تازه ترین رویدادهای

قیمت های فوالد

در بازارهای داخلی و جهانی

بولتن داخلی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

شرکت های فوالد در ایران و جهان

شماره  107نیمه دوم آبان ماه 1395

گزارش بولتن اخبار فوالد از تاثیر
انتخاب ترامپ بر بازار فوالد؛

مزیت های مهم

شوک ترامپ بر
فوالد؟!

نشست های هم اندیشی
حمید رضا طاهری زاده
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان
فوالد ایران

حدود چهار ماه از آغاز جلسات هم اندیشی در انجمن میگذرد
و در این مدت تولیدکنندگان فوالد کشور در حال تمرین
همدلی و همزبانی هستند .بحمداهلل نتایج این نشست ها نیز
حاکی از موفقیت در این تمرینات است که حاصل آن مدیریت
عرضه محصوالت فوالدی در بازار بوده است.
نشست های هم اندیشی در رسته های نورد ،ذوب و ورق
نشان داد که در این سال ها تولیدکنندگان بخش خصوصی
کشور دچار یک خالء ارتباطی برای ارتباطات روزانه و حتی
لحظه ای با یکدیگر بوده اند تا از اوضاع و احوال یکدیگر
باخبر شوند ،از سیاست های فروش یکدیگر آگاهی یابند و بر
اساس اطالعاتی که به یکدیگر می دهند ،برای واحد تولیدی
خود سیاست گذاری کنند .وقتی تولیدکنندگان میلگرد اولین
نشست هم اندیشی را در مرداد ماه برگزار کردند ،کمتر کسی
فکر می کرد که این نشست ها به صورت هفتگی و مستمر
و با حضور  80درصدی واحدهای نوردی برگزار شود ،اما این
اتفاق مهم رخ داد به طوری که اکثر واحدها از برگزاری این
جلسات رضایت دارند و در هر جلسه واحدهای جدیدی به
جمع حاضرین اضافه شده که دلیل این استقبال پر شدن
همین خالء ارتباطی موثر بوده است.
نشست های هم اندیشی عالوه بر اینکه بنابر ضرورت
انسجام بین واحدهای تولیدکننده فوالد در رسته های مختلف
برگزار می شود ،مزیت هایی هم به دنبال داشته که یکی
از مهمترین آنها افزایش همدلی تولیدکنندگان با یکدیگر و
حمایت از همدیگر در بازار است .واحدهای تولیدی همکار به
طور مثال در رسته نورد ،هم توافقات جلسات هم اندیشی را
در واحد تولیدی خود رعایت می کنند و هم تالش می کنند
با اتخاذ تدابیر حمایتی ،سایر واحدهای همکار را هم به یک
کار دسته جمعی که برای همه منفعت دارد تشویق و ترغیب
کنند .انجمن هم در این راستا پتانسیل شرکت تعاونی حمایت
فوالدسازان معین را به کار گرفته تا از واحدهایی که به هر
دلیل مجبورند پایین تر از قیمت تمام شده محصول خود
را بفروشند ،حمایت کند تا عرضه فوالد به بازار با همکاری
تولیدکنندگان مدیریت شود.
مزیت دیگری که این جلسات هم اندیشی به دنبال داشته
است ،کاهش تضاد منافع بین رسته های مختلف به واسطه
افزایش تعامالت و گفتگوها بوده است به طوری که با افزایش
آگاهی و ارتباطات تولیدکنندگان یک رسته  ،واحدهای تولیدی
با سعه صدر بیشتر و درک متقابل بیشتر و افزایش قدرت
گفتگو و مذاکره ،تالش می کنند راهکارهایی برای معامالت
با یکدیگر پیدا کنند که همه طرفین و ذینفعان حاشیه سود
متوازن و متعادلی داشته باشند .همان اتفاقی که پس از سال
ها بین رسته نورد و ذوب افتاد و ان شااهلل بین رسته های
دیگر مثل ذوب و آهن اسفنجی و قراضه هم برگزار خواهد
شد.

