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شماره بیست و هشتم

شنبه



بررسی روند یک ساله بازار فوالد حوزه یورو از نااه موسسه
بررسی روند یک ساله بازار فوالد حوزه یورو از نگاگاه

کشورهای حوزه اتحادیه اروپا بود .میاناین قیمت ور حوزه یورو نیمه دوم سال ذشته



زنگ خطر تعطیلی کارخانههای سیمان به صدا درآمد



بررسی علل ثبات قیمتها و پیشبگیگنگی افگز بگازار
سنگ آهن
در جلسه هم اندیشگی تگولگیگدکگنگنگد گان ور

میالدی  38یوروهر تن افت داشته که حدود  2.71درصد میشود.
دسامبر  1121حجم معامالت داخلی به کف  21ماه قبل آن رسید .فشار بیشتر بازار
واردات ه از نظر قیمت و ه حجم واردات فوالدسازان منطقه یورو را واداشت قیمتهای

گه

ذشت؟



مپس استیل ایران

بنا بر زارش موسسه مپس 21 ،ماه ذشته دوران آشفتهای برای خرید فوالد در

موسسه مپس
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خود را به طور مداوم کاهش دهند.
این شرایط منفی با افت قیمت مواد اولیه ترکیب شد و خریداران ناران پیش بینی کردند

پیش بینی درآمد هر سهم سیمان ایالم در سال مالی

قیمتها باز هم کاهش می یابد که به دلیل رکود فصلی تقاضا نیز خواهد بود .این امر

منتهی به دی ماه

طوفان شدیدی راه انداخت و قیمتها سقوط کرد.
اوایل سال  1122نیز فعالیت بازار فوالد اروپا در سکوت ماند و امیدی به بهبود شمایر
فروش نبود .پایین آوردن قیمت فوالد ینی ها موجب شد بازارهای جهانی فوالد د ار

شاخص کل بورس اورا بهادار تهران

واهمه شوند و قیمتها نزولی باشد.
کاهش تولید اوایل سال ،موجودی پایین انبارها و رشد فصلی تقاضا موجب رشد قیمت
فوالد در بازار داخلی ین شد .این امر بر رونز بازارهای فیو رز نیز اثر ذاشت از این
رو فوالدسازان ینی تشویز شدند قیمتهای صادراتی را نیز باال ببرند.
به زارش استیل ایران به نقل از ایفنا ،ضرر

شمایری که پیش از این توسط

فوالدسازن ینی وارد شده بود دیار برای مدت بیشتر قابل تحمل نبود .از طرفی ون
صادرات فوالد ین صعودی بود و قیمت ها اغلب از بازار داخلی آن کمتر بودند این
سیاست به مرور نقش مخربی داشت.
موسسه مپس پیش بینی کرده در کوتاه مدت قیمت ها در بازار اروپا در ثبات می مانند
ولی رشد قیمت نیز دشوار است .انتظار می رود حجم فروش در سه ماه پایانی سال کمتر
شود و عرضه باال برود .البته علی رغم پیش بینی افت برآورد شده حجم فروش باالتر از
رکوردهای پایین اواخر  1121و اوایل سال  1122باقی بماند.
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زنگ خطر تعطیلی کارخانه های سیمان به صدا

درآمد ماین نیوز

به زارش ماین نیوز ،عبدالرضا شیخان فت :در  4ماهه اول سال جاری تولیدات سیمان  2171درصد کاهش پیدا کرده است
و علت اصلی آن به رکود حاکم بر بازار مسکن بر می ردد.
وی تصریح کرد :یکی از عوامل موثر دیار درکاهش تولید سیمان از دست دادن بازار عرا بوده زیرا این کشور به دلیل
در یری با مسایل امنیتی و کاهش بهای نفت ،پروژه های عمرانی خود را متوقف کرد و آن دسته از پروژههای در دست ساخت
صفحه شماره 1

