیمت بهتری صورت خواهد گرفت .توافقی که اخیرا
با اتحادیه آهن صورت گرفته و براساس آن تجار خرد هم قادر به حضور و خرید از طریق بورس کاال
خواهند شد نیز حضور بازیگران بازار فلزات را افزایش می دهد.
ســلطانی نژاد اظهار داشــت :امکان تامین مالی از طریق قراردادهای سلف و اوراق سلف موازی برای
فوالدسازان از طریق بورس کاال وجود دارد و حتی اوراق خرید دین هم اخیرا توسط بورس کاال معرفی
شده است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع اعتراضات به نحوه قیمت گذاری یکی از شرکت
های فوالدی در بورس کاال نیز پرداخت و گفت :آنچه که در بورس کاال عرضه می شود بر مبنای سیستم
مزایده و عرضه و تقاضا آن هم در چارچوب رقابت است .بورس کاال نه در سمت عرضه و نه در تقاضا به

ارزش معامالت در بازار ابزارهای مالی شــامل قراردادهای آتی ،اوراق
سلف موازی استاندارد و گواهی سپرده کاالیی از ارزش معامالت بازار
فیزیکی پیشی گرفته است .ارزش معامالت بازار فیزیکی شامل تاالر
محصوالت صنعتی و معدنی ،محصوالت پتروشــیمی ،فرآورده های
نفتی ،محصوالت کشاورزی و تاالر فرعی  168هزار میلیارد ریال برآورد
شده درحالی که ارزش معامالت بازار ابزارهای مالی  185هزار میلیارد
دالر بود .در مجموع هم می توان گفت ،بورس کاال در  6ماهه ابتدایی
امســال شاهد رشد  31درصدی در حجم معامالت و  62درصدی در
ارزش معامالت بود.
در بازار فیزیکی عمده قراردادها (حدود  54درصد) به صورت نقدی انجام شده و  46درصد سلف بوده
تا بخشی از تامین مالی تولیدکنندگان از این طریق صورت گیرد.
از میان محصوالت عرضه شده در این بورس نیز اگر به وضعیت محصوالت معدنی و صنعتی در بازار
فیزیکی نگاه کنیم خواهیم دید در این مدت  12میلیون و  465هزار تن انواع محصوالت معدنی و
صنعتی در تاالرهای صنعتی و معدنی عرضه و مورد معامله قرار گرفت که ارزش آن بالغ بر  70هزار
و  92میلیارد ریال بوده اســت .افت  9درصدی حجم معامالت اگرچه در این مدت نسبت به مدت
مشابه سال قبل اتفاق افتاد اما رشد  23درصدی ارزش معامالت به معنای روند رو به رشد قیمت ها
در این بازه زمانی بود.

نمودار سهم بورس ها به تفکیک از ارزش معامالت بازار سرمایه
بورس ها

ارزش معامالت

(هزار میلیارد ریال)

سهم

بورس کاالی ایران

353

%04

بورس اوراق بهادار تهران

333

%33

فرابورس ایران

490

%33

بورس انرژی ایران

45

%3

کل بازار سرمایه

880

%444

ادامه در صفحه 2

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد:
کنترل بازار و ثبات قیمت ها از نتایج جلسات رسته های انجمن است
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد در گفتگو با «چیالن» با تشکر از اعضای انجمن برای حضور فعال در جلسات هم اندیشی
رسته ها اظهار داشت :رسته های تخصصی برای اولین بار در انجمن تشکیل شده و جلسات مستمر و منظم و هدفمند برگزار شده که
خوشبختانه اعضای انجمن هم استقبال کرده اند و نتایج خوبی حاصل شده است .محمود اسالمیان با اشاره به کارکرد گسترده جلسات
رسته های انجمن اضافه کرد :جلسات هم اندیشی در کنترل بازار فوالد ،ثبات قیمت ها و طرح و جمع بندی مشکالت واحدهای تولیدی
تاثیر بسیار مثبتی داشته است و انجمن هم تالش می کند با اولویت بندی مسائل مطرح شده در جلسات هم اندیشی و اخذ اطالعات
الزم از شرکت های عضو ،در جهت انتقال آن ها به سازمان های ذیربط و پیگیری برای رفع دغدغه های تولیدکنندگان فوالد حرکت کند.

اخبار داخلی

جانکترمول ،مشاورارشد
شرکت تاتا استیل انگلیس
با بیان اینکه صنعت فوالد
ایــران از دو ســال پیش تاکنون
مسیر توسعه را به خوبی در پیش
گرفته است ،گفت :فناوری های
نوین در این صنعت در ایران رو به گسترش است و صنعت فوالد ایران از مزیت
های زیادی از جمله منابع عظیم گاز و نیروی زیاد تحصیلکرده برخوردار بوده و
از آنها استفاده می کند.
این کارشناس ارشد صنعت فوالد افزود :این روند با توجه به توسعه اقتصاد ایران
که در حال انجام است و با رشد جمعیت این کشور ،نتایج مثبتی به همراه خواهد
داشت .از سوی دیگر گسترش روابط بین المللی پس از اجرایی شدن سند برجام،
به افزایش سرعت فرایند توسعه صنعت فوالد ایران کمک بسیاری می کند.

