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تصمیمات جدید در راستاتاق متیتمتر ت ارق
سیمان

تصمیمات جدید در راسااق میمر

 ۵۱شهریور ۵۹۳۱

ارق سیمان

رادیو سهام

عبدالرضا شیخان طی نامهاق از بر زارق جلسه هماندیشی مدیران عامل کارخانجات

صنایع سیمان و کاشی انباردار شتد انتد نتر
رشد مبهم صنعر

سیمان تحویل در محل مصرف یا انبارمصالح فروش به تمامی کارخانجات ابالغ ردد.

افزایش میمر سنگ آهن جهانی

به زارش رادیو سهام ،دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعر سیمان از کاهش تخفیفات

بررسی وضعیر بازار فوالد در هفاه

شاه

افزایش سرعر چیتن بتراق کتاهتش تترفتیتر
تولیدش
بازار میلگرد نزولی

سیمان به منظور کاهش تخفیفات اع ایی به عوامل فروش خبر داد تا میمر جدید کف

اع ایی کارخانجات به عوامل فروش انواع سیمان خبر داد.
عبدالرضا شیخان طی نامهاق از بر زارق جلسه هم اندیشی مدیران عامل کارخانجات
سیمان به منظور کاهش تخفیفات اع ایی به عوامل فروش خبر داد تا میمر جدید کف

لزوم اصالح مولفههاق بیرونی کاهش بهاق تمتام
شد

سیمان تحویل در محل مصرف یا انبار مصالح فروش به تمامی کارخانجات ابالغ ردد.

کاهش میمرها بتاعتت تتعت تیتلتی  07درصتد
واحدهاق سنگ آهن شد

بر اساس این مصوبه که در تاریخ  ۳۱ 7۰ ۵۹صادر شد  ،مقرر ردید کلیه کارخانجات

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

نسبر به رعایر میمرها و تعدیل کلیه فروشهاق مبلی اعم از نقدق و اعابارق امدام

میمر اوراق بهادار رو سیمان در تاریخ۵۹۳۱ 7۰ ۵۱ :
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عاجل صورت دهند.
الباه دبیر انجمن صنفی کار فرمایان صنعر سیمان تأکید کرد که میمرهاق رسمی و مانونی مصوبه  ۹۵خرداد ما سال
 ۵۹۳۹همچنان به موت خود بامی اسر و کلیه شرکرها مجاز خواهند بود تا سقف میمرهاق مصوب انجمن به میمر درب
کارخانهها ،نسبر به فروش امدام کنند.
شایان ذکر اسر این امدام انجمن م کور در راسااق یکسان سازق میمر سیمان در کل کشور صورت پ یرفاه تا در کوتا -
ترین زمان ممکن میمر فروش انواع سیمان به نر هاق مصوب انجمن در مور خرداد ما سال  ۳۹برسد.
صفحه شمار 2
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رئیس خانه صنعر ،معدن و تجارت ایران با بیان اینکه نر رشد صنعر مبهم اسر ،صنایع سیمان و کاشی را انباردار معرفی
کرد.
به زارش پایگا خبرق بورس پرس ،سیدعبدالوهاب سهلابادق با اشار به اینکه اعمال افزایش مالیات علی الحساب براق
واردات که اخیراً ابالغ شد تولید کنند ان را در تأمین مواد اولیه با مشکالت ماعددق روبرو خواهد ساخر به تسنیم اتهار
داشر :اناظار تولیدکنند ان از دولر این اسر که شرایط کسب و کار را در کشور مناسب سازد نه اینکه با اعمال برخی
موانین فعالیر را براق واحدهاق تولیدق با مشکل مواجه کند.