 مائــده صالح  :پس از انتخاباتریاست جمهوری آمریکا در  8نوامبر  2016اگرچه
در ابتدای اعالن نتایج انتخابات که نتیجه ای غیر
قابل انتظار رقم خورده بود ،بازارها با شوک مواجه
شــدند و بی ثباتی و ناامنــی در فضای اقتصادی
جهان به واسطه شعارهای انتخاباتی نامزد جمهوری
خواه حاکم شد اما ساعاتی از اعالم نتایج انتخابات
نگذشــته بود که تاحدودی ثبات به بازار بورس و
کامودیتی ها بازگشــت و در نهایت رشد قیمت در
بازارهای کاالیی همچنان ادامه یافت.
رشد قیمت فوالد که پیش از انتخابات آمریکا هم
شاهد آن بودیم ،پس از انتخابات ترامپ تداوم یافت
و می توان گفت فوالدسازان دنیا این تداوم قیمت را
مدیون ترامپ هستند! موفقيت ترامپ تنها پتانسيل
هاي رشد قيمتي را فعال کرد و موجب شد تا فعاالن
صنعتي و نقش آفرينــان اين بازار ،با نگاهي باز به
واقعيت هاي بازار بنگرند.
به اعتقاد برخی تحلیلگران هنوز رشــد قيمت ها
متناســب با افزايش قيمت تمام شده فوالد نبوده
يعني بازار جهاني فوالد فضا براي رشد قيمت هاي
بيشتري دارد چراکه سیاست مالی ترامپ محرک
اقتصــادی اســت و همان طور که در شــعارهای
انتخاباتی خود گفته قصد تحمیل تعرفه های برابر
و اعمال و اصالح نرخ قراردادهای تجاری موجود را
دارد.
ترامپ قبل از انتخابات اعالم کرده بود در نظر دارد
 ۵۰۰میلیارد دالر و حتی هزار میلیارد دالر در پروژه
های زیر ساختی سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت
هایی نظیر پل ،جاده و پســت های برق کند و این

سرمایه گذاری به معنای افزایش مصرف انواع فلزات
و فراورده های آن است .ترامپ تاکید کرده که این
ســرمایه گذاری باید در  10سال آینده در امریکا
انجام شود تا استاندارد زندگی مردم در این کشور
در همین سطح فعلی باقی بماند؛ در نتیجه این خبر
قیمت فوالد هم تحت تاثیر قرار گرفت.
هرچند که جانت یلــن ،رئیس فدرال رزرو آمریکا
اعالم کرده با برنامه هزینه کرد هزار میلیارد دالری
آقای ترامپ در زیرساخت های امریکا موافق نیست
چون اشتغال و شــرایط اقتصادی آمریکا مطلوب
است و این بســته های محرک معموالً در مواقع
بحران اقتصادی و رکود تعریف می شــود و بهتر
است کشور را بدهکار نکنیم.
دونالد ترامپ همچنین برنامه کاهش درصد مالیات
دریافتی از شرکت ها را دارد تا از این طریق شاهد
سودآوری شــرکت های بورســی و صعود ارزش
بازارهای ســرمایه این کشــور و نیز رشد فزایده
سرمایه گذاری در آمریکا باشد.
بنابراین پیش بینی می شود تا پایان فعالیت یلن به
عنوان رئیس فدرال رزرو ترامپ نتواند کنترل کامل
فدرال رزرو را در دست بگیرد و سیاست های خود
را در حوزه نرخ بهره دالر و تســهیل قوانین بانکی
آمریکا از طریق این نهاد مالی مهم دیکته کرده و
پیش برد.

سیاست دو گانه ترامپ در خصوص بزرگترین
تولیدکننده فوالد دنیا

در شــعارهای انتخاباتــی نامزد دموکــرات ها و
جمهــوری خواهان دامپینــگ غیرقانونی فوالد و

آلومینیوم چین در بازار آمریکا به شدت مورد انتقاد
قرارگرفته اما جالب است بدانید این برنامه سیاست
دوگانه ترامپ را در قبال چین پررنگ تر می کند
موضوعی که هیالری کلینتون هم با این حربه علیه
ترامپ تاخت!
به اعتقاد تحلیلگران ،دیدگاه های ضد تجارت ترامپ
می تواند زمینه را برای رشد تولید فوالد در امریکا
فراهم کند چراکه درصورت تامین فوالد آمریکا از
صنایع داخلی ،ســرمایه گذاری در این صنعت در
داخل مرزهای آمریکا رشــد کرده و فرصت های
شغلی و رشد اقتصادی حاصل خواهد شد.
اما سیاســت های دوگانه ترامپ در موضوع چین
زمانی مشــخص می شود که وی برای پروژه های
ســاختمانی خود از کارخانه هــای چینی ،فوالد
خریداری می کند ،چراکه معتقد است خرید فوالد
از این کارخانه ها کم هزینه تر بوده و در نتیجه با
وجود مخالفت فعلی با این سیاست ،تامین نیازهای
فوالدی خــود از کارخانه های چین را بر خرید از
کارخانه های امریکا ترجیح داده است.
حال سوال اینجاست ،چطور چنین فردی از منع
تجارت با چین و فعال سازی ظرفیت کارخانه های
فوالد سخن به میان می آورد آن هم برای صنعتی
که در بحران اســت و افت سرمایه گذاری در آن از
معضالت اصلی به شمار می رود؟
به نظر می رســد طی ماه هــای آینده با توجه به
اجرای سیاســت های اقتصــادی دولت ترامپ در
عرصه تعرفه و ســایر سیاســت های وی در حوزه
های صنعتی و بازرگانی به نگاه مشخص تری درباره
وضعیت فوالد امریکا و جهان دست پیدا کنیم.

