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سخن اول
تحلیلی بر بهبود شرایط
بازارهای فوالد
محمد ابراهیم قدیریان
مدیرعامل فوالد آلیاژی ایران
وضعیت صنعت فوالد در سال  95تغییرات زیادی نخواهد داشت ،چنانکه در
بسیاری از کنفرانسها و مجامع ،مورد بحث و کارشناسی قرار گرفته و اکثر
مدیران و کارشناسان متفق القولاند که شرایط تغییر زیادی نخواهد داشت.
دالیل این وضع در حوزه فوالدهای ساختمانی به بخش مسکن بستگی دارد
که تا این بخش فعال نشود و تقاضا بهبود پیدا نکند ،نمی توان به تغییرات
امیدوار بود.
اما در حوزه فوالدهای کیفی شرایط متفاوتتر است و این احتمال وجود دارد
که با رونق گرفتن صنعت فوالد در دنیا ،شرایط عرضه و تقاضا در این بخش
بهتر شود .اما نکته اینجاست که به دلیل پایین بودن رقم تولید این محصول
در برابر سایر فوالدها این تغییرات چندان چشمگیر نیست.
معتقدم در شرایط رکود بازار باید سعی شود تا سیاستهای صادراتی بیشتر
مورد استفاده قرار بگیرد .از آنجاییکه محصوالت تولیدی داخلی از نظر
کیفیت در شرایط مناسبی قرار دارند ،باید با استراتژیهایی مناسب به دنبال
کاهش قیمت تمام شده محصوالت و تعیین قیمت رقابتی محصوالت تولیدی
برای عرضه در بازارهای بین المللی باشیم .چنین هدفی کامال قابل دستیابی
و ممکن است ،چنانکه شرکت فوالد مبارکه در این راستا توانسته سهم خوبی
از بازارهای صادراتی را نصیب خود کند.
در حوزه فوالدهای کیفی اما شرایط کمی متفاوت است ،چراکه در این بخش
با بازارهایی خاص روبرو هستیم که مشتریان و خریدارانش تجار معمولی
نیستند و بیشتر با مصرف کنندگان صنعتی یا تولیدکنندگان زیردستی
مرتبط هستیم .بنابراین در فوالدهای کیفی و آلیاژی به مصرف کنندگانی
متصل هستید که به محصوالت شما برای تولید محصوالتشان نیازمند
هستند.
به عبارت دیگر تولید محصول ،عرضه ،بازار ،مشتری و حتی زمان تحویل
هم در بخش فوالدهای کیفی متفاوت است .برای مثال ،فوالدهای آلیاژی
را نمی توان تولید و در انبار دپو کرد چون تولید فوالدهای کیفی با توجه به
سفارش مشتری انجام میشود و به همین منوال هم زمان تحویل محصول
شامل گذر زمان مشخصی خواهد شد .در واقع تولید بر اساس
سفارش
ِ
مشتری است و نه تولید بر اساس شرایط یا نیاز بازار .به همین دلیل هم
پروسه بازاریابی و جذب مشتری در فوالدهای کیفی در نسبت با فوالدهای
کامرشال یا ساختمانی تفاوت دارد و همین باعث می شود تا خریدران یا
مصرف کنندگان فوالدهای کیفی در طول فعالیتشان با یک تولیدکننده کار
کنند .اما کشور چین توانسته با تولید انواع فوالدهای آلیاژی در مقیاس فراوان،
بازار را در دست بگیرد .چین با تولید فراوان و محصوالت گسترده در بخش
فوالد کیفی توانست تا بازاری را بوجود بیاورد تا مشتریان در هر مقطع زمانی
و بدون اینکه برای دریافت محصول به انتظار بنشینند ،به نیاز خود دسترسی
پیدا کنند .یعنی با استفاده از مزیتهای تحویل سریع و قیمت پایین رقبا را
از پیش بردارد.
این مسئله و تحریمهایی که علیه ایران در سالیان گذشته وضع شد ،منجر
به بروز مشکالتی در عرصه ارتباطات تجاری و انتقال ارز شد که در نتیجه
مشتریان را به سمت محصوالت چینی سوق داد.

آیا دره مرگ فوالد تمام شده است؟

کارشناسان و متخصصین فوالد  در بررسی روند قیمت های جهانی اصطالحی دارند
به نام دره مرگ .آن ها معتقدند روند قیمت های جهانی فوالد در بلند مدت از یک روند سینوسی
تبعیت میکند به طوری که در فاصله های زمانی مختلف شاهد ریزش قیمتها و سپس بازگشت
به نقطه قبل یا حتی فراتر از آن هستیم .بر اساس نظریات همین کارشناسان  دره مرگ اخیر فوالد
جهان از سال  2014با کاهش ناگهانی  قیمت فوالد و سنگ آهن آغاز شده و تا پایان سال 2016
ادامه خواهد یافت .از ســویی دیگر عدهای از متخصصین این تحلیل های تکنیکال را نزدیک به
واقعیت نمی دانند و معتقدند برای تحلیل بازار جهانی فوالد باید عوامل مختلفی از جمله تصمیمات
کشور چین را در نظر گرفت و بنابراین نمی توان روند مشخصی برای قیمت فوالد پیشبینی کرد.
مثال نقض این دســته از کارشناسان هم افزایش قیمت های چند هفته اخیر فوالد در بازارهای
جهانی است که آن را متاثر از کاهش عرضه جهانی می دانند  .با وجود این دو رویکرد متفاوت و
با توجه به روند کاهشی قیمت ها طی یک هفته اخیر ،سوال بسیاری از فعاالن فوالد این است که
روند کنونی قیمت های فوالد به معنی پایان دره مرگ است یا همچنان باید منتظر ماند؟