وق با اعالم اینکه نر رشد صنعر که اخیراً از سوق مسئوالن دولر اعالم شد براق ما مبهم اسر ،افزود :رشد صنعر اصالً
با رممی که آمایان اعالم کرد اند تناسبی ندارد .امروز اماصاد کشور در رکود تورمی مرار دارد و بسیارق از صنایع همانند
صنعر ساخامان و کاشی و سرامیک و سیمان با انباشر تولید و نبود تقاضا در س ح بازار روبرو هساند .همین موضوع معیار
دولر در اعالم رشد صنعر را با سواالت ماعددق مواجه میکند.
رئیس خانه صنعر ،معدن و تجارت ایران اضافه کرد :با افاااح چند واحد تولیدق که نمیتوان فر صنعر رشد پیدا کرد
اسر .شاید در محاسبات دولر براق بخش صنایع صادرات میعانات ازق هم لحاظ شد زیرا امروز تولیدکنند ها به حدق با

سهلآبادق با اشار به اینکه در حال حاضر صنایع سیمان و کاشی به نوعی انباردار شد اند ،فر :دولر باید منابع الزم را در
اخایار بخش تولید مرار دهد.

بررسی وضعیر بازار فوالد در هفاه
میمر بیلر در هفاه

 ۵۱شهریور ۵۹۳۱

مشکل روبرو هساند که امکان صادرات محصوالت خود را ندارند چه برسد به اینکه رشد کرد باشند.

خبرنامه صنایع معدنی

صنایع سیمان و کاشی انباردار شد اند نر رشد مبهم

صنعر بورس پرس

شاه استیل ایران

شاه رو به باال بود و در طول هفاه حدودا ۵۱تومان در هر کیلو افزایش یافر.

سایز  ۵۱7میلیمار فوالد خوزساان  ۵۹۵۱تومان پیشنهاد میشد و سایز  ۵27میلیمار از ۵207
تومان تا  ۵۹۵7تومان اعالم شد .محدودیرهاق تقاضاق مقاطع باعت شد تا مصرف بیلر هم کاهش
یابد و به همین دلیل جمع آورق و عرضه مراضه هم کاهش یافاه؛ در نایجه میمر مراضه باال رفاه
اسر .بهرغم آنکه میمر بیلر باال رفاه ،اما تقاضاق آن بسیار محدود اسر ،چراکه تقاضاق مقاطع بسیار پایین اسر.
به زارش اسایل ایران به نقل از مرکز خدمات فوالد ایران ،هفاه
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شاه با توجه به رکود بازار فوالد و افر میمر بیلر در
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بازار چین میمر سنگآهن وارداتی خلوص  ۰2درصد اسارالیا یک دالر افر داشر و  ۱5دالر و  ۱7سنر در هر تن
سیافآر چین ثبر شد .تحلیلگران نگران آیند میمر سنگآهن هساند و براق سه ما پایانی سال ماوسط میمر را
9۳دالر برآورد کرد اند.
افر میمر فوالد و همچنین نشسر آتی رو  27در چین بازار را به سکوت و اناظار میبرد و هر بهبود میمر چشمگیرق
بعید به نظر میرسد .در نایجه فعال باید مناظر تداوم روند نزولی در بازار این ماد اولیه بود .سنگآهن امسال تا  97درصد
رشد داشاه و جزو یکی از کاالهایی اسر که عملکرد خوبی داشاه اسر .با این حال اناظار میرود سه ما پایانی سال تقاضاق
فوالد کاهش بیشارق داشاه باشد ،چون وضعیر اماصادق چین مساعد نیسر و اثر چندانی از کاهش تولید چشمگیر فوالد
دید نمیشود.