سقوط صادرات فوالد ایتالیا به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا

گندله سازی فوالد مبارکه تا پایان امسال به بهره برداری می رسد
دکتر مهدی کرباسیان ،رئیس هیئت عامل ایمیدرو ضمن بیان این مطلب که
از  9کارخانه فرآوری کنســانتره و گندله در منطقه سنگان ،گندله سازی 5
میلیون تنی فوالد مبارکه امسال به بهره برداری می رسد ،گفت :طی  6ماهه
نخست سال آینده هم واحد  5میلیون تنی شرکت اوپال و نیز  2.5میلیون تنی
گندله شرکت سرمایه گذاری گروه ملی در سنگاه به بهره برداری خواهد رسید.
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کرباسیان به این نکته هم اشاره کرد :با راه اندازی واحدهای گندله سازی در
کشور ،دیگر واردکننده گندله به کشور نخواهیم بود.

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،براساس آمار منتشر شده از سوی انجمن تولیدکنندگان
فوالد ایران ،بررسی آمارهای صادرات فوالد حاکی از آن است که بالغ بر یک میلیون
و  999هزار تن فوالد خام از کشور به سمت مقاصد هدف ارسال شده که رشد 103
درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
رشد  5درصدی صادرات محصوالت فوالدی
بررسی همین آمار نشان می دهد کل صادرات محصوالت فوالدی کشور در این مدت
یک میلیون و  296هزار تن بود که نسبت به عدد یک میلیون و  234هزار تن سال
قبل رشد  5درصدی داشته است.

کاهش واردات محصوالت فوالدی

اخبار داخلی

فوالد سازان ایران در  7ماهه نخست امسال صادرات فوالد خام خود را به  2میلیون تن
نزدیک کردند که بیانگر رشد  103درصدی در حجم صادرات است.

گفتنی اســت ،صادرات ورق سرد رشد قابل توجهی را ثبت کرد و از  35هزار تن در  7ماهه
ابتدایی پارسال به  125هزار تن در مدت مشابه سال جاری رسید.

واردات تیرآهن ،میلگرد ،ورق گرم ،ورق سرد و ورق پوششدار به ترتیب
در  7ماهه امسال  23هزار تن 69 ،هزار تن ،یک میلیون و  75هزار تن،
 377هزار تن و  196هزار تن بود.
رشد تولید فوالد خام

بررسی آمار نشان می دهد درحالی که در بخش واردات فوالد خام رشد  229درصدی ثبت
شده و از  46هزار تن در  7ماهه پارسال به عدد  150هزار تن تا پایان مهر ماه امسال رسیده
که در بخش محصوالت فوالد افت  18درصدی قابل مشاهده بود.

تولید فوالد خام فوالدسازان در مدت مذکور  10میلیون و  741هزار تن شد که
حاکی از رشد  8درصدی در آمارها بود.

در تمامی محصوالت فوالدی بجز ورق ســرد این افت واردات ثبت شد .تیرآهن  23درصد،
میلگرد  56درصد ،ورق گرم  20درصد و ورق پوششدار  11درصد کاهش را تجربه کردند اما
در ورق سرد رشد  4درصدی واردات اتفاق افتاد.

از این میزان  5میلیون و  661هزار تن متعلق به بیلت و بلوم بوده که رشد 13
درصدی داشــته و  5میلیون و  80هزار تن مربوط به اسلب با رشد  3درصدی
بوده است.

افزایش تقاضای فوالد روسیه
به گزارش بولتن اخبار فوالد ،پیش بینی می شود افزایش
تقاضای فوالد در روسیه در ســال  2017از سر گرفته
شود .انتظار می رود تقاضای فوالد در سال  2017حدود
 2درصد نسبت به سال  2016افزایش یابد .مصرف ظاهری این کشور هم پیش بینی می شود به
 39میلیون و  100هزار تن برسد که سبب خواهد شد افزایش ناچیزی در تولید ناخالص داخلی
این کشور ایجاد شود.

صــادرات میلگرد به  159هزار تن و ورق پوششــدار در مدت مذکور به  17هزار تن
کاهش یافت.
در صادرات میلگرد هم تغییر محسوسی به چشم نخورد و صادرات این کاال در همان
عدد  128هزار تن سال قبل باقی ماند.