استقبال بنگالدش از محصوالت فوالدی اصفهان
به گزارش چیالن ،امیر حسین آمو ،وزیر
صنایع بنگالدش در دیدار با اســتاندار
اصفهــان با بیان اینکــه اگر محصوالت
فوالدی اصفهان کیفیت مطلوبی داشته
باشد در بنگالدش با استقبال مواجه می
شود ،گفت :صنعت فوالد اصفهان بسیار
پیشرفته است و محصوالت آن می تواند
در کشــور بنگالدش بازار خوبی داشته
باشد.

گزارش ویژه

خوش بینی کارشناسان خارجی به توسعه فوالد
ایران

2

اقدام عملی برای مشارکت در پروژه بومی سازی ریل

تهیه و تنظیم  :اموربازاریابی و فروش شرکت فوالد آلیاژی ایران

موقعیت استراتژیک ایران باعث شده تا صنعت حمل و نقل ریلی کشور با مزیت های چشمگیر و قابل توجه ای در کنار تأثیر بر رشد اقتصاد ملی و منطقه ای همراه
باشد و توسعه و تقویت آن یکی از اولویت برنامه های عمرانی به شمار بیاید.
این مهم در سیاست های اصل  44قانون اساسی ،سند چشم انداز  1404و برنامه های توسعه ،به وضوح قابل مشاهده است و اختصاص  7.5میلیارد دالر از محل صرفه
جویی سوخت به راه آهن تا سال  1404و اختصاص سالیانه  1500میلیارد تومان ردیف مجزا به سیستم ریلی در بودجه سالیانه ،نمونه ای از رویکرد مثبت مسئوالن
برای توسعه این صنعت می باشد .در این میان ،تأمین ریل جهت توسعه زیربناهای راه آهن کشور از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
تاکنون ریل مورد نیاز کشور به دلیل عدم امکان تولید داخل ،از طریق واردات تأمین می گردیده
که خوشبختانه با راه اندازی خط تولید ریل در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ،بخشی از این
نیاز می تواند در داخل تولید شود.
با عنایت به اینکه الزام اصلی در تولید ریل ،در اختیار داشتن بلوم های کام ً
ال کیفی و منطبق با
استانداردهای روز جهانی می باشد ،لذا مذاکرات سازنده ای فیمابین ذوب آهن اصفهان و شرکت
فوالد آلیاژی ایران انجام گرفت تا بخشی از بلوم های فوالدی مورد نیاز برای تولید ریل ،از طریق
شرکت فوالد آلیاژی ایران تامین گردد.
با توجه به تجهیزات پیشرفته و دانش فنی واالی متخصصین این شرکت ،بازدید و ارزیابی نهایی
توسط مدیران و تیم کارشناسی ذوب آهن و راه آهن از این امکانات انجام گرفت و از دوماه پیش
روند تولید و تحویل بلوم از شرکت فوالد آلیاژی ایران به ذوب آهن اصفهان آغاز شد و مراتب به
نحو احسن ،با تأیید کیفی بازرسین محترم راه آهن جمهوری اسالمی ایران نیز همراه گردید.

وزیر صنایع بنگالدش همچنین ابراز امیدواری کرد که تجارت و کمپانی های
مشترک بین دو کشور ایران و بنگالدش در زمینه های اقتصادی دایر شود.

کرباسیان در گفت و گو با خبرنگار چیالن:

فوالد سفید دشت تا پایان مهر به بهره برداری می رسد
دکتر مهدی کرباســیان ،رئیس هیئت عامل ایمیدرو در گفت و گو با خبرنگار
چیالن گفت :طرح آهن اسفنجی سفید دشــت آماده بهره برداری است و در
همین ماه به بهره برداری می رسد.
وی افزود :طرح شادگان اواخر آبان ماه
و پروژه میانه در آذر ماه به بهره برداری
خواهند رسید .همچنین طبق برنامه
ریزی ها طرح نی ریز تا اواخر ســال
جاری بهره برداری خواهد شد.

توليد این ريل براســاس اســتانداردهای برتر جهانی و مطابق با  DIN EN 13674- 1صورت
مي گيرد كه با توجه به نوع مصرف و شرایط ویژه ريل ،معيارهاي كيفي بسيار دقيقی را هم براي
بلــوم هاي فوالدي (به عنوان مواد اوليه اصلي) و هم براي ریل(به عنوان محصول نهايي) تعريف
می نماید.