صفحه شمار 3

براساس این زارش ،میمر مقاطع در هفاه

شاه صعودق بود ،بهطورقکه میانگین میمر میلگرد  ۵9تا  2۱میلیمار در

اصفهان روز شنبه  ۵۱۹7تومان بود که در پایان هفاه به  ۵۱۱7تومان رسید .ماوسط میمر تیرآهن  ۵9تا  ۵5که روز شنبه
در اصفهان هر کیلو  ۵۱۹5تومان بود آخر هفاه به  ۵۱۰۱تومان افزایش یافر .در اواخر هفاه فاه شد که بخشی از
موجودقهاق انباشاه شد

رو ملی فوالد در هفاه آیند با میمرهاق پایین به بازار عرضه خواهد شد .فاه میشود که

خریدارها براق سبد  ۵9تا  2۱میمر ۵9۱77ریال را پیش بینی کرد اند بهرغم آنکه کارخانجات نورد در هفاه

شاه سعی

داشاند میمر را باال ببرند و فروش را بهصورت نقدق انجام دهند اما موفق نشد اند و در نایجه از روز چهارشنبه به بعد
بازار شاهد رکود و باز شر میمر اسر .در هفاه

شاه مجلس مبل از تع یل شدن مصوبه مربوط به پرداخر  97هزار

میلیارد تومان بدهی دولر به شرکرهاق ساخامانی را تصویب کرد که شوراق نگهبان هم آن را تایید کرد .با پرداخر این
پول از یک طرف میمر ارز ممکن اسر افزایش یابد که الباه دولامردان ما آن را تایید نمیکنند و فقط جابهجایی در
حسابها را عنوان میکنند ،اما مهمتر از آن پرداخر بدهی دولر به شرکرهاق ساخامانی اسر که دسر این شرکرها را
باز میکند تا بدهیهاق خود را بپردازند .ا ر تزریق این پول با افزایش نر ارز همرا باشد کمک بسیار بزر ی به صادرات
فوالد میکند؛ چرا که میمر فروش میتواند تا  ۵7درصد پایینتر از نر هاق فروش فعلی به بازارهاق جهانی باشد .از آنجا
که فعال صادرات چین به من قه بهخصوص در زمینه بیلر با محدودیر روبهرو اسر ،این فرصر خوبی اسر براق توسعه
صادرات ما .به زارش «ایفنا »در طول  ۱ما اول امسال بیش از  ۳میلیون و  ۱07هزار تن فوالد از ایران صادر شد
 ۵۱شهریور ۵۹۳۱
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مقاطع در بازار ایران

اسر که الباه  0میلیون و  ۹7۱هزار تن آن سنگآهن بود اسر .در وامع از اول سال تا  ۳شهریور  2میلیون و  2۰7هزار
تن آهن بهصورت شمش یا محصول از کشور صادر شد اسر .ا ر این روند ادامه یابد ایران از یک واردکنند صرف در
طول دو سال تبدیل به یک صادرکنند شد اسر .در عین حال از آنجا که ما با مازاد تولید و عرضه فوالد در بازار داخلی
روبهرو هسایم ،این وتیفه دولر اسر تا تمهیداتی را جسروجو کند تا صادرات را افزایش دهد در غیر این صورت صنعر
فوالد در زیر تولیدات خود در بازار داخلی دفن خواهد شد.



ورق در بازار ایران

میمر ورق رم ضخامر  2میلیمار در هفاه

شاه همچنان به روند صعودق خود ادامه داد و از

 ۵5۹7تومان در اول هفاه به  ۵557تومان در پایان هفاه رسید .محدودیر عرضه این کاال عامل
اصلی افزایش میمر اسر؛ ضمن آنکه باال رفان نر ارز هم دلیل دیگرق براق این افزایش میمر
محسوب میشود .ورقهاق ضخامر  2 ۱تا  ۱میلیمار تغییر میمای نداشاند ،اما ضخامرهاق  ۰و ۵2
و ۵۱میلیمار در بازار کمار عرضه شدند .محصوالت اکسین به علر عدم عرضه از طرف کارخانه
KP-PU-NL-01-035-A

همچنان نایاب اسر و اکثر دسراندرکاران از این شرکر الیه دارند .اناظار میرود در هفاههاق آیند بخشی از