به گزارش چیالن ،این موسسه پیش بینی کرده تولید داخلی فوالد کره در سال جاری روند ثابتی
داشته باشد و در همان محدوده  74میلیون و  120هزار تن سال گذشته باقی بماند .همچنین
برآورد شده تقاضای داخلی فوالد در سال جاری رشد  1.7درصدی نسبت به سال  2015داشته
باشد به  56میلیون و  740هزار تن برسد .گفتنی است ،در کره تنها بخشی که روند مثبتی را
تجربه کرده بخش ساخت و ساز است درحالی که صنایع خودرو و کشتی سازی هر دو صنعتی
بودند که عملکردشان منفی بود.

تولید فوالد خام در جهان در ماه اکتبر به  136میلیون و  500هزار تن رسید که  3.3درصد رشد
نسبت به اکتبر  2015داشت.
به گزارش خبرنگار بولتن اخبار فوالد ،براساس گزارش انجمن جهانی فوالد تولید فوالد خام در چین در ماه
اکتبر به  68میلیون و  510هزار تن رسید که  4درصد رشد نسبت به اکتبر سال قبل داشت.
همچنین ژاپن به عنوان دومین تولیدکننده برتر جهان تولید را به  6میلیون و  60هزار تن رساند که 0.6
درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت .هند ،روسیه و آمریکا و سپس کره جنوبی به ترتیب
برترین تولیدکنندگان فوالد در جهان بودند که رتبه های سوم تا ششم را به خود اختصاص داده بودند.
هند تولید را در اکتبر  8میلیون و  267هزار تن رساند که رشد  12.3درصدی را به ثبت رساند .آمریکا با افت  2.5درصدی تولید فوالد خام ر  6میلیون و  382هزار تن کرد و کره جنوبی نیز با کاهش
 2.1درصدی در تولید ،مجموع تولیدات اکتبر خود را به  5میلیون و  961هزار تن رساند .روسیه اما با رشد  2درصدی در تولیدات ،تولید فوالد خام خود را  5میلیون و  942هزار تن کرد.
طبق این گزارش ،در اروپا ،آلمان همچنان برترین تولیدکننده اتحادیه اروپا است که در اکتبر تولید فوالد خام را به  3میلیون و  510هزار تن رساند .سپس ایتالیا با تولید  2.13میلیون تن و اسپانیا با
تولید  1.19میلیون تن قرار داشت .تولید برزیل هم در ماه مذکور  2.72میلیون تن شد.

دو رکورد تولید در فوالد
امیرکبیر کاشان

فوالد هرمزگان به گندله
مديرعامل شرکت فوالد هرمزگان با اشاره به اهميت تأمين به
موقع گندله در کارخانجات فوالدسازي گفت :با ظرفيت فعلي
به طور تقريبي ساالنه به  2/5ميليون تن گندله نيازمنديم.

حمید قانونی ،مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان به خبرنگار چیالن خبر
داد :با تولید  ۶۰۸هزار و  ۵۸۶کیلوگرم ورق گالوانیزه و همچنین  ۱۱۵۰تن
محصول اسید شویی در  ۱۳آبان به رکوردهای جدیدی در تولید روزانه این
واحدها دست یافتیم.

وی به خبرنگار ما خبر از ثبت  4رکورد توليدآهن اسفنجي در ناحيه احياء مستقيم 4 ،رکورد در ناحيه فوالدسازي و ريخته گري
مداوم ،دو رکورد در تناژ بارگيري گندله داد و گفت :فوالدهرمزگان به عنوان صادرکننده نمونه استان هرمزگان معرفی شده است.

قانونی تصریح کرد :دست یابی به این میزان تولید ،باالترین رکورد در طول دوران بهره برداری بوده است و رکورد قبلی تولید ورق
گالوانیزه این شرکت به میزان  ۶۰۱هزار کیلوگرم در  ۲۵دیماه  ۹۲و اسید شویی به میزان  ۱۰۵۸تن در  ۱۷شهریورماه به ثبت
رسیده بود.

در این مراسم با اهدای لوح و تندیس به مهندس اميرمسعود هراتيان ،مدیرعامل شرکت فوالدهرمزگان از تالش این شرکت برای
توسعه صادرات قدردانی بعمل آمد .طبق این گزارش ،شرکت فوالد هرمزگان از امکان صادرات محصوالتی همچون تختال با ابعاد
مختلف از عرض  900تا  2000میلیمتر و ضخامتهای 200و250میلیمتر ،با گریدهای خاص همچون  X60برخوردار است.