وضعیت موجود خطوط راه آهن جمهوری اسالمی ایران (کیلومتر)
عنوان

0931

0930

0931

0939

خطوط اصلی

3331

01119

01111

01911

01103

خطوط بازسازی شده

111

11

009

001

010

خطوط بهسازی شده

091

090

011

190

110

پروژه های زیر بنایی مورد نیاز در بخش افزایش ظرفیت خطوط
عنوان
دو خطه نمودن

9603

بهسازی خطوط

5115

نوسازی و بازسازی خطوط

9609

افزایش بار محوری از  06به  96تن

16459

کرباســیان خاطرنشان کرد :در شش
ماهه سال آینده هم سایر طرح های
باقیمانده افتتاح می شود.
وی با بیان اینکه توافقات در زمینه قیمت و کیفیت تجهیزات و اقالم سفارشی
برای واحدهای فوالدی این طرح ها با طرف های چینی حل و فصل شده است،
گفت :سفارش این تجهیزات در حال انجام و نهایی شدن است بنابراین عملیات
اجرایی فوالدهای این طرح ها هم بزودی آغاز خواهد شد.
شــایان ذکر است ،طرح فوالد سفید دشت از ســرمایه گذاری خارجی تامین
مالی شده است .به گفته اکبر قهرمانی ،معاون سرمایه گذاری خارجی سازمان
ســرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ،در  6ماهه نخست امسال
بالغ بر  3میلیارد دالر ســرمایه خارجی در کشور مصوب شده که از این میزان
یک میلیارد دالر برای تامین و نیاز مالی طرح پتروشیمی لردگان و فوالد سفید
دشت اختصاص داده شده است.
وی پیش بینی کرده که رقم ســرمایه گذاری خارجی در کشــور تا پایان سال
نسبت به سال قبل که رقم آن معادل  6میلیارد دالر بوده افزایش یابد .قهرمانی
این را نیز تصریح کرد که عمده این سرمایه ها از سوی سرمایه گذاران اروپایی
و آسیایی بوده است.

امضای قرارداد ســاخت کارخانه لوله سازی
بدون درز بین فوالد ارومیه و گروه SMS

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،قرارداد تكميل و احداث كارخانه لوله سازی بدون
درز به ظرفيت ساليانه  350هزار تن بين شركت توسعه گروه فوالد ارومیه و
گــروه  SMSآلمان در حضور وزير اقتصاد ايران و قائم مقام صدراعظم و وزير
اقتصاد آلمان به امضا رسيد.
به گزارش ماین نیوز ،اين واحد مهمترين كارخانه ساخت لوله های صنعت نفت
و گاز كشور خواهد بود كه كشور را از واردات اين نوع لوله خودكفا می کند.

گروه صنعتی و معدنی بیش ترین تامین مالی را از بورس کاال داشتند

آمارهای عملکرد بورس کاال همچنین نشان می دهد محصوالت معدنی و صنعتی بیش ترین تامین مالی را
از طریق ابزارهای مالی بورس کاال داشتند.
از مجموع  106هزار و  370میلیارد ریال تامین مالی صورت گرفته از طریق بورس کاالی ایران  49درصد
از مربوط به گروه کاالیی صنعتی و معدنی بوده که ارزش این تامین مالی به  52هزار و  564میلیارد ریال
بالغ گردید.

تأمین مالی انجام شده در شش ماهه نخست سال 1395

گروه کاالیی

(میلیارد ریال)