سفارشهاق داد شد به اکسین به بازار عرضه شود ،اما با توجه به رکود فعلی محققا میمر این کاالها به شدت پایین
خواهد آمد.ورق سرد اما با محدودیر عرضه روبهرو بود و تا  ۱7تومان در هر کیلو افزایش میمر نشان داد واردات تیرما
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این کاال  20هزار تن ،مرداد ما  ۵5هزار تن و  ۵7روز اول شهریور  0۱77تن بود اسر .با توجه به روند فعلی و افزایش
نر ارز بعید اسر میمر این کاال پایین بیاید؛ مگر آنکه کاالهاق موجود شد در بندر اکاااو به سمر ایران بار یرق شود.ورق
الوانیز همچنان با محدودیر عرضه روبهرو اسر و به همین دلیل هم میمرهایش براق بعضی از آیامها تا  ۹7تومان در هر
کیلو باال رفر .مصرف این کاال بسیار پایین اسر و بهرغم کمبود شدید عرضه زمینه براق افزایش میمر فراهم نیسر.

افزایش میمر سنگ آهن

جهانی استیل ایران

در پی افزایش اناظارات براق باال رفان تقاضاق فصلی در بزر ارین مصرف کنند فوالد دنیا طی ما جارق و افزایش فعالیر-

دوشنبه

به نقل از رویارز ،پایان نشسر رو  27در چین موجب تولید مجدد برخی کارخانههایی شد بود که در حین بر زارق این
نشسر به دلیل کاهش آلود ی زیسرمحی ی فعالیرهاق خود را محدود کرد بودند.
ریچارد لو ،تحلیلگر شرکر مشاور  CRUاعالم کرد» :با ورود به ما سپاامبر میمرها ممکن اسر روند صعودق جدیدق را
تجربه کنند ،در این ما معموال مصرف فوالد به اوج خود میرسد«.
لو اعالم کرد کاربران نهایی نه تنها پس از پایان نشسر رو  27انبارهاق خود را پر میکنند ،بلکه در آساانه روز ملی چین در
اوایل اکابر نیز به افزایش ذخایر خود مشغولند .معامله ران معموال برخی از موجودق فوالد خود را براق فروش پس از
تع یالت هفاه طالیی ذخیر می کنند اما این موضوع در سال

بهار از سال

شاه اتفاق نیفااد .با وجود این ،احساس موجود در سال جارق

شاه اسر .بر اساس این زارش هر تن میلگرد براق تحویل در ما ژانویه در بورس آتی شانگهاق با رشدق

 ۵.۹درصدق  29۱5یوآن ( ۹۰5دالر) معامله شد.
فوالد در اول سپاامبر با لمس میمر  2۹۰2یوآنی به پایینترین س ح خود از اول آ وسر رسید .در بورس کاالق دالیان نیز،
میمر هر تن سنگآهن با رشدق  7.9درصدق به  920.۱7یوآن رسید.
بر اساس آمار اسایلهوم ،موجودق ذخایر سنگآهن در بنادر اصلی چین در دوم سپاامبر با افای  ۵.۹میلیون تنی نسبر به

این زارش نشان میدهد که ذخایر سنگآهن وارداتی چین براق پنجمین هفاه ماوالی کاهش پیدا کرد اسر.

افزایش سرعر چین براق کاهش ترفیر

۵۱شهریور ۵۹۳۱

هفاه

شاه به  ۵7۹.57میلیون تن رسید.
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هاق ساخر وساز ،میمر فوالد در معامالت آتی روز دوشنبه چین بیش از یک درصد افزایش یافر.