سبحانی :اکنون در کف دره مرگ فوالد قرار داریم

دکتر بهرام ســبحانی ،رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکننــدگان فوالد در این خصوص گفت:
برای پیش بینی روند قیمت های جهانی فوالد توجه به متغیرهای اثر گذار در کشور چین بسیار
ضروری اســت .چین بیش از  50درصد فوالد دنیا را تولید می کند و هرگونه تغییر در عرضه و
تقاضای فوالد این کشور ،شرایط جدیدی در قیمت جهانی ایجاد می کند .بر این اساس و شرایط
فعلی بازار جهانی فوالد خصوصاً قیمتهای تمام شده محصول در چین و همچنین قیمت فروش
محصوالت این کشور می توان پیش بینی کرد که قیمتها در سال  2016به تدریج روند صعودی
در پیــش خواهد گرفت .مدیر عامل مجتمع فوالد مبارکه افزود :این امر به دلیل وضعیت قیمت
تمام شــده و قیمت فروش و همچنین کاهش تولید در این کشور است که فع ً
ال به نظر میرسد
موجب زیان تولید کنندگان در این کشور شده است.همچنین برخی موضوعات زیست محیطی
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بهمن تجلی زاده ،شرکت فوالد خوزستان :با سالم؛ شاخص  PMIدر بخشهاي
مختلف استان هاي مختلف و  ...اندازهگيري و ارايه ميشود كه هر كدام هم كاربرد خاص
خود را دارد به عنوان مثال  MANUFACTUERING PMIكه بعضا اعداد كاهشي ان
اعالم شد مربوط به كل صنايع توليدي چين بود .ولي  PMIويژه STEEL SECTOR
كه توسط كميته فوالد چين ( )SCLC
اعالم ميشود همان جور كه ماه گذشته
در همين گروه گذاشتم  ٤٩.٧كه در ماه
اوريل اعالم گرديد با جهش كم سابقه
٪٧.٦ به عدد  ٥٧.٣رسيد PMI .بخش
فوالد چين با افزايش در  ٥ماه متوالي به
باالي  ٥٠كه مرز رونق و ركود است رسيد
و ركورد ٣ساله را شكست.
امیدبخش ،فوالد میبد :از ارزیابی مدیر عامل فوالد هرمزگان دریافتم قرار است تا
 1404تولید فوالد به 55میلیون تن برسد من از خودم پرسیدم با چه زیر ساختارهای
این کار امکان پذیر است یادم می آید که درسال  1382در افتتاحیه یک واحد فوالدی
جناب اقای مهندس جهانگیری که وزیر صنایع ومعادن بودند فرمودند تا پنچ سال آینده
تولید فوالد به  24میلیون و تا پایان پنج ساله بعد 40میلیون فوالد خواهیم داشت االن
سال 95هستیم و تولید فوال کشور حول و حوش 14میلیون هست که طبق امارهای
پراکنده 4میلیون در انبارها دپو شده است .حاال بفرمایید با این بهره وری پایین
وهزینههای باال چطور این کار امکان پذیر است؟

و عوامل دیگر احتماالً موجب کاهش در حجم تولید چین و افزایش قیمت در بازار فوالد خواهند
شد و می توان گفت که هم اکنون در کف دره مرگ فوالد قرار داریم و طی چند ماه آینده از این
مرحله عبور خواهیم کرد.

میراخورلو :ثبات قیمت ها ی جهانی تا پایان سال 2016

شهرام میراخورلو  ،مدیر کل دفتر صنایع فلزی سازمان حمایت نیز معتقد است قیمتهای جهانی
حداقل تا پایان سال جاری میالدی در ثبات خواهد بود  .وی با اشاره به روند افزایشی چند هفته
اخیر  گفت :بعد از تصمیم چین برای کاهش  100تا  150میلیون تنی فوالد ،عرضه جهانی فوالد
تحت تاثیر این تصمیم قرار گرفت و در حالیکه عمال در دنیا تقاضای موثری برای مصرف فوالد
ایجاد نشده بود ،قیمتها صرفا تحت تاثیر کاهش عرضه قرار گرفتند .اما این افزایش قیمت پایدار
نخواهد بود و مجددا به حالت قبل برخواهد گشت.

طاهریزاده :در کوتاه مدت انتظار افزایش قیمت پایدار نمیرود

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان نیز در گفتگو با چیالن ،با اشــاره به روند کاهشی قیمتهای
جهانی فوالد در چند سال گذشته گفت :طی سه سال گذشته قیمت های جهانی به حدی کاهش
یافت که بســیاری از تولیدکنندگان به دلیل زیان بیش از حد توان بقای خود را از دســت دادند
و همین امر موجب کاهش عرضه شــده و نقطه تعادل جدیدی را ایجاد کرده اســت .حمیدرضا
طاهریزاده به پیش بینی خود از بازار فوالد جهان در چند ماه آینده پرداخت و گفت :دولت چین
به این نتیجه رســیده که برای حفظ رشــد اقتصادی فعلی ناشی از بخش ساختمان این کشور،
کاهش قیمت فوالد الزامی اســت و به همین دلیل محدودیتهایی برای کنترل قیمت فوالد در
نظر گرفته است .بنابراین انتظار نمی رود که افزایش قیمتهای چند هفته اخیر در کوتاه مدت
تداوم داشته باشد چنانکه شاخصهای جهانی مثل  PLATTSهم منفی شده است .اما اگر کمی
بلندمدتتر مثال تا یک سال آینده را در نظر بگیریم پیش بینی ها بر اساس معادالت عرضه و تقاضا
نشان میدهد که افزایش قیمت پایداری در فوالد ایجاد خواهد شد.