سهم

محصوالت صنعتی و معدنی

,65,25

%54

محصوالت کشاورزی

,,5,32

%,3

محصوالت پتروشیمی

33532,

%31

6505,

%6

بازار فرعی

63,

%0

کل

3025,10

%300

محصوالت
فرآورده های نفتی

 .2این فوالد صرفاً بايد به روش ريخته گري مداوم ،به صورت بلوم و با تجهيزات به روز ريخته
گري و با مشخصات فنی متناسب با آنالیز مورد انتظار توليد شود.
 .3عمليات گاززدايي تحت خالء ( )VDجهت به حداقل رساندن هيدروژن ذوب و نیزامكان
اندازه گيري آنالین هيدروژن بر روي ذوب درحال ريخته گري الزامی است.
 .4میزان اكســيژن ذوب باید کام ً
ال محدود باشــد ،ضمن آنکه با توجه به محدودیت های
آنالیزی ،نیاز است این فوالد را بدون استفاده از عناصری نظیر آلومينيوم ،اکسیژن زدایی نمود.
 .5تميزي ( )Cleannessبسيار باال با معيار  10ppm≤K3كه به فرآيند فوالد سازي ویژه
و کیفی نياز دارد.
 .6كيفيت سطحي باالي مورد نياز بر روي بلوم جهت تضمين حداكثر عمق عيوب تعريف
شده بر روي ريل نهايي
 .8فرآيند بازرســي و كنترل ويژه جهت پايش معيارهاي كيفي تعريف شده و قابليت هاي
تضمين كيفيت محصول نهايي.
شركت فوالد آلياژي ايران دارای سابقه  18سال فعاليت ارزنده با صنایع مهم داخلی می باشد
و در ارتباط با صنایع ریلی نیز از آغاز فعالیت خود تاکنون مبادرت به تولید فوالدهای مربوط
به پابند ریل ،پيچ پابند ،تراورس ،فنر لول و ...نموده و با اضافه شدن موضوع تأمین بلوم برای
ریل های تولیدی شرکت سهامی ذوب آهن ،برگ افتخار دیگری را به خاطر ارتباط گسترده
با صنعت ریلی کشور رقم خواهد زد.
این شــرکت همچنین دارای پیشینه  15ســال صادرات مستمر محصوالت كيفي به اروپا
و ســایر کشورها می باشــد و در این مدت ،تیم های بازرسی مختلفی اقدام به ارزیابی این
شرکت نموده اند که در زمینه صنعت ریلی می توان به بازدید و ارزیابی شركت Luccini
 AFERPIایتالیا اشاره نمود كه از جمله معتبرترين توليد كنندگان ريل در اروپا به شمار
می رود.
در پایان الزم اســت از مدیریت عالی و ســایر مدیران و کارکنان شرکت معظم ذوب آهن
اصفهان که با تالش های شبانه روزی خود  ،شرایط را برای بومی سازی ریل در کشور فراهم
نمودند ،تشکر ویژه گردد و ضمن تقدیم خدا قوت جانانه به مدیریت و همکاران شرکت فوالد
آلیاژی ایران ،از مدیرعامل محترم راه آهن جمهوری اسالمی و تمامی مدیران و متخصصین
این سازمان نیز که تالش خود را برای حمایت همه جانبه از این پروژه ملی تولید ریل به کار
گرفته اند ،قدردانی می شود.

ادامه از صفحه اول

ارزش تأمین مالی

 .1فــوالد مورد نظر برای تولید ریل  ،D33از نوع فوالدهای خاص پرکربن و دارای محدوده
کام ً
ال بسته آنالیزی می باشــد تا بتوان از حصول خواص مكانيكي بر روي محصول نهايي،
اطمینان حاصل نمود.

 .7تجهيزات آزمايشگاهي خاص جهت امكان اندازه گیری مقدار هيدروژن ،نيتروژن و . . .
0931

کیلومتر

از جمله این ویژگی ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

برجسته ترین اقدامات بورس کاال در سال جاری چه بوده است؟
رای نهایی شورای رقابت مبنی بر حضور همه جانبه معامالت محصوالت پتروشیمی در بورس کاالی ایران ،اخذ
مصوبه دستورالعمل بازارگردانی و مصوبه دســتورالعمل پذیرش صندوق های کاالیی از سازمان بورس و اوراق
بهادار ،ارائه پیش نویس دستورالعمل تابلوی مناقصه جهت تصویب در سازمان بورس و اوراق بهادار ،پیشی گرفتن
ارزش معامالت بورس کاالی ایران از ســایر بورس های کشور ،پیش افتادن ارزش معامالت اوراق بهادار مبتنی
بر کاال از ارزش معامالت کاالی فیزیکی برای نخستین بار ،جهش میزان تامین مالی در قالب اوراق سلف موازی
استاندارد ،جهش در معامالت گواهی سپرده کاالیی ،تعامل با سازمان مالیاتی در راستای بر طرف کردن ابهامات
مالیاتی گواهی سپرده کاالیی ،رشد  156درصدی صدور کد مشتری ،صدور  139مجوز جدید فعالیت به شرکت
های کارگزاری ،پذیرش  14انبار جدید و افزایش انبارهای پذیرش شده بورس کاال به  50انبار ،راه اندازی معامالت
آنالین گواهی سپرده کاالیی ازجمله برخی اقداماتی است که بورس کاالی ایران از ابتدای سال تاکنون توانسته
انجام دهد و موفقیت هایی را در این زمینه کسب کند.
همچنین تعامل با فعاالن بازار آهن و زمینه سازی برای حضور آنها در معامالت بورس ،زمینه سازی برای حضور
بنکــداران در معامالت بورس ،برنامه ریزی برای اســتفاده از ظرفیت انبارهای موجود در مناطق آزاد به منظور
تسهیل صادرات ،عضویت در فدراسیون جهانی بورس ( ،)WFEمذاکره با کشورهای همسایه جهت عرضه بدون
واسطه کاالهای صادراتی توسط تولیدکنندگان ایرانی از طریق بورس و در نهایت افزایش سرماهی شرکت به 900
میلیارد ریال از دیگر اقدامات مثبتی است که بورس کاالی ایران ظرف مدت  6ماه توانسته به آنها دست یابد.