صفحه شمار 4

تولیدش استیل پدیاmetalexpert /

براساس فاه هاق ژین وبین معاون وزیر صنعر چین ،اساانهاق مخالف این کشور مصد دارند تا
اواخر نوامبر ترفیر تولید فوالد را کاهش دهند.
تاهراً آماق وبین با مقامات چندین فوالدساز م رح م اکراتی داشاه و در خالل این فاگوها مول داد
روند کاهش مازاد عرضه فوالد در چین را سرعر بخشد و این مسئله را تا پایان نوامبر سر و سامان
دهد .عالو بر این اساان هبی اعالم کرد ترفیر تولید فوالد در این اساان را بجاق  ۵9میلیون تن که
مبالً مول داد بود ۵۰میلیون تن کاهش خواهد داد.
اغلب فعاالن بازار فوالد دربار نایجه وامعی این تصمیمات و سیاسرها تردید دارند زیرا هدف اصلی دولر چین برچیدن
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تجهیزات و ماشین آالتی اسر که عمر مفید آنها به پایان رسید و در وامع این عمل چینیها را نمایشی ملمداد میکنند .یک
تاجر م رح چینی به ماال اکسپرت فاه اسر این موضوع تنها به افزایش میمرها منجر خواهد شد اما بازار را ب ور وامعی
ماعادل نمی کند.

بازار میلگرد
هفاه

نزولی ایفناmetalexpert /

شاه روند صعودق بازار میلگرد چین ماومف شد که دور از اناظار نبود .به زارش ایفنا ،میمر هاق صادراتی و

داخلی کمی افر داشاه که به دلیل افر میمر در بازار فیوچرز و کاهش میمر سنگ آهن بود.

صفحه شمار 5

پیشنهادق بین  ۹۰7تا  ۹07دالر هر تن سی اف آر اسر ولی معامله اق شنید نشد.
هفاه

شاه میمر مرارداد میلگرد در بورس فیوچرز شانگهاق تا  2۰دالر افر داشاه و بر بازار داخلی و صادراتی آن اثر

منفی

اشر .در بازار داخلی نیز میلگرد  ۹تا  ۵۹دالر ارزان تر شد.

لزوم اصالح مولفه هاق بیرونی کاهش بهاق تمام شد

چیالن

مهرتاش حنیفی ،مدیر عامل فوالد سازان جم در فر و و با چیالن دوران فعلی را دوران رکود شدید تولید عنوان کرد و
فر :سود و زیان اکثر واحدها در نق ه سربه سر اسر و همین امر باعت تع یلی بسیارق از کارخانه ها شد که یکی از
دالیل آن بهاق تمام شد باالق این واحدهاسر.
بهاق تمام شد به جز فاکاورهاق تولیدق ،مولفه هاق بیرونی هم دارد .یکی از عوامل تشدید رکود و افزایش بهاق تمام شد
واحدهاق فوالدق ،دامپینگ سارد و ورود بیرویه محصوالت فوالدق به کشور می باشد که به دلیل وضع نکردن تعرفه
وارداتی مناسب در برابر آن ،تاثیر زیادق بر این رکود

اشر .در همین شرایط شاهد بودیم ترکیه در برابر همین دامپینگ،

نزدیک به  97درصد عوارض وارداتی فوالد وضع کرد .به نظرم افزایش تعرفههاق وارداتی اصلیترین راهکارق اسر که
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دوشنبه

میلگرد صادراتی چین با  ۱دالر افر آخرین بار  ۹۱۱تا  ۹0۱دالر هر تن فوب ثبر شد اسر .در جنوب شرق آسیا میمر