ویــژه نامه
نشـریه انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد ایـران
قیمـت 5000 :تومـان
آذرمـاه ۱۳۹5
»
»
»
»
»
»
»
»

ویژه نامه سیزدهمین نمایشگاه ایران متافو
و چهارمین همایش بین المللی سنگ آهن

گفتگو :بهبود صنعت فوالد از مسیر ثبات مدیریتی
مقاله :معامالت سنگ آهن در بورس کاال
تحلیل :بازار ریل ایران و سرانجام خوش تولید ریل ملی
یادداشت :زیر و بم های مالیاتی
گزارش :از راه اندازی اولین طرح استانی تا افتتاح فاز اول فوالد کاوه
جنوب کیش
جهت اطالع :فوالد مبارکه دامپینگ نمی کند
پیشنهاد :تاسیس کنسرسیوم برای سنگ آهن
هشدار :جنگ جهانی فوالد را جدی بگیریم

» اینفوگرافی :گام های فوالدی دولت در سال 95
» فعالیتهای اجتماعی :از برپایی موکب در کربال تا میزبانی از رئیسجمهور
فنالند

با حضور

» تولیدکنندگان و برندهای برتر زنجیره فوالد ایران
» شرکت های فعال وابسته به صنعت فوالد
» شرکت های بین المللی فعال در صنعت فوالد و نمایندگیهای آنها در ایران

چیالن جدید

رکورد فروش
فوالد آلیاژی ایران شکست

شرکت فوالد آلیاژی ایران در  8ماهه نخست امسال توانست رکورد فروش محصوالت آلیاژی را بشکند.
به گزارش خبرنگار چیالن ،این شرکت در آبان ماه امسال 25 ،هزار و  882تن محصول آلیاژی به فروش رساند که در قیاس با
رکورد قبلی که در مرداد ماه به ثبت رسید2 ،هزار و  967تن یعنی  13درصد رشد داشته است.
براساس گزارش ارائه شده این شرکت ،فوالد آلیاژی ایران در طی  8ماهه اول  5 ،95بار و در ماه های اردیبهشت ،تیر ،مرداد،
شهریور و آبان ماه موفق به ثبت رکورد شده است.
به گزارش بولتن اخبار فوالد ،این شرکت در اردیبهشت ماه  19971تن ،در تیر ماه  22161تن ،در مرداد ماه  22280تن و در
شهریور ماه  22915تن فروش فوالد آلیاژی داشته است.

ویژه نامه چیالن آمد

از آنجا که مشکالت مالیاتی در کنار مسائل بانکی به عنوان مهم ترین چالش ها یا حتی گلوگاه واحدهای صنعتی مطرح می شود،
نشریه چیالن در شماره آذرماه خود با مورد بررسی قرار دادن مشکالت مالیاتی تولیدکنندگان فوالد موفق شده نظر تولیدکنندگان و
صاحبنظران اقتصادی و راهکارهای الزم را جویا شود.
* در شــماره جدید نشریه چیالن ،به انعکاس فعالیت های شــرکت های مختلف فوالدی پرداخته شده است و در نهایت تحلیل و
آمارهایی از تولید ،صادرات ،واردات و مصرف در  ۷ماهه نخست سال  ۹۵و همچنین تحلیل بازار جهانی فوالد تقدیم خوانندگان شده
است.
در این شماره نشریه فوالدی ،صفحاتی اختصاصی حاوی پرونده سنگ آهن و صنایع بازیافت فلزات نیز در نظر گرفته شده است.
* همچنین به مناسبت نمایشگاه ایران متافو و همایش سنگ آهن در سال  ،95ویژه نامه تخصصی چیالن با حضور برندها و شرکت
های فعال زنجیره فوالد و صنایع وابســته منتشر شــد .در این ویژه نامه ،تحلیل ها ،گزارش ها ،مقاالت و گفت و گوهای خواندنی و
کاربردی از ابعاد مختلف زنجیره فوالد تدارک دیده شده است.

جدیدترین خبرها از بازار نورد گرم

افزایش قیمت مقاطع فوالدی

ترکیه و چین

شرکت  SDIآمریکا

شرکت فوالد دینامیک آمریکا ( )SDIقیمت های مقاطع
فوالدی را افزایش می دهد.

با وجود ادامه سقوط واحد پولی ترکیه در مقابل دالر آمریکا
و همزمانی آن با تداوم روند رو به رشد قیمت زغال سنگ و
سنگ آهن در بازارهای جهانی ،ترکیه بهای نورد گرم داخلی
خود را  15دالر در هــر تن افزایش داد اما به افزایش تقاضا
نمی توان امیدوار بود.

بــه گزارش بولتن اخبار فوالد ،این شــرکت در نظر دارد
قیمت مقاطع فوالدی را تا  30دالر در هر تن افزایش دهد.