برنامه های بورس کاال تا پایان امسال
معامله گواهی سپرده کاالیی محصوالت صنعتی و پتروشیمی ،راه اندازی تابلو مناقصات با توجه به اینکه تا این
لحظه تمامی معامالت درقالب مزایده در بورس کاال عرضه می شــده ،معامالت زنجیره ای سلف ،زمینه سازی
برای راه اندازی معامالت تهاتری ،پیگیری راه اندازی معامالت اوراق مجوز کاالیی ،طراحی مدل کسب و کار برای
بازار فیزیکی و مشتقه به تفکیک گروه های کاالیی ،طراحی و اجرای سیستم مدیریت ریسک یکپارچه ،طراحی
و اجرای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ،یکپارچه سازی سامانه های معامالتی و عمومی سازی و توسعه
ســرویس های انتشار اطالعات برخی برنامه هایی است که از سوی مدیرعامل بورس کاالی ایران برای  6ماهه
دوم سال اعالم شده است.

انتظار بهبود تقاضای جهانی فوالد
انتظارها بر این است که تقاضای جهانی فوالد به تدریج بهبود یابد.
به گزارش بولتن اخبار فوالد ،براساس گزارش سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای
( )OCEDوضعیت بازار و شرایط صنعت فوالد از آغاز سال جاری میالدی کمی بهبود یافته
است .انتظار می رفت درطول سال های  2015تا  2017تقاضای جهانی فوالد درمجموع
به تدریج بهبود یابد .در همین حال برای ظرفیت تولید سالیانه فوالد جهانی با آنکه افزایش
 2درصدی در سال  2014تا  2015انتظار رفته و اعالم شده بود اما در سال های  2016تا
 2018بیشتر سقوط پیش بینی شده است.

3

اخبار خارجی

شعبه جدید فوالدساز ژاپنی

سقوط صادرات قراضه اوکراین در

در ویتنام

هشت ماهه نخست امسال

مرکز آمار اوکراین گزارش کرده که در ماه های ژانویه تا آگوست صادرات قراضه آهنی این کشور
به  233هزار و  378هزار تن رسید که افت  76.5درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته
است .به گزارش بولتن اخبار فوالد ،ارزش این صادرات بالغ بر  40میلیون و  990هزار دالر بوده
است .در همین حل اوکراین در مدت زمان جوالی تا آگوست هیچ گونه صادرات قراضه ای نداشته
امــا کل صــادرات قراضه آهن در ماه ژوئن  26هزار و  780تن و در ماه می  112هزار و  577تن
بوده اســت .این گزارش می افزاید درحالی که صادرات قراضه اوکراین در این مدت کاهشی بوده
اما در  8ماهه نخست امسال واردات قراضه این کشور افزایش  8.8درصدی داشته و به  15هزار
و  664تن رسیده است.

شرکت (NSSMC ( Sumitmo Metal&Nippon Steel
به تازگی اعالم کرد قصد دارد در ویتنام شعبه جدیدی راه اندازی
و بازگشایی کند.
به گزارش بولتن اخبار فوالد ،این شرکت که از ادغام دو فوالدساز ژاپنی با نام های نیپون استیل
و صنایع فلزی ســومیتومو در سال  2012شکل گرفته است ،سعی در حمایت از فروش فوالد و
خدمات فنی و تکنیکالی به سایر کشورها را دارد و احداث این شعبه بدین منظور صورت می گیرد.
شعبه جدید هم با نام  NSSMVدر اول اکتبر کار خود را آغاز کرده است.

سرخطخبرهایاقتصادی
دومین واگذاری بزرگ سازمان خصوصیسازی در آستانه وقوع
ی هایی
مشاور رئیس کل سازمان خصوصیسازی با اشاره به واگذار 
که در دوازدهم مهرماه سال  ۱۳۹۵انجام شد ،معتقد است که این
عرضهها پس از واگذاریهای شهریور ماه امسال بزرگترین واگذاری
ی سازی در سال  ۱۳۹۵است.
سازمان خصوص 
سهم تعاون در برنامه ششم کم میشود؟

