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سنگآهنیها فقط خواهان سودآوری خود نباشند
شرکتهای معدنی مبنای کار را بر قیمت خیالی نفت ،ارز و فوالد نگذارند
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عرضه ذوب در بورس کاال
اخبار اقتصادی و سیاسی
دیروز ،دالر آمریکا با کاهش  01تومانی به قیمت  4431تومان معامله شد .بعدازظهر شنبه دالر در بازارهای غیررسممی بمه قیممت 4433
تومان معامله می شد که با این رشد قیمت ،فروش ارز باال رفت و روند قیمت دالر در مسیر کاهشی افتاد .در تبیین دالیل این امر میتوان
به کاهش تقاضای آربیتراژی (اختالف قیمت دالر در بازار تهران با بازارهای افغانستان و عراق) به دنبال رشد قیمت دالر اشاره کمرد .ایمن
امر با حذف فرصت آربیتراژ مانع تداوم رشد قیمتها شد .به نظر میرسد محرک مهمی در بازار ارز وجود ندارد و دالر در محمدوده قیمتمی
جدید در بازه  4441تا  4431نوسان کند که با نزدیک شدن به سقف این بازه تقاضا کاهش پیدا میکند و با نزدیک شدن