را با سیمان تولیدی داخلی خود پشتیبانی میکند.
شنبه

حاضر هیچ کارخانه ای اعالم ورشکستای و یا حتی تعدیل نیرو نکرده است اما به نظر می رسد با ادامه روند حاضر ،برخی از
واحدهای تولیدی سیمان مجبور به تعطیلی بخش از ظرفیت خود شوند.
وی بیان کرد :دولت درنظر دارد باتحریک تقاضای بازار ساخت و ساز به رونز سیمانسازی کشور کمک کند و در این جهت با
انجام پروژههایی ون روکش جدید جاده ها با سیمان ،طرح بافت فرسوده و همچنین سو دادن ابنیههای دولتی به سوی
بتنی شدن از تعطیلی واحدهای تولیدی سیمان جلو یری کند.
شیخان با بیان اینکه این نوع حمایت ها همچون شوک موقتی برای بهبود صنعت سیمان است ،افزود :دولتمردان باید تالش
کنند که راهکارهای موثر و برنامه مدون و مشخصی برای رفع مشکالت سیمان سازان کشور داشته باشند تا به بقای این
صنعت استراتژیک کشور امیدوار باشیم.
کاهش تولید ،تعطیلی کارخانجات سیمان را رقم خواهد زد!
بهرام حبیبی ،کارشناس اقتصادی در خصوص تعطیلی برخی از کارخانه های سیمان کشور فت :سیمان ایران در سراسر جهان
از کیفیت باالیی برخوردار است و تولیدات سیمان در کشور بیش از حد میزان تقاضای بازار داخل است ،به طوریکه عرضه و
تقاضا با یکدیار برابر نیست.

وجود دارد ،متاسفانه این رقم روند نزولی رفته و از  11میلیون به  81تا  41میلیون کاهش یافته است .امیدواریم وزارت
صنعت ،معدن و تجارت با بازاریابی صحیح بتواند میزان مشکالت موجود صادرات سیمان به کشورهای
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وی افزود :حدودا  211میلیون تن سیمان در سال تولید میشود که از این میزان حدود  11میلیون مصرف در بازار داخل

خبرنامه صنایع معدنی

دبیر انجمن سیمان با اشاره به فشار بوجود آمده حاصل ازکاهش تولید روی کارخانه داران ،اذعان داشت :هر ند در حال

غربی را به حداقل برساند و در آینده ای نه ندان دور شاهد افزایش صادرات این محصول به
کشورهای اروپایی باشیم.
حبیبی اذعان داشت :خوشبختانه کشور از لحاظ تولیدات سیمان مشکلی ندارد و به اندازه کافی ظرفیت
تولید موجود است اما می توان در نهایت نتیجه رفت که دغدغه اصلی تمامی صنایع مخصوصا صنعت
سیمان عدم مدیریت صحیح و برنامه ریزی ویژه در کشور است .صادرات سیمان فقط به کشورهای
حاشیه خلیج فارس صورت می یرد ،امید است بتوانیم در سال های آینده با صادرات هر ه بیشتر به
کشورهای اروپایی میزان تولید و صادرات در کشور افزایش بیابد.
KP-PU-NL-01-028-A

وی بیان کرد :بازاریابی یکی از مشکالت عدیده صنعت سیمان در کشور محسوب میشود و برای ورود به بازار کشورهای غربی
باید این موانع را تا حدودی برطرف کرد تا دیار شاهد کاهش تولیدات و صادرات نباشیم.
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وی ادامه داد :ا ر میزان تولیدات و صادرات روند کاهش خود را طی کند ،آینده ناران کنندهای در انتظار کشور خواهیم
داشت به طوریکه در آیندهای نزدیک شاهد تعطیلی کارخانجات سیمان در کشور خواهیم بود.

بررسی علل ثبات قیمتها و پیش بینی افز بازار سنگ

آهن استیل ایران

قیمت سنگ آهن با عیار  21درصد در بندر تیانجین ین با  1/1درصد افزایش به باالی  21دالر رسیده که کارشناسان
عامل این روند صعودی را پیش بینی برای رشد مصرف فوالد در این کشور عنوان می کنند .به زارش »پایااه خبری بورس
کاالی ایران«  ،در سال جاری میالدی تاکنون ،قیمت این ماده خام مورد استفاده در تولید فوالد 41درصد رشد کرده و