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،سقوط ارزش برابری لیره ترکیه در مقابل دالر تاحدودی کاهش تقاضا
در بازار داخل را به همراه داشــت از این رو خرید کارخانه های فوالدی برای مواد اولیه تا اندازه ای
محدود شده و خریداران بجز نیاز خرید نمی کنند.
شــایان ذکر است ،در چین قیمت های نورد گرم در حال تعدیل و تنظیم است و در طی دو هفته
گذشته نیز شاهد کاهش نرخ ها در معادالت آتی در چین بودیم که این مسئله سبب شد فعاالن بازار
ورق چین تاحدودی صبر کنند و نظاره گر بازار باشند.

تمدید کارت بازرگانی غیرحضوری شد
با راهاندازی درگاه پرداخت الکترونیکی در اتاق بازرگانی تهران،
از اول آذر پرداخت حق عضویت و تسویه تعهدات مالی مربوط
به تمدید کارت بازرگانی به صورت برخط و غیرحضوری انجام
میشود.

یش بینی می شــود این اقدام  SDIمورد اعتراض رقبای اصلی این شــرکت یعنی شرکت های
 Nucorو  Gerdauقرار گیرد و اقدام متقابل آنها را به دنبال داشته باشد .مقامات این شرکت
دلیل این افزایش قیمت را ،رشد تقاضا در بازار می دانند.
شــایان ذکر اســت AK ،فوالد آمریکا نیز گزارش عملکرد سه ماهه ســوم سال  2016خود را
منتشرکرده که براساس این گزارش میزان درآمد این شرکت با  2.6درصد افت نسبت به سه ماهه
دوم سال به هزار و  435میلیارد دالر رسیده است.

افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و رسیدن دامنه آن به 20
تا  25درصد نشاندهنده شکست سیاست کنترل نرخها در این
بازار است.
آغاز واگذاری های پاییزی سهام دولت
جعفر سبحانی ،مشاور سازمان خصوصیسازی :واگذاری های
پاییزی سهام دولت آغاز شده و در اول و دوم آذر به ترتیب  2و
 5مزایده انجام شد و با توجه به باقی مانده شرکت های فهرست
واگذاری ،تا پایان امسال تصور می شود که مزایده های بیشتری
برگزار کنیم .ضمن اینکه جایگاه های سوخت را نیز تا پایان سال
عرضه خواهیم کرد.
زمزمه ادغام بانکها در ایران
علی دیواندری ،رئیس پژوهشکده پولی و بانکی :ادغام بانک ها
نیازمند عزمی باالتر از بانک مرکزی است و امیدواریم با لوایح
دوقلوی بانکی ،بتوان بر روی ساختار و معماری کلی نظام بانکی
نگرش مجدد داشت.
مطالعه آلمانی ها برای سرمایهگذاری فراگیر در صنعت ایران
پدرام سلطانی ،نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران :آلمانی ها مشغول
مطالعه برای سرمایه گذاری با مقیاس بزرگ در ایران هستند.
قانون پیشفروش ساختمان امکان اجرا ندارد
احسان عقبائی ،رئیس اتحادیه امالک کشور گفت :امکان اجرای
قانون پیش فروش ساختمان در کشور وجود ندارند چراکه
شناسنامه فنی واحد و ساختمان به عنوان مفادی از قانون مذکور
هنوز در کشور نهادینه نشده است و نیاز به بازنگری دارد.
آییننامه نصب صندوقهای مکانیزه منتظر تصویب
هیئت وزیران
محمدرضا جعفریان ،مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران :آییننامههای
نصب صندوق های مکانیزه که در تبصره ۲ماده  ۱۶۹مالیات های
مستقیم آماده و تدوین شده ،در انتظار تصویب و امضای هیات
وزیران است.
سهم ۴۰درصدی دالر در مبادالت جهانی

قيمتهايجهاني

نیاز  2/5ميليون تنی

گفتنی است ،کل تولید فوالد خام جهان در  10ماهه نخست امسال بالغ بر یک میلیارد و  333میلیون و  492تن بوده است.

تهیه و تنظیم :مریم رحیمی

قانونی اعالم کرد:

سرخطخبرهایاقتصادی

شکست سیاست کنترل نرخ سود در بازار بین بانکی

تولید جهانی فوالد در اکتبر افزایشی شد

بررسی آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد از میزان مصرف ظاهری فوالد هم نشان
مــی دهد چه در بخش فوالد خام و چه در محصوالت فوالدی مصرف ظاهری
همچنان در محدوده منفی قرار دارد.
مصــرف ظاهری فوالد خام یک درصد تنزل یافته و محصوالت فوالد  7درصد
افت مصرف را شاهد هستند .میزان مصرف کل فوالد خام در  7ماه  8میلیون
و  892هزار تن بود و محصوالت فوالدی به  10میلیون و  796هزار تن رسید.