وحید یعقوبی ،انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران :دغدغه انجمن حفظ منافع کلیه واحدهای
زنجیره فوالد است که طبیعی است نوردکاران که در حلقه آخر این زنجیره قرار دارند نیز مورد حمایت
انجمن بوده اند .طی این دو سه سال رکود هم بیشتر مورد توجه بوده اند و در تمامی جلسات هیئت
مدیره انجمن یکی از دستورات ثابت جلسات ،بررسی شرایط معامالت شمش و محصول بوده که
تناسب قیمتی هم از آن جمله است.البته گزارش کامل اقدامات انجمن در مجمع عمومی توسط اعضای
محترم هیئت مدیره بیان خواهد شد و قبال به صورت موردی هم در گروه چیالن عنوان شد.
مهدی سرلک ،ذوب آهن اصفهان :به نظر من مقايسه صنعت فوالد ايران با صنعت خودرو از اين
جهت صحيح نيست كه محصوالت خودرويي ما در قامت جهاني رشد نكرده اما مهمترين و صنعتي
كشورهاي دنيا خواهان محصوالت فوالدي ايران چه تخت و چه طويل هستند .در ضمن شايد بتوان
تعرفه  ٢٦٠درصدي آمريكا بر واردات ورق چيني را تعرفه بااليي دانست اما تعرفه هاي اعمالي بر
واردات فوالد به كشور نه باالست و نه كافي.
محمد ناظمی هرندی ،فوالد مبارکه اصفهان6 :هزار قطعه و تجهیزات کوچک و بزرگ
فوالدی در مجتمع فوالد مبارکه از پارسال تا کنون دارای شناسنامه و مدارک فنی شده است.
ما را در شبکه های اجتماعی همراهی کنید:
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خبر داخلی

راه آهن ایران از ذوب آهن
اصفهان ،ترکیه و هند ریل
میگیرد!

دکتر بهرام سبحاني تشریحی داد:

مأموریت فوالد مبارکه در سال 95

مديرعامل شرکت فوالدمبارکه اصفهان ،در جلسه کميته مديريت این شرکت ،با اشاره
به برنامه هاي تدوين شده سال  95و جهت گيري شرکت در توليد محصوالت متنوع با
ارزش افزوده باالتر ،بر انعطاف پذيري درتوليد ورق هاي ويژه ،شناخت بازار و پيشبيني
آن و بازرسي هاي مداوم از تجهيزات  ،بهره وري نيروي کار و توليد از ابتدا تا انتهاي
زنجيره توليد تأکيد نمود.
به گزارش بولتن اخبار فوالد به نقل از روابط عمومی مجتمع فوالد مبارکه ،سبحانی
توجه به تنوع محصوالت را مهم دانست و افزود :مأموريت فوال دمبارکه توليد محصوالت
متنوع با ارزش افزوده باالتر است .اگرچه بازار در وضعيت فعلي کمي بهبود يافته است
اما نبايد از برنامه ريزي با فرض تکرار شرايط قبلي غافل بمانيم.
مديرعامل فوالدمبارکه توجه بــه موضوع صادرات را ضروري خواند و تصريح کرد :با
توجه به ســابقه اي که فوالدمبارکه در صادرات محصوالت خود داشته ،خوشبختانه
توانستيم عالوه بر تأمين بازار داخل ،در خارج از کشور هم توفيقاتي کسب کنيم .بايد
براي صادرات و بازار داخل برنامه ريزي داشت تا به نحو مناسبي به اهداف تدوين شده
دست يابيم.

کرباسیان:

ت تعرفهای از
دولت با سیاس 
انباشت میلیون ها تن فوالد در
انبار جلوگیری کرد

رییس هیئت عامل ایمیدرو دربارهی افزایش چشمگیر
قیمت فوالد و اعتراض برخی صنایع پاییندســتی برای تهیه این محصول ادامه داد:
بهطــور کلی در بخش فوالد کاهش قیمت تمام شــده یکی از سیاســتهای اصلی
واحدهای تولیدی است ،اما همان طور که مشاهده شد قیمت فوالد و سنگ آهن در
ماه اخیر در بازارهای جهانی کمی تکان خورد .مهدی کرباسیان افزود :به همین دلیل
دولت سعی کرد با سیاســتهای تعرفهای از ذخائر میلیون تنی فوالد که در انبارها
انباشت شده بود حمایت کرده و در پی این تصمیم برخی از این کاالها نیز به سمت
فروش رفتند .کرباسیان با بیان اینکه در سال گذشته چهار میلیون و  100هزار تن
فوالد از کشور صادر شد ،اظهار کرد :به دلیل تاخیر در تصمیمگیری برای اصالح تعرفه
فوالد بیش از دو میلیون تن فوالد وارد کشــور شد که حداقل یک میلیون تن آن در
داخل کشور قابل تولید بود.
کرباســیان توضیح داد :هر آنچــه که از محصوالت فوالدی در داخل کشــور تولید
نمیشود خط تولید آن اصالح شده و تولیدکنندگان ایرانی بتوانند آن را تولید کنند.
وی همچنین با اشــاره به ســفر رییس جمهور کره جنوبی به ایران گفت :یادداشت
تفاهمی بین ایمیدرو و کره جنوبی در حال امضاء است که براساس آن قرار است یک
میلیارد یورو برای همکاری در حوزههای جدید فناوری استفاده از سنگ آهن در فوالد
هزینه شود که بتوانیم با این فناوری جدید با حذف کنسانتره و گندله به طور مستقیم
از سنگ آهن و زغال سنگ فوالد تولید کنیم.