کنفرانس بازار فوالد آسیا توسط پالتس در هند برگزار می شود
دوازدهمین کنفرانس بازار فوالد آسیا  17و  18نوامبر ( 27و  28آبان) توسط پالتس در بمبئی هند برگزار می شود
و در آن استراتژی ها ،فرصت ها و بازارهای جدید فوالد پرداخته خواهد شد.
به گزارش بولتن اخبار فوالد ،در این کنفرانس ازجمله موضوعاتی که مطرح خواهد شد ،تاثیر قیمت های واردات هند
به عنوان یکی از بازیگران کلیدی صنعت فوالد ،آنالیز میزان تولید و مصرف جهت تعیین عرضه و بررسی روند تقاضا،
بررسی راه حل های جهانی برای مسائل ضد دامپینگ و مازاد عرضه ،معرفی بازیگران نوظهور فوالد در جنوب شرق
آسیا ،ارزیابی و واکنش بازار مواد اولیه همچون کک و سنگ آهن به کاهش قیمت ها و فرصت های توسعه و چشم انداز آینده صنعت فوالد می باشد.
تحلیل گران انجمن جهانی فوالد ،رئیس پژوهشــکده برنامه ریزی صنعت متالورژی چین ،یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن آهن و فوالد چین ،تحلیل گر ارشــد بائواســتیل ،مدیر استراتژی شرکت
آرسلورمیتال ،اقتصاددانان شرکت سورستال ،مسئول خرید مواد اولیه تاتا استیل ،مدیر اجرایی فوالدسازی  JSWو  ،SAILمسئوالنی از شرکت  ،Essarمدیر فلزات بورس سنگاپور و مدیران بانک ICBC
از جمله اشخاصی هستند که در دوازدهمین کنفرانس بازار فوالد آسیا سخنرانی خواهند کرد.
همچنین کیوان جعفری طهرانی ،رئیس امور بین الملل انجمن سنگ آهن ایران هم از دیگر سخنرانان این کنفرانس خواهد بود که درباره موضوع چالش ها و فرصت های صنعت فوالد ایران صحبت
می کند .وی قرار است به تاثیر ایران بر صنعت فوالد جهانی ،تاثیر آن بر عرضه و تقاضای جهانی چه در سطح دنیا و چه در سطح آسیا ،چشم انداز فعلی و آینده صنعت فوالد ایران ،تاثیر کاهش تحریم ها
و آینده معادن سنگ آهن در ایران اشاره کند.

سرمایه گذاری میلیاردی شرکت

واردات قراضــه چیــن در مــاه

فوالدی  Deaceroمکزیک برای

آگوست افزایشی بود

توسعه خطوط تولید

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،چین در ماه آگوست  191هزار تن آهن قراضه وارد کرد که رشد 26.3
درصدی نسبت به آگوست سال  2015داشت.
بر اســاس آمار گمرک چین همچنین این میزان واردات ،از آوریل  2015و در این  16ماهه بی
سابقه است .آمار گمرک چین نشان می دهد این حجم از صادرات همچنین  15.2درصد از جوالی
 2016باالتر است که برای نخستین بار بعد از  4ماه اتفاق افتاده است.

قيمتهايجهاني

تهیه و تنظیم :مریم رحیمی

میزان وادرات قراضه در ماه آگوســت باالترین حجم واردات ماهانه از ماه آوریل هم محسوب می
شــود .بیش ترین حجم واردات قراضه چین از کشور ژاپن به میزان  171هزار تن بوده که 89.8
درصد از کل واردات را شامل شده و رشد  35.7درصدی نسبت به آگوست  2015داشته است.

شــرکت فوالدی  Deaceroواقع در مکزیک برای توسعه
خطوط تولید خود ظرف مدت  2سال آینده  3میلیارد دالر
سرمایه گذاری می کند .به گزارش بولتن اخبار فوالد ،این شرکت به منظور توسعه سبد محصوالت
موجود خود و برای پاسخگویی به تقاضای تولیدات فوالدی اقدام به این سرمایه گذاری  3میلیارد
دالری کرده است .تحلیل گران معتقدند این سرمایه گذاری برای صنعت خودروی مکزیک سودآور
بوده و به نفع آن اســت Deacero .این میزان سرمایه را صرف توسعه برخی خطوط تولید خود
خواهد کرد تا محصوالت بیشتری را در سبد سرمایه گذاری های شرکت وارد کند .همچنین بخشی
از این سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی ژاپن به کار گرفته می شود که البته اطالعات دقیقی
درمورد این پروژه هنوز از سوی این شرکت درج نشده است.
شرکت  Deaceroتولید  4میلیون تن فوالد سالیانه را طرح ریزی کرده و تولید فعلی این شرکت
 66درصد این میزان است.