موسسه تحقیقاتی پوسکو کره جنوبی ( )Posriدر جدیدترین
پیش بینی خود ،عرضه و تقاضای فوالد در کره در ســه ماهه
پایانی سال را مورد بررسی قرار داد.

این درحالی است که طی سه سال متوالی در بین سال های  2014تا  2016تقاضای فوالد روسیه
کاهشی بود اما تقاضای فوالد در سال  2017به واسطه رشد تقاضا در بخش ساخت و ساز و فوالد
آلیاژی خودرو ،روند معکوسی خواهد داشت .تقاضا در بخش ساخت و ساز  2.4درصد رشد خواهد
داشت و تقاضا در بخش خودرو  2.2درصد افزایش خواهد یافت.

مصرف ظاهری همچنان در محدوده منفی

اما در بخش صادرات میلگرد و ورق پوششــدار به ترتیــب کاهش  25درصدی و 6
درصدی به ثبت رسید.

پیش بینی رشد ناچیز تقاضای
فوالد در کره جنوبی

پس از سه سال

این درحالی است که در محصوالت فوالدی  4درصد کاهش اتفاق افتاد و تولید
کل محصــوالت فوالدی از  10میلیــون و  694هزار تن به  10میلیون و 285
هزار تن رسید.

بیش ترین حجم صادرات متعلق به ورق گرم با  845هزار تن صادرات بود که رشد 2
درصدی را نیز ثبت کرد.

3

صــادرات محصوالت طویل بالغ بر  454هزار تن بوده کــه  2.7درصد باالتر از  9ماهه
پارسال بود اما در محصوالت تخت صادرات به  4میلیون و  607هزار تن رسید که افت
 0.4درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت.

اخبار خارجی

گزارشی آماری از وضعیت تولید ،واردات و صادرات فوالد ایران
رشد  103درصدی صادرات فوالد خام

به گزارش بولتن اخبار فوالد ،براســاس آمار منتشر شده از سوی انجمن تولیدکنندگان
آهن و فــوالد ایتالیا ،صادرات محصوالت فوالدی ایتالیا در 9ماهه اول ســال جاری به
کشــورهای خارج از اتحادیه اروپا به  8میلیون و  72هزار تن رسید که  3.9درصد رشد
نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