معاون فنی و زیربنایی راه آهن از توافق با شــرکت ذوب
آهن اصفهان به منطور خرید 40هزار تن ریل در راستای
حمایت از تولید داخل خبر داد.
به گزارش چیالن ،سعید محمدزاده معاون فنی و زیر بنایی راه آهن با اعالم این خبر
گفت :به دنبال اعالم آمادگی ذوب آهن مبنی بر امکان تولید و تحویل ریل از خرداد
ماه و به منظور حمایت از ساخت داخل راه آهن با عقد قرار داد خرید  ٤٠هزار تن ریل
 u33به ارزش تنی  600یورو موافقت کرد.
وی افزود :براساس توافق صورت گرفته این میزان ریل از خرداد ماه سال جاری تا پایان
سال از سوی شرکت ذوب آهن تحویل راه آهن خواهد شد.
این در حالی است که کارخانه کاردمیر ترکیه که تولیدکننده مقاطع است نیز قرارداد
تامین خطوط ریلی به ایران را نهایی کرده است .این قرارداد در پروژه های راه آهن که
با برداشته شدن تحریم ها فعالتر شده به کار خواهد رفت .به گزارش متال اکسپرت،
ارزش این قرارداد  80میلیون یورو معادل  90میلیون دالر اســت و ظاهرا این معامله
تهاتر نفت در مقابل فوالد خواهد بود ،مشــابه قراردادی که سال گذشته هند با ایران
بست .طبق آن قرارداد هند باید  250هزار تن ریل به راه آهن ایران عرضه کند.

کاهش  60درصدی دپوی
محصوالت تولیدی فوالد خراسان

بــه گــزارش چیــان ،مدیــر بازاریابــی و فــروش
شــرکت فوالد خراســان اعــام کرد :موجــودی انبار
محصــوالت مجتمع از 150هزار تن بــه حدود 60هزار
تــن  طی دو مــاه اخیر (اســفند و فروردین) رســید
و از این مقدار حدود 36.هزارتن آن فروخته شــده که هنوز حمل نگردیده اســت.
بختیاری با اشــاره به این که صنعت فوالد کشور چندی است رکود معناداری را در
معامالت انواع محصوالت به خصوص مقاطع ساختمانی تجربه کرده است افزود :البته
رکود با افت مــداوم بهای محصوالت فوالدی در بازار داخل نیز همراه بود  ،بهطوری
که در برخی موارد قیمتهای فروش را به کمتر از قیمت تمام شده محصول تولیدی
رسانده و زیان قابل توجهی از این رهگذر متوجه فوالدسازان نمود.
وی دربــاره موجودی انبارهای فوالدســازان گفت  :در ســال  گذشــته   موجودی
انبارهــای داخلی کشــور بــه بیش از  3میلیون تن رســیده بود که خوشــبختانه
ایــن رقــم در دو ماه اخیر به کمتر از 1.میلیون تن در کشــور کاهش یافته اســت.
مدیر بازاریابی و فروش با توجه به افزایش قیمت های جهانی طی دو ماه اخیر  ،صادرات
را بــه عنوان اهرمی قدرتمند و اقتصــادی که می تواند نقش موثری در جلوگیری از
افزایش موجودی انبارهای فوالدسازان داشته باشد ،قلمداد کرد.

احرامیان توضیح داد:

عوامل تاثیرگذار داخلی و
خارجی بر بازار فوالد ایران

مدیرعامل فوالد یزد در گفتگو با ایســنا ،با بیان اینکه
سال گذشــته در تولید فوالد با رشد مواجه نبوده ایم،
گفت:کاهش تولید را به خوبی با بررسی تقاضا و متورم شدن انبارها می توان متوجه
شد و ما سال گذشته هم در قیمت و هم سطح تقاضا با یک سطح منفی رو به رو بودیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد :درسال جاری به علل مختلف
که بخشی از آن نیز به خارج از صنعت فوالد مرتبط است با نوسان رو به رو خواهد شد؛

چرا که تمام فاکتورهایی که در صنعت فوالد تاثیر گذار هستند در حال حاضر تاثیرات
خود را گذاشته اند و در حال حاضر تنها عوامل بیرونی موثر هستند و این موضوع هم
در داخل و هم در خارج وجود دارد  .بهادر احرامیان توضیح داد :در سطح بین المللی
نرخ ارزهای بین المللی به خصوص ارز چین ( یوآن) و همچنین ارزش برابری دالر با
ارزهای دیگر مانند برزیل روی تولید و قیمت فوالد تاثیر خواهند داشــت و در داخل
هم المان های اصلی که تاثیر می گذارند سیاسی خواهند بود .احرامیان ادامه داد :به
نظر می رسد دولت ادامه همان سیاست ضد تورمی خود را در پیش خواهد گرفت که
نمیتواند چندان تحریک کننده تقاضا باشد.

چادر ملو افزایش سرمایه داد:

 18هزار میلیارد ریال برای تکمیل
طرح فوالد ثامن

سهامداران شرکت معدنی و صنعتی چادرملو درمجمع
عمومی فوق العاده صاحبان سهام این شرکت ،با افزایش
سرمایه چادرملو از  17هزار 100میلیارد ریا ل به  35هزار
میلیارد طی دو مرحله و حداکثر ظرف مدت دو سال موافقت کردند.
به گزارش اخبار فوالد ،دلیل اصلی این افزایش سرمایه تکمیل چندین طرح در حال
اجرا عنوان شده که مهمترین آن ها طرح احداث کارخانه احیاء مستقیم و فوالد ثامن
چادرملو با ظرفیت تولید  سالیانه  1میلیون تن فوالد خام و قابل ارتقاء تا   1/3میلیون
تن و همچنین تولید  1/6میلیون تن آهن اســفنجی در کارخانه احیاء  می باشد که
سرمایه گذاری   18هزارو  372میلیارد ریالی برای آن پیش بینی  شده است.