صفحه شماره 8

به زارش استیل ایران به نقل از دنیای اقتصاد ،قیمت میلارد نیز در مسیر رشد حرکت کرده است .افزایش قیمت
سنگ آهن در سال جاری میالدی موجب تعجب تحلیلاران شده است .بهای این ماده خام در پایان سال ذشته میالدی زیر 41
دالر بود و به رغم پیش بینی هایی که درباره تداوم ضعف بازار مطرح شده شاهد افزایش قیمتها هستیم .دولت ین در
ماه های اخیر بر حجم و سرعت اجرای پروژه های زیرساختی افزوده تا از کاهش نرخ رشد اقتصاد این کشور جلو یری کند.
پروژههای یاد شده در حوزه حملونقل ریلی و ...اجرا میشوند و در تمامی آنها از فوالد استفاده میشود.
حمایت دولت ین از اقتصاد این کشور ادامه پیدا خواهد کرد زیرا مصرف داخلی و تقاضای خارجی به میزانی که بتواند
رونز اقتصاد را در پی داشته باشد افزایش نیافته است .آمار و ارقام منتشر شده از سوی مرک ین نشان میدهد
صادرات و واردات در ماههای اخیر پیوسته کاهش یافته اند .دولت ین برای سال جاری میالدی نرخ رشد  2/1درصد تا .
درصد را به عنوان نرخ هدف تعیین کرده است و با توجه به اینکه رشد اقتصاد همچنان به سرمایه ذاری و صادرات وابسته
است ا ر حمایت ها ادامه پیدا نکند نرخ هدف تحقز نخواهد یافت .بانک سرمایه ذاری سیتی روپ اخیرا نسبت به کاهش
قیمت سنگآهن به زیر  11دالر در هر تن هشدار داده است .از تحلیلاران این بانک ،از میزان مصرف فوالد در ین کاسته
خواهد شد و قیمت سنگ آهن تحت فشار قرار خواهد رفت ،از سوی دیار با آنکه از عرضه کاسته شده ،بازار همچنان با
مازاد عرضه مواجه است و تولیدکنند ان بزرگ قصد ندارند از عرضه بکاهند .اما برخی تحلیلاران می ویند افز بازار مثبت
است .شرکت استرالیایی فورتسکیو که هارمین تولیدکننده بزرگ سنگآهن در جهان است پیشبینی کرده بازار سنگآهن
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شنبه

تحلیلاران معتقدند افزایش قیمتها حاصل رشد قیمت فوالد در ین و پیشبینی افزایش مصرف است.

در حال حرکت به سمت تعادل است و به همین دلیل قیمت ها کاهش پیدا نخواهند کرد ،در واقع بر مصرف افزوده میشود.
این استدالل مطرح است که مصرف فوالد در ین نمی تواند کاهش یابد زیرا ا ر حمایتهای دولتی ادامه یابد که طبیعی
است بر مصرف افزوده میشود و ا ر دولت ین از حمایت های خود بکاهد به این معناست که نرخ رشد اقتصاد با حمایت
کمتر به هدف مورد نظر خواهد رسید و این به معنای افزایش مصرف فوالد و سنگ آهن است .البته
تحلیلاران اتفا نظر دارند که قیمت سنگ آهن خیلی باالتر از سطوح کنونی نخواهد رسید زیرا رشد
قیمتها به افزایش تولید منجر میشود.

در جلسه هم اندیشی تولیدکنند ان ور
تولیدکنند ان ور
KP-PU-NL-01-028-A

ه ذشت؟

چیالن

های فوالدی برای نخستین بار در سال جاری با هدف ایجاد هماهنای و انسجام

بیشتر و شناسایی مشکالت و راهکارهای حل آنها ،در انجمن تولیدکنند ان فوالد ردهم آمدند.
به زارش یالن ،در این جلسه شرکت های فوالد اکسین ،صنایع هفت الماس ،فوالد غرب آسیا ،مجتمع فوالد یالن ،نورد و
لوله اهواز ،فوالد کاویان ،نورد و تولید قطعات فوالدی و فوالد بهمن حضور داشتند که دغدغهها و مشکالت خود را بیان
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کردند.
سید رضا شهرستانی ،عضو هیئت مدیره انجمن از رسته نورد مقاطع تخت در خصوص نتایج این جلسه به خبرناار یالن فت:
این اولین جلسه تولیدکنند ان ور های فوالدی در انجمن بود که بیشتر وقت آن به تبادل نظر در خصوص مشکالت واحدها و
راهکارهای حل آنها اختصاص یافت .وی افزود :در پایان نشست اول ،مشکالت تولیدکنند ان ور های فوالدی اولویتبندی
شد و قرار شد ضمن پیایری برای حضور شرکت فوالد مبارکه و شرکت های زیر مجموعه آن در جلسات بعدی ،اصالح نظام
پلکانی تعرفه به ویژه بین ور

رم و سرد ،بررسی پیشنهادات اعضا برای تامین نقدینای و مواد اولیه مورد نیاز و همچنین

مباحث مالیاتی در جلسه هیئت مدیره انجمن مطرح شود و در صورت تصویب مورد پیایری و اجرا قرار یرد.
رسول خلیفه سلطانی ،دبیر انجمن تولیدکنند ان فوالد نیز در خصوص بر زاری جلسات هم اندیشی تولیدکنند ان محصوالت
شنبه

انجمن داشته ایم که به طور مثال تولیدکنند ان ور

در خصوص برخی موضوعات مهم مثل افزایش تعرفه نشستهایی

داشتند و با هم همفکری می کردند اما در ساختار جدید انجمن که رستهها تشکیل شدهاند ،امکان بیشتری برای بر زاری
مستمر این جلسات و مسئله یابی تخصصی و مداوم فراهم آمده است که امیدواریم این اتفا مثبت استمرار پیدا کند و منتج
به بهبودی وضعیت تولیدکنند ان فوالد شود.