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

هفته به

هفته منتهی به

هفته منتهی به

هفته منتهی به

هفته منتهی به

هفته منتهی به

هفته منتهی به

هفته منتهی به

 4سپتامبر 2016

17سپتامبر2016

 25سپتامبر 2016

 1اکتبر2016

 19اکتبر2016

 25اکتبر 2016

 2نوامبر 2016

 14نوامبر 2016

 21نوامبر 2016

47-48

43/5-44/5

44-45

45-46

44-45

44-45

48-49

61/5-62/5

52-53

68/5-69/5

64/5-65/5

63-64

63-64

67/5-68/5

69-70

76-77

91-92

83/5-84/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

29/5-28/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

28/5-29/5

325

317/5

317/5

314

320

340

352/5

385

72-73

390-395

372-378

363-373

365-370

387-392

400-405

418-420

455-460

440-445

365-375

365-375

365-375

377-383

390-400

395-404

410-420

455-465

465-475

ورق گرم

وارداتی اروپا CIF

464/5-470/5

472-483

476-482

476/5-482/5

472/5-483/5

479-490

492-498

496-518

510-520

ورق سرد

صادراتی دریای سیاه

405-415

415-420

410-420

420-425

430-440

440-445

460-465

505-510

520-530

میلگرد

 FOBصادراتی ترکیه

378-380

375-380

370-380

374-376

367-373

380-390

390-400

424-426

436/5-438/5

میلگرد

داخلی اروپا

470-481

461-472

454-465

437/5-448/5

417/5-428/5

424/5-435/5

437/5-448/5

447-458

451/5-462

میلگرد

 FOBصادراتی چین

352-354

334-338

328-332

326-330

337-339

341-343

355-357

402-408

388-392

کارشناسان بر این باورند چین که به تازگی توانسته پول ملی خود
را وارد سبد ارزهای بین المللی کند ،در تکاپوست تا یوان را به
جایگزینی برای دالر آمریکا در معامالت جهانی تبدیل کند هرچند
که هنوز هم دالر به طرز وسیعی در معامالت و سرمایه گذاریهای
بین المللی مورد استفاده قرار میگیرد.
فولکس واگن و مشکل بیکاری
شرکت فولکس واگن و اتحادیه های کارگری آن توافق کردند که
در عوض جلوگیری از اخراج اجباری کارکنان این شرکت در آلمان
تا سال  ۳۰ ،۲۰۲۵هزار فرصت شغلی برند اصلی شرکت کاهش
یابد.
راه اوپک برای کاهش تولید نفت هموار نیست
در حالی که اوپک می گوید به دستیابی به اولین توافق برای کاهش
تولید در ۸سال گذشته و ترمیم بازار نفت نزدیک شده است به گفته
تحلیلگران راه اوپک برای رسیدن به توافق نفتی هموار نیست.
وزارت خزانه داری آمریکا مجوز فروش ۱۰۶ایرباس به ایران
را صادر کرد
وزارت خزانهداری آمریکا ،مجوز فروش بیش از یکصد فروند
هواپیمای ایرباس را به ایران صادر کرد؛ این در حالی است
که دونالد ترامپ اعالم کرده بود که اجازه فروش هواپیماهای
تجاری را به ایران نمیدهد.

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
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قیمت محصوالت فوالدی در بازار تهران

قیمتهایداخلی
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 سوم آبان

هفته چهارم آبان

سایز

هفته سوم آبان

هفته چهارم آبان

سایز

هفته سوم آبان

هفته چهارم آبان

0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.25
1.5
2
2.5

27,500
27,500
22,750
22,750
23,450
23,450
23,450
23,450
23,450
23,450
24,550

27,500
27,500
23,050
23,050
23,750
23,750
23,750
23,750
23,750
23,750
24,850

6.5
8
10
12
14

18,800
***
***
18,750
18,750

19,400
***
16,600
20,250
20,250

3
4
5
6
8
10
12
15

17,500
17,500
17,500
17,500
17,500
17,500
17,800
***

17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
***

میلگرد آجدار

قیمت ورق سیاه در بازار تهران
سایز

هفته سوم آبان

هفته چهارم آبان

2

21,500

22,000

3

21,500

21,500

4

21,500

21,500

5

20,600

21,300

6

20,600

21,300

8

22,000

22,300

10

21,800

22,000

12

21,700

22,300

15

21,150

22,000

20

21,000

21,600

25

20,700

21,700

سایز

هفته سوم آبان

هفته چهارم آبان

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

16,350
15,650
15,650
16,600
16,600
16,600
16,600
16,600
16,600
16,600
***
16,800

17,300
16,650
16,650
17,050
17,050
17,050
17,050
17,050
17,050
17,050
***
17,050

ناودانی
سایز

هفته سوم آبان

هفته چهارم آبان

6
8
10
12
14
16
18
20
22

17,600
17,500
17,500
17,500
17,500
17,800
25,500
25,500
25,500

19,000
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
25,500
25,500
25,500

رونــد تغییرات هفتگی
قیمت محصوالت فوالدی
در بازار تهران

بورسکاال

نام کاال

16,250

حجم
معامله
(تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

تولیدکننده

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

20,878

38489

1395/08/17

1395/11/30

ذوب آهن اصفهان

سبد میلگرد و تیرآهن

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

23,003

6947

1395/08/17

1395/11/30

ذوب آهن اصفهان

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

17,341

20279

1395/08/17

1395/10/30

تولیدکننده

نام کاال

قیمتپایانی
میانگین
موزون (ریال)

قیمتپایانی
میانگین
موزون (ریال)

حجم
معامله
(تن)

تاریخمعامله

تاریخ تحویل

50000

1395/08/26

1395/10/30

سبد میلگرد مخلوط

16,500

996

1395/09/01

1395/10/30

ذوب آهن اصفهان

میلگرد 16

16,500

194

1395/09/01

1395/10/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

16,545

3846

1395/08/17

1395/10/30

ذوب آهن اصفهان

شمش بلوم (5SP)150*150

13,257

10000

1395/08/19

1395/09/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

27,962

1735

1395/08/17

1395/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق سرد B

20,878

32204

1395/08/24

1395/11/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گالوانیزه G

23,003

6839

1395/08/24

1395/11/30

فوالد خوزستان

تختال C

13,900

23700

1395/08/18

1395/09/30

فوالد خوزستان

تختال C

14,866

11200

1395/08/26

1395/09/30

فوالد خوزستان

تختال C

14,866

20000

1395/08/23

1395/09/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم B

17,341

123642

1395/08/24

1395/10/30

فوالد مبارکه اصفهان

ورق گرم C

16,545

67659

1395/08/24

1395/10/30

فوالد خوزستان

فوالد مبارکه اصفهان

تختال SM

13,900

8000

1395/08/24

1395/09/30

فوالد آذربایجان

فوالد مبارکه اصفهان

ورق قلع اندود

27,962

3701

1395/08/24

1395/11/30

شمش بلوم (5SP)150*150

14,100

16700

1395/08/23

1395/09/30

سبد میلگرد 32تاA3-10

15,200

110

1395/08/23

1395/08/30