افزایش توليد در بخش
فوالدسازی فوالد هرمزگان

محمدجعفر پارســی ،معاون بهره برداری شرکت فوالد
هرمزگان خبر از ثبت ركوردهاي جديد توليد در ناحیه
فوالدســازي این شرکت داد و گفت :در نخستین ماه از
ســال جاری با ثبت  42ذوب و تولید  4941تن تختال،
رکورد روزانه تولید در بخش فوالد ســازی را شکسته شد .اظهار داشت :ركورد روزانه
قبلي در اين بخش با تعداد  43ذوب و  4805تن در فروردین سال  93به ثبت رسیده
بود .شرکت فوالدهرمزگان با تولید سالیانه  1.5میلیون تن تختال در مجاورت آبهای
خلیج فارس ،مزیت صادراتی دارد.

نخستین طرح فوالد استانی آماده
افتتاح شد

به گزارش چیــان به نقل از روابــط عمومی ایمیدرو،
طرح فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری به عنوان
نخستین طرح از طرح های فوالد استانی است که اکنون
بخش احیاء آن آماده بهره برداری است و در اردیبهشت
ماه راه اندازی می شود  .بخش احیاء تعدادی از طرح های فوالد استانی نیز قرار است
به تدریج در طول سال  95به مرحله بهره برداری برسند .بر اساس این گزارش ،طی
دو سال گذشته بیش از  1100میلیارد تومان منابع مالی به طرح های فوالد استانی
تزریق شده ،هر چند ظرفیت هریک از این طرح  800هزار تن تعیین شده اما قابلیت
افزایش ظرفیت تا یک میلیون تن نیز برای آنها دیده شده است.
شایان ذکر اســت ،طرح فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری یکی از طرح های
فوالد استانی است که با راه اندازی آن  800هزار تن به ظرفیت آهن اسفنجی کشور
افزوده می شود.

تحلیل پيتر ماركوس از وضعیت حال و آینده فوالد ایران

صنعت فوالد ايران به يکي از «ستاره هاي در حال ظهور» جهان تبدیل خواهد شد
پيتـر مارکـوس يکي از بزرگ ترين تحليلگران و کارشناسـان صنعت فـوالد جهان پس از
بازديد سـال گذشـته از شـرکت هاي بزرگ فوالدسـازي و سـنگ آهني ايران در گزارشی
در يکـي از بـزرگ تريـن انجمـن هـاي فـوالدي جهـان نظرها و تحليـل هاي خـود را از
صنعت فـوالد ايران منتشـر کرد.
این تحلیلگر فوالدی با اشـاره به چشـم انداز و اهداف فوالد ايران تا سـال  1404گفت :بر
اسـاس اين چشـم انداز و هدف تعيين شـده ،توليد فوالد ايران از  16ميليون تن کنوني
بايـد بـه  55ميليـون تن برسـد کـه  18ميليون تـن از آنها قرار اسـت صادر شـود .با اين
حـال ،بـازار صادراتـي محصوالت فوالدي بسـيار «رقابتي» اسـت و کار نفوذ بـه اين بازار،
چنـدان سـاده نيسـت .به عبـارت ديگـر ،با توجه بـه وضعيت بـازار جهاني ،شـرکتهاي
ايرانـي نخواهند توانسـت با اين سـرعت صـادرات خـود را افزايش دهنـد .از طرفي برنامه
افزايـش ظرفيـت فـوالد بـه  55ميليـون تـن منطقـي نيسـت و الزمـه آن رشـد 1/13
درصـدي توليـد آن اسـت .اين در حالي اسـت کـه باالترين ارقام رشـد توليد فـوالد دنيا
تاکنـون مربـوط بـه هنـد با رقم  8/6درصد اسـت و بـراي ايران به نظر مي رسـد ظرفيت
چشـم انـداز  36ميليـون تـن معقـول تـر باشـد .وي در گـزارش اخير خـود در خصوص
فـوالد مبارکـه اصفهان چنين اظهار داشـت :شـرکت فـوالد مبارکه ،بزرگترين فوالدسـاز
ايـران کـه  60درصد از سـهم ورق هاي فوالدي و محصوالت فرعـي آن را در اختيار دارد،
در کنـار توليـدات کـم هزينـه اي از جمله توليد فوالد نورد شـده با هزينه کمتـر از 300
دالر در هـر تـن توليـد ،شـرايط آن را فراهـم کرده تا ظرفيتـش را با سـرمايهگذاريهاي
کـم هزينـه افزايـش دهـد .از طرفـي بـه دنبـال آن اسـت کـه جايـگاه قدرتمنـد کنوني
خـود را در بـازار داخلـي بهبـود بخشـد ،در ايـن ميـان ،گـروه مديريتـي باصالحيـت و
داشـتن يـک مديرعامـل دورانديش هم مسـير آسـان تري را بـراي آن ترسـيم مي کند..
بايـد بـا قاطعيت بگويم که صنعت فوالدسـازي ايـران در دهه آينده يکي از «سـتارههاي
در حـال ظهـور» جهـان خواهـد بود؛ آن هـم در حالي که بحـران اقتصادي وجـود دارد و