موسسه  CRUپیش بینی کرد :ایران تا سال  1111سریع ترین نرخ رشد را در مصرف ور های فوالدی خواهد
داشت

چیالن

موسسه ) CRU (Commodities Research Unitزارش جدیدی منتشر کرده که در آن پیش بینگی کگرده ایگران تگا سگال
 1111یکی از مصرف کنند ان بزرگ ور های فوالدی تبدیل خواهد شد.
به زارش یالن آنالین؛ در این زارش آمده :پس از برداشته شدن تحریمها (ژانویه  )1122خوشبینگی کگارشگنگاسگان بگه
افزایش نرخ رشد اقتصادی ایران فزونی یافت .به جز صادرات نفت خام که همچنان اصلی ترین تکیه اه تجارتی ایران اسگت،
ولی این کشور به دنبال باال بردن صادرات محصوالت غیر نفتی خود است.

سال  34را محصوالت معدنی تشکیل داده است که  83درصد محصوالت معدنی صادراتی را محصوالت فوالدی(بخصوص مقاطع
تخت) شامل میشود .از دیار سو نیز واردات محصوالت فوالدی توسط ایران در نیمه اول سال  1122با  .درصد کگاهگش (از
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بنا به آخرین آمارهای وزارت صنعت ایران 2271 ،درصد (به ارزش  .میلیارد دالر) از صادرات محصوالت غیرنفگتگی ایگران در
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مختلف که مدتی است به میزبانی انجمن آغاز شده است ،به خبرناار

یالن فت :در سالهای ذشته نیز نین جلساتی در

صفحه شماره 4

نظر حجم) مواجه شده است.
به دلیل پتانسیل بالقوه صنعت فوالد ،دولت سند شم اندازی تدوین کرده که تا سال  1111به تولیگد
 11میلیون تن فوالد دست پیدا کند .فوالد مبارکه نیز به عنوان بزرگ ترین تولیگد کگنگنگده فگوالد در
ایران (ظرفیت کنونی  2میلیون تن) ،با طراحی شم اندازی برای دستیابی به ظرفیت  11میلیون تن تگا
سال  ،1111پیشاام این مسیر شناخته می شود.

KP-PU-NL-01-028-A
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به زارش یالن آنالین ،موسسه  CRUبا بررسی جوانب ونا ون تولید فوالد در ایران پیشبینی جالبی ارائه کرده است:
ایران در سال  1121با مصرف  .78میلیون تن ور فوالدی ،رتبه هاردهم مصرفکنند ان ور های فگوالدی را در اخگتگیگار
رفت .پیش بینی میشود ایران طی یک بازه زمانی پنج ساله سریعترین رشد را در حوزه مصرف ور های فوالدی در بین 11
مصرف کننده اصلی دنیا داشته باشد و رشد دو برابری در این بخش را تجربه کند.
همچنین این موسسه پیش بینی کرده است که سرمایه ذاریهای جدید در حوزه ساخت و ساز و خودروسازی باعث افزایگش
نرخ مصرف ور های فوالدی خواهد شد ،نانکه برداشته شدن تحریم ها باعث افزایش سرمایه ذاری هگای خگارجگی شگده
است .برای مثال شرکت  Daelimکره جنوبی قراردادی  2713میلیارد دالری برای ساخت شهرک صنعتی خوارزمی بگا وسگعگت
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شنبه
رونز خودروسازی و ساخت وساز؛ عامل اصلی افزایش تقاضا

 111هکتار را با ایران منعقد کرد.
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پیش بینی درآمد هر سهم سیمان ایالم در سال مالی منتهی به دی ماه

کدال

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به  2831/21/81دوره  2ماهه (حسابرسی نشده) شرکت سیمان ایگالم بگا نگمگاد
”سیالم“ در دوره منتهی به  2831/14/82منتشر شد.
به زارش سیمان خبر و بر مبنای اطالعات دریافتی از شرکت سیمان ایالم طی نامه شماره مورخ  2831/12/18پگیگش بگیگنگی
درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به  2831/21/81با سرمایه  421،111میلیون ریال مبلغ  21ریال به طور خالص پگس
از کسر مالیات می باشد.
سود هرسهم زارش قبل 8.1 :ریالشنبه

درصد تغییر 32۹ :تعدیل منفی-شناسایی  181ریال زیان در  2ماهه
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خبرنامه صنایع معدنی

-سود هر سهم زارش جدید 21 :ریال

صفحه شماره 2
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