هفته منتهی به

هفته منتهی به

هفته منتهی به

هفته منتهی به

 4سپتامبر 2016

17سپتامبر2016

 25سپتامبر 2016

 1اکتبر2016

43/5-44/5

44-45

45-46

63-64

63-64

28/5-29/5

هفته منتهی به

هفته منتهی به

هفته منتهی به

هفته منتهی به

 10ژوئن 2016

 18ژوئن 2016

 2آگوست 2016

 7آگوست 2016

 28آگوست 2016

41/5-42/5

45-46

46-47

46-47

47/5-48/5

47-48

57/5-58/5

5/63-5/62

68/5-69/5

69-70

68/5-69/5

68/5-69/5

64/5-65/5

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

315

320

318

320

322

325

317/5

317/5

314

355-360

369-372

362-367

368-370

392-396

390-395

372-378

363-373

365-370

350-355

350-355

360-365

365-370

365-375

365-375

365-375

365-375

377-383

ورق گرم

وارداتی اروپا CIF

431-437

439-445

444-450

446-451

451/5-463

464/5-470/5

472-483

476-482

476/5-482/5

ورق سرد

صادراتی دریای سیاه

390-395

390-395

400-410

400-410

405-410

405-415

415-420

410-420

420-425

میلگرد

 FOBصادراتی ترکیه

376-381

378-382

380-390

380-390

378-380

375-380

370-380

374-376

367-373

میلگرد

داخلی اروپا

503/5-514/5

506-513

494/5-505/5

496/5-507/5

496-502

470-481

461-472

454-465

437/5-448/5

میلگرد

 FOBصادراتی چین

309-314

320-325

326-329

334-336

352-353

352-354

334-338

328-332

326-330

محصول

سنگ آهن
سنگ آهن
سنگ آهن
شمش
ورق گرم
ورق گرم

مشخصات
 58درصد وارداتیCFR -
شمال چین

 65درصد وارداتیCFR -
شمال چین

 52درصد وارداتیCFR -
شمال چین

صادراتی FOB -دریای
سیاه

ورق گرم -صادراتی چین
صادراتی  FOBدریای
سیاه

هفته منتهی به

معاون وزیر تعاون از کاهش  ۱۰درصدی سهم بخش تعاون در
برنامه ششم خبر داده و میگوید :تعاونیها با شرایط فعلی در یک
دوره  ۱۰ساله به سهم  ۲۵درصدی میرسند.
تمایل هندیها برای مشارکت مستقیم در تأمین مالی
پروژههای ایران
وزیر راه و شهرسازی در جلسه با نمایندگان شرکتهای حمل و
نقلی هند از تمایل هندیها برای مشارکت مستقیم در تأمین مالی
پروژههای ایرانی خبر داد و گفت :خوشبختانه هندیها اعالم کردند
که آمادکی و تمایل الزم برای شرکت مستقیم در تأمین مالی و
همچنین مشارکت با ژاپنیها در این عرصه را دارند.
قانون عفو مالیاتی اندونزی بیش از  10میلیارد دالر سرمایه
را از خارج بازگرداند
دولت اندونزی اعالم کرد که در مرحله نخست اجرای قانون عفو
مالیاتی از ماه جوالی (تیرماه) تاکنون بیش از  10میلیارد دالر از
سرمایه های خارج از این کشور بازگردانده شده است.
یوان عضوی از باشگاه ارزهای برتر جهان شد
یوان پول ملی چین به عنوان یکی از ارزهای منتخب جهان به
عضویت باشگاه ارزهای برتر دنیا در صندوق بین المللی پول
درآمد.
امسال رشد اقتصادی باالی  5درصد محقق می شود
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت  :با وجود اینکه دولت اتکای
اصلی به تولیدات نفتی را کنار گذاشته است ،پیش بینی می شود
امسال دست کم  5.5درصد رشد اقتصادی داشته باشیم.
شاگرد اول های بورس در تابستان امسال معرفی شدند
فهرست  ۵۰شرکت فعال تر بورس تهران برای تابستان امسال
اعالم شد که اسامی شرکت های فوالد مبارکه ،ملی مس ایران ،گل
گهر ،چادرملو و فوالد خوزستان نیز در بین این شرکت ها دیده می
شود.
صرفه جویی 17میلیارد دالری در هزینه سوخت با جایگزین
کردن حمل و نقل ریلی به جای زمینی
مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران گفت :در صورت حمل
همه بار کشور از طریق راه آهن ،می توان شاهد صرفه جویی 17
میلیارد دالری در هزینه های سوخت بود.
بانک ترکیهای در انتظار نهایی شدن توافق خرید کارگزاری
در ایران
بانک سرمایهگذاری ترکیهای  Unlu&Coقصد دارد خرید یک
کارگزار ایرانی را ظرف شش ماه آینده کامل کرده و نخستین
شرکت خدمات مالی ترکیهای شود که از زمان لغو تحریمهای
هستهای در ایران فعالیت خود را آغاز کرده است.
راهکار جدید بانک مرکزی برای جلوگیری از رقابت ناسالم
معاون نظارتی بانک مرکزی از برنامه جدید این نهاد برای تعیین
سقف جذب سپرده و منابع بانک ها خبر داد و گفت :بخشنامه این
کار تا پایان مهرماه با رویکرد ایجاد رقابت سالم بین بانک ها ابالغ
می شود.
 50میلیارد دالر درآمد نفتی امسال در خوشبینانه ترین حالت
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت :در حالت خوشبینانه
در صورتی که امسال  50میلیارد دالر درآمد نفتی کشور داشته
باشیم ،طبق قانون  20درصد یعنی معادل  10میلیارد دالر از آن
باید به صندوق توسعه ملی واریز شود.