در مقابـل ،بسـياري از فوالدسـازان جهـان ماننـد چين افـول خواهند کـرد  .تقويت ريال
در برابـر دالر ،هزينـه بـاالي تاميـن مالـي ،کمـک نکـردن مسـتقيم دولت ،کمبـود آب،
اتمـام ذخايـر سـنگ آهـن روبـاز و حرکت به سـمت معـادن زيرزميني ،کمبـود خطوط
ريلي ،بهره وري پايين منابع انسـاني و ...در آينده فشـار هزينه اي زيادي به فوالدسـازان
ايـران وارد مـي کنـد ،بنابرايـن در دهه آينـده ،فوالدسـازان ايراني با مشـکالت متعددي
روبـرو خواهنـد شـد .پيتر مارکوس خاطرنشـان کـرد :با وجـود تمام اين مشـکالت ،رفع
تحريمهـا و دسـتيابي اقتصـاد ايـران بـه بـازار کشـورهاي خارجـي روزنه هاي اميـدي را
بـراي صنعـت فـوالد ايجـاد کـرده اسـت .بـا ايـن شـرايط ،مخاطـرات و مشـکالت فوالد
ايـران کمتـر از بسـياري از رقبـاي خارجـي خواهـد بود .در کنـار رفع تحريم هـا و بهبود
شـرايط ،عوامـل ديگـري هم وجـود دارند که فرصتي بـراي موفقيت صنعت فـوالد ايران
فراهـم مـي کنند .چشـم انداز تقاضا براي فوالد مسـاعد اسـت ،زيرا دسترسـي بـه انرژي
ارزان قيمـت (چـه نفـت و گاز و چـه بـرق) از مزاياي صنعت فوالد مي باشـد ضمن اينکه
هزينـه اسـتخراج سـنگ آهن از معـادن ايران هم به طور نسـبي پايين اسـت و موقعيت
جغرافيايـي خوبي را براي صـادرات دارد.
پيتـر مارکـوس در گزارش تحليلي خـود ،راهکارهايي بـراي فوالدسـازهاي ايراني مطرح
نمـود و گفـت :حاشـيه سـود (قبل از کسـر ماليـات و اسـتهالک) فوالد مبارکـه به دليل
افـت قيمـت و تقاضـا از  30درصـد بـه  5درصد کاهش يافته اسـت.
بـا توجـه بـه ايـن کاهـش سـودآوري و کمـک نکردن مسـتقيم دولـت ،واضح اسـت که
شـرکت هـاي فوالدي و سـنگ آهني ايران به ويژه فـوالد مبارکه نياز دارند تا سـرمايهها
و وامهـاي خارجـي بيشـتري بـراي تقويـت داراييهاي ثابت خـود جذب کننـد .يکي از
بهتريـن کارهايـي کـه ايـن شـرکت هـا مـي تواننـد بـراي رهايـي از بحران و مشـکالت
پيـش  رو انجـام دهنـد ،ايجـاد همـکاري هـاي اسـتراتژيک بـا فوالدسـازهاي غيرايرانـي
اسـت .چنيـن کاري به ويـژه از آن جهت اهميت مـي يابد و دسـتاوردهاي زيادي نصيب

بخـش صنعـت ايرانـي مـي کنـد
کـه دهـه گذشـته ،زمـان تحـول
فناورانـه فوالدسـازيهاي جهـان
بـوده و ايـران به دليـل تحريم هاي
اقتصـادي از اين بهبودها بي نصيب
مانده اسـت.
شـرکت هـاي فـوالدي ايـران در
صورتي که تصميم بگيرنـد از وامها
و سـرمايههاي خارجـي اسـتفاده
کننـد ،مي توانند در مقابل پرداخت
 20درصـد بهـره بـه بانکهـاي
داخلـي ،بيـن  5تـا 10درصـد بهره
سـاالنه پرداخـت کنند .ايـن اتفاق،
در حالـي کـه باعـث کاهـش قابـل
توجـه هزينههاي سـرمايه گـذاري
آنهـا خواهد شـد ،اين خطـر را هم افزايش مي دهـد که با نزول يکبـاره و احتمالي ارزش
ريـال ،بازپرداخـت وام هـا بـا مشـکل برخـورد کننـد .البته به هميـن دليل اسـت که در
حـال حاضـر ،هنـوز هم ايران را در زمره کشـورهاي با ريسـک باالبـراي فعاليت اقتصادي
طبقـه بنـدي مـي کنند.
سـاخت و سـازهاي ايـران در رکـود قـرار دارنـد کـه دليل اصلـي آن سـقوط قيمت نفت
اسـت .بـراي خروج از اين شـرايط ،نياز اسـت که هزينه هاي سـرمايه گـذاري در اقتصاد
کشـور افزايـش يابد .در هر صـورت و تا زماني که چنين اتفاقي نيفتد ،کاهش سـودآوري
فوالدسـازهاي مختلف ايراني ،جـاي تعجب ندارد.
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خبر داخلی