میتوان در این برهه به آن تکیه کرد.
نکاه دیگرق که در این حوز باید به آن اشار کرد ،تعلق نگرفان یارانه به بخش تولید بود که باعت افزایش هزینههاق
حامل هاق انرژق و دیگر هزینه هاق واحدهاق تولیدق شد .چنانکه مبل از طرح هدفمندسازق یارانهها ،واحد ما  07الی 57
میلیون تومان هزینه برق داشر ولی االن این رمم به  2۱7میلیون رسید اسر و موجب افزایش
هزینههاق تولید در بخش خصوصی شد اسر.
در کنار این مسئله باید به موضوع مالیات نیز اشار کرد که فشار مضاعفی را بر تولیدکنند ان وارد
میکند .به نظرم معافیرهاق مالیاتی کارشناسی شد و خاص ،براق تولیدکنند ان که در شرایط رکود
به سر میبرند ،به کاهش بهاق تمام شد و رونق این واحدها کمک خواهد کرد .ومای وضعیر تولید و
عرضه فوالد ،در شرایط بحرانی به سر می برد؛ اخ مالیات نیز باید ماناسب با این اوضاع باشد و شاید
پیشنهاداتی مثل اسامهال مالیاتی براق مدت زمانی مثال یک ساله کمک حالی براق تولیدکنند ان فوالد
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همچنین نر تسهیالتی باال با رمم  29درصد نه تنها کمکی به تولیدکنند نخواهد کرد بلکه در بلند مدت شرایط را براق او

Kaveh-pars Mining Industries Development Company - Daily Newsletter

Pg. 5

سخر و نفس یر خواهد کرد .در شرای ی که سرمایه در ردش ،عمد مشکلِ تولیدکنند ان بخش خصوصی را تشکیل می-
دهد بال بع ارائه چنین تسهیالتی با نر بهر اق در حد  29تا  ۹7درصد کارخانجات را از کسب این تسهیالت منصرف میکند.
به هر حال در شرای ی که عدم تخصیص بودجه مناسب به پروژ هاق عمرانی و در نایجه افر ساخر و ساز در کشور و هم
چنین کمبود نقدینگی در کشور باعت رکود در صنعر فوالد شد اسر ،به نظرم دولر باید تدابیرق بیندیشد که با حمایر از
تولید کنند ان وامعی و کاهش بهاق تمام شد تولیدات آنها ،ضرر این بحران را به حدامل برساند .کارخانجات دولای نیز نباید
تشدید کنند این بحران باشند ،چنانکه شاهد هسایم برخی از واحدهاق فوالدق با عرضه محصوالت خود با میمای پایینتر از
بازار به نوعی دامپینگ داخلی ایجاد کرد اند.
صفحه شمار 6

دوشنبه

نایب رئیس انجمن سنگآهن با بیان اثر منفی افر میمرها در حاشیه سود معادن سنگ آهن فر 07:درصد واحدهاق سنگ
آهن تع یل هساند.
به زارش پایگا خبرق بورس پرس ،بهرام شکورق با اشار به اینکه در طول سالهاق اخیر نوسانات میمر سنگ آهن
آسیب هاق زیادق را به تولیدکنند ان این بخش وارد کرد به تسنیم اتهار داشر :در حال حاضر  07درصد واحدهاق سنگ
آهن تع یل هساند و فقط آن دساه از واحدها که سرمایه

ارق الزم را در فرآورق انجام داد اند مشغول فعالیر هساند.

وق با بیان اینکه کاهش میمر ها باعت شد تا حاشیه سود براق واحدهاق سنگ آهنی کاهش پیدا کند ،افزود :در زمان کاهش
میمر دولر باید حمایر هاق الزم را از واحدهاق معدنی انجام دهد اما ماأسفانه هنوز حمایای از واحدهاق سنگ آهنی انجام
نشد و تعداد زیادق تع یل شد اند.
شکورق ادامه داد :شاید ادغام واحدهاق سنگ آهن باواند تا حدودق مشکالت را برطرف کند ،اما تا زمانی که عرضه و تقاضاق
بازار مناسب نیسر واحدهاق فوالدق با مشکل روبه رو هساند ،ادامه فعالیر معادن سنگ آهن هم امکان پ یر نخواهد بود.

۵۱شهریور ۵۹۳۱

خبرنامه صنایع معدنی

کاهش میمرها باعت تع یلی  07درصد واحدهاق سنگ آهن

شد بورس پرس
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