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
همـکاران ایـن شـماره :مریـم رحیمی ،مائـده صالـح ،پیمـان مـرادی ،محمدباقر
حسین زاده
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از خیابان شهید بهشتی،کوچه پردیس ،پالک 3
جدید
ایمیلmag@chilanonline.com :
پایگاه خبــری تحلیلی چیالن آنالینwww.chilanonline.com :
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قیمتهایداخلی

قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

تهیه و تنظیم :مریم رحیمی

(واحد :ریال/کیلوگرم)

قیمت ورق روغنی در بازار تهران

قیمت نبشی و ناودانی در بازار تهران
نبشی

قیمت میلگرد ساده و آجدار در بازار تهران
میلگرد ساده

سایز

هفته چهارم شهریور

هفته اول مهر

سایز

هفته چهارم شهریور

هفته اول مهر

سایز

هفته چهارم شهریور

هفته اول مهر

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

22,750
22,750
21,200
21,500
21,500
21,500
21,500
21,500
21,750
21,750
23,610

24,000
24,000
21,350
21,650
21,650
21,650
21,650
21,650
21,850
21,750
23,610

6.5
8
10
12
14

17,600
***
***
18,400
18,400

17,700
***
***
18,400
18,400

3
4
5
6
8
10
12
15

15,650
15,650
15,650
15,650
15,650
15,650
17,100
21,700

15,600
15,600
15,600
15,600
16,000
16,000
16,100
***

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران
سایز

هفته چهارم شهریور

هفته اول مهر

2

19,400

19,300

3

18,450

19,100

4

18,450

19,000

5

18,450

19,000

6

18,450

19,000

8

18,100

18,100

10

18,150

18,150

12

***

***

15

18,000

18,000

20

17,450

17,450

25

17,450

17,450

سایز

هفته چهارم شهریور

هفته اول مهر

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

19,400
18,450
18,450
18,450
18,150
***
18,000
17,450
17,450
15,650
***
15,500

19,300
19,100
19,000
19,000
18,150
***
18,000
17,450
17,450
15,550
***
15,400

ناودانی
سایز

هفته چهارم شهریور

هفته اول مهر

6
8
10
12
14
16
18
20
22

15,700
15,700
15,700
15,700
15,700
16,100
24,000
24,000
24,000

16,200
15,600
15,600
15,600
16,200
16,500
24,200
24,200
24,200

تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران
25000
23000
21000
19000

15000
13000

رونــد تغییرات هفتگی
قیمت محصوالت فوالدی
در بازار تهران

ریال/کیلوگرم

17000

11000
9000
7000
5000

ناودانی

بورسکاال

حجم
معامله
(تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

18,980

1700

1395/07/05

1395/10/05

فوالد مبارکه اصفهان

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

22,260

1500

1395/07/05

1395/10/05

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد و تیرآهن

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

16,370

15400

1395/07/05

1395/09/30

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد 12تاA3-32

14,500

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

15,963

15400

1395/07/05

1395/09/30

فوالد مبارکه اصفهان

تختال SM

12,500

20000

1395/07/05

1395/08/30

ذوب آهن اصفهان

میلگردA3-14

14,600

50

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

27,796

500

1395/07/05

1395/10/05

فوالد خوزستان

شمش بلوم (5SP)150*150

12,500

35400

1395/07/05

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

16,370

34983

1395/07/12

1395/09/30

فوالد خوزستان

شمش بلوم (5SP)150*150

12,500

2800

1395/07/06

1395/08/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

15,963

4332

1395/07/12

1395/09/30

فوالد هرمزگان جنوب

تختال C

12,250

11000

1395/07/04

1395/08/20

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

27,266

471

1395/06/08

1395/09/30

فوالد هرمزگان جنوب

تختال C

12,250

17000

1395/07/05

1395/08/20

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد C

18,980

43129

1395/07/12

1395/10/30

فوالد هرمزگان جنوب

تختال C

12,250

2000

1395/07/06

1395/08/20

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

22,260

7675

1395/07/12

1395/10/30

فوالد هرمزگان جنوب

تختال C

12,500

10,500

1395/06/07

1395/07/25

نام کاال

تولیدکننده

قیمتپایانی
میانگین
موزون (ریال)

نبشی

میلگرد آجدار

میلگرد ساده

ورق سیاه

ورق روغنی

حجم
معامله
(تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

ورق قلع اندود

27,796

2745

1395/07/12

1395/10/30

13,950

110000

1395/07/05

1395/08/30

1479

1395/07/05

1395/08/30

1395/07/05

1395/07/10
1395/08/30

نام کاال

تولیدکننده

قیمتپایانی
میانگین
موزون (ریال)