CIS

اخبار انجمن

سیر نزولی تولید فوالد در ژاپن

موج رشد قیمت ورق در بازار
کشورهای همسایه و سیآیاس

آخرین قیمت ورق گرم چیــن در امارات  490تا 500
دالر هر تن سی اف آر ثبت شده که  5تا  15دالر رشد
نســبت به معامله قبل رشد داشته و در خالل یک ماه
اخیر نیز  70تا  75دالر باال رفته است .به گزارش بولتن
اخبار فوالد ،بازار ورق امارات در نوسان است و فعال عرضه وارداتی پایین است .در این
بین قابل ذکر است قیمت لوله در این مدت تنها  25دالر هر تن در امارات باال رفته
است .همچنین بازار ورق در آلمان با توجه به محدودیت عرضه و رونق تقاضا صعودی
است و انتظار می رود در کوتاه مدت دور جدیدی از افزایش قیمت ها مشاهده شود.
طبق این گزارش ،از اواســط مارس تاکنون رونق تقاضای بخش های مصرف کننده
ورق و نبود فعالیت چشــمگیر در بازار واردات به تولیدکننده های ورق آلمان کمک
کرده قیمت ها را به راحتی باال ببرند .از اواسط آوریل تاکنون ورق گرم در آلمان 30
تا  40یورو رشد داشته ورق گرم  410تا  420یورو و ورق گالوانیزه  510تا  520یورو
هر تن و ورق ســرد  500تا  510یورو هر تن درب کارخانه بدون  19درصد مالیات
بر ارزش افزوده شــده است .همچنین قیمت ورق گرم صادراتی سی آی اس طبق
انتظارات قبلی صعودی اســت .ورق سرد صادراتی  520دالر هر تن فوب است  که
نســبت به اوایل آوریل حدود  50دالر باال رفته است و از آنجایی که تقاضا مطلوب
است همه عرضه کننده ها به دنبال باال بردن قیمت ها هستند.در جنوب غرب آسیا
نیز ورق گرم ســی آی اس  490دالر هر تن فوب شــنیده شده است.البته در چین
اخیرا قیمتها کمی نزولی شــده از این رو فعاالن بازار سی آی اس نسبت به تداوم
رشد قیمت ها دچار تردید شده اند .تولیدکنندگان ورق گرم در ترکیه نیز مجددا با
افزایش قیمت ها در حال بررســی گنجایش بازارند .به گزارش بولتن اخبار فوالد به
نقل از ایفنا  ،برخی از عرضه کننده ها نیز به دنبال فروش در  535تا  540دالر هر
تن درب کارخانه هستند.

انتظار می رود صادرات فوالد ژاپن در سه ماهه دوم سال
کاهش یابد چرا که حمایت های دولتی در کشــورهای
واردکننده از بازارهای داخلی آن ها و همچنین رکود بازار
داخلی ژاپن  بر عملکرد فوالدســازان ژاپنی تاثیر منفی
داشته است.
به گزارش بولتن اخبار فوالد به نقل از ایفنا ،پیش بینی
شــده تولید فوالد ژاپن بین آوریل تا ژوئن  2.4درصد معادل  630هزار تن کاهش
یابد و به  25میلیون تن برسد که از سال  2009تاکنون پایین ترین رقم ثبت شده
خواهد بود .در این بین با افت تقاضای خارجی صادرات نیز  6.3درصد نسبت به سه
ماهه گذشته کاهش می یابد که معادل حداقل  600هزار تن خواهد بود .با مشاهده
رکود بازار داخلی مطمئنا فوالدسازان ژاپنی چاره ای جز پایین آوردن تولید ندارند.

افزایش تولید و مصرف فوالد در
ترکیه

در دو ماه نخست سال جاری میالدی تولید محصوالت
فوالدی در ترکیه  6درصد نســبت به مدت مشابه سال
گذشته  رشد داشته به  5میلیون و  880هزار تن رسید.
در این راســتا طبق گزارش انجمن آهن و فوالد ترکیه
تولید مقاطع  4.9درصد رشد داشته به  4میلیون و  180هزار تن رسید و تولید ورق
با رشد  8.6درصدی  1میلیون و  700هزار تن بود .بدین ترتیب مقاطع  71.1درصد
سهم تولیدات داخلی ترکیه را در بر دارد.
شایان ذکر است میزان مصرف فوالد در ترکیه در این مدت  11.7درصد رشد ساالنه
داشته  و مصرف مقاطع و  ورق به ترتیب  2.62و  2.88میلیون تن ثبت شد.

ظرفیت تولید میلگرد روسیه
افزایش یافت

مصرف فوالد هند رو به افزایش
است

به گــزارش بولتن اخبار فوالد ،طبــق پیش بینی ها،
مصرف فوالد در هند در سال مالی جاری به دلیل توسعه
زیرساخت ها  6.5درصد افزایش می یابد .برآورد شده در
ســال مالی مارس  2016تا مارس  2017مصرف فوالد
این کشور با  6.5درصد رشد به  85میلیون و  500هزار تن برسد.
مصرف فوالد بخش تولید خطوط راه آهن نیز امســال  25درصد باال خواهد رفت و
بودجه آن  18میلیارد دالر خواهد بود .ولی تقاضای فوالد خودروسازان زیاد نخواهد
بود و هنوز روند بهبود آرامی دارد .قابل ذکر است واردات فوالد به هند سال جاری 60
درصد کاهش می یابد و این فرصت خوبی برای تولیدکننده های داخلی است تا سهم
بیشتری از بازار به دست آورند.

افزایش تقاضای جهانــی و بازار داخلی ،تولیدکنندگان
میلگرد روسیه را تشــویق به افزایش تولید کرده است.
مقدار کل عرضه میلگرد این تولیدکنندگان در ماه آوریل
حدود  672هزار تن خواهد بود که نســبت به ماه پیش

 11درصد بیشتر است.
طبق گزارش متال اکسپرت قسمت عمده این تولیدات یعنی حدود  534هزار تن آن
به بازار داخلی عرضه می شود که  10درصد بیشتر از عرضه ماه گذشته است .در عین
حال سطح صادرات این تولیدکنندگان نیز با  17درصد افزایش ماهانه به  138هزارتن
خواهد رســید .واردات میلگرد روسیه حدود  18.500تن خواهد بود که بیش از 60
درصد آن از بالروس تامین خواهد شد .طبق این خبر ،مقدار مصرف میلگرد روسیه
در ماه آوریل با  12درصد افزایش  552هزار تن پیش بینی شده است.

تالش انجمن برای افزایش تقاضای داخلی فوالد
در راســتای فعالیت های انجمن برای داخلی سازی برخی از محصوالت فوالدی و
تامین داخلی نیاز صنایع پایین دستی ،جلساتی با حضور انجمن در وزارت صنعت،
معدن و تجارت برگزار شــد  .در این جلسات اعتراض تولیدکنندگان پیچ و مهره
نسبت به افزایش تعرفه میلگرد کالف و همچنین اعتراض انجمن سازندگان قوطی
فلزی نســبت به افزایش تعرفه ورق قلع اندود مورد بررسی قرار گرفت و با حضور
شــرکت های تولید کننده و مصرف کننده تالش شــد بخش اعظمی از نیازهای
صنایع مذکور از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین شود .در این جلسات حلقههای
مختلف صنایع پایین دستی فوالد برای تکمیل زنجیره تامین حضور داشتند که
بهطور مثال برای تامین نیاز صنایع پیچ و مهره ،تولیدکنندگان شــمش ،میلگرد
کالف ،مفتول ،پیچ و مهره و خودروسازان در جلسه حضور داشتند و به بیان نظرات
و انتظارات خود از منظر های کیفیت ،قیمت و زمان تحویل پرداختند.

درخواست انجمن برای کنترل و نظارت دولت بر قیمت
مواد اولیه فوالد
به دنبال اعالم نگرانی کارخانجات ذوب فوالد در خصوص تامین آهن اسفنجی مورد
نیاز خود ،دبیر انجمن طی مکاتبه ای با معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ضمن تشریح شرایط بازار آهن اسفنجی ،به عدم فروش یا
فروش به قیمت باالتر از درصد های ابالغی اشاره کرد  و از ایشان خواست تا نظارت
و کنترل دولت بر قیمت گندله و آهن اسفنجی بر اساس ابالغیه وزیر صنعت ،معدن
و تجارت و مطالعات کارشناسی و حسابرسی تداوم یابد .شایان ذکر است با افزایش
قیمت شــمش و محصوالت فوالدی طی چند هفته اخیر ،قیمت آهن اسفنجی
بیشتر از درصدهای ابالغی افزایش یافته بود و حتی برخی کارخانجات تولیدکننده
آهن اسفنجی فروش خود را متوقف کرده بودند که این امر مشکالت زیادی را برای
کارخانجات ذوب فوالد کشور ایجاد کرده است.

مجمع عمومی سالیانه انجمن در نیمه دوم خردادماه
برگزار می شود
مجمع عمومی سالیانه انجمن امسال نیز در خردادماه برگزار می شود .وجه تمایز مجمع
عمومی امسال در آن است که انتخابات هیئت مدیره انجمن نیز در دستور کار آن قرار
دارد و با توجه به اصالح اساسنامه انجمن در پاییز سال گذشته ،اعضای هیئت مدیره
انجمن از  5به  7نفر افزایش خواهد یافت .ضمن آنکه بر اساس رستهبندی اساسنامه،
 2نفر از رسته واحدهای بزرگ 2 ،نفر از رسته نورد مقاطع طویل و از رستههای ذوب و
ریخته گری ،نورد مقاطع تخت و تولیدکنندگان گندله و آهن اسفنجی نیز از هر رسته
یک نفر به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انجمن انتخاب خواهند شد .از هر رسته
نیز یک نفر به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن انتخاب می شود .ضمنا بر
اساس الزامات اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ارائه معرفی نامه معتبر از
سوی شرکت کنندگان در مجمع عمومی الزامی میباشد.

قيمتهايجهاني
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شماره ۹۵نیمه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

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
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هفته دوم اردیبهشت
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میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران
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تغییرات قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران
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ورق سیاه

ورق روغنی

بورس کاال
تولید کننده

نام کاال

حجم معامله
(تن)

قیمت پایانی میانگین
موزون (ریال)

تاریخ معامله

تاریخ تحویل

تولید کننده

نام کاال

حجم معامله
(تن)

قیمت پایانی میانگین
موزون (ریال)

تاریخ معامله

تاریخ تحویل

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

37137

15,727

1395/02/13

1395/04/31

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن 12

120

15,600

1395/02/15

1395/02/20

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

7641

15,995

1395/02/13

1395/04/31

فوالد خوزستان

تختال C

35000

13,512

1395/02/08

1395/02/13

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

6814

19,380

1395/02/13

1395/04/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

1163

21,886

1395/02/13

1395/05/31

فوالد خوزستان

شمش بلوم
(5SP)150*150

20000

14,100

1395/02/12

1395/03/31

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

2505

27,266

1395/02/13

1395/04/31

فوالد خوزستان

تختال C

20000

13,512

1395/02/12

1395/03/31

ذوب آهن اصفهان

میلگرد A3-14,20

129

16,000

1395/02/11

1395/02/14

فوالد هرمزگان جنوب

تختال C

1500

13,000

1395/02/12

1395/03/20

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد A3-14,20,25

1012

16,000

1395/02/12

1395/02/18

فوالد هرمزگان جنوب

تختال C

1000

13,000

1395/02/13

1395/03/20

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن 14و16

88

15,600

1395/02/12

1395/03/31

مجتمع فوالد خراسان

سبد میلگرد 28تاA3-14

220

15,730

1395/02/14

1395/02/19

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد و تیرآهن طول کوتاه

5000

12,711

1395/02/13

1395/03/31

مجتمع فوالد خراسان

سبد میلگرد 28تاA3-14

2604

15,730

1395/02/15

1395/02/20

ذوب آهن اصفهان

سبد تیرآهن  20تا 27

10000

18,100

1395/02/15

1395/03/31

صنایع هفت الماس

ورق گالوانیزه G

250

24,035

1395/02/08

1395/02/19

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن 14و16

4000

15,500

1395/02/15

1395/03/31

صنایع هفت الماس

ورق سرد B

500

20,838

1395/02/14

1395/02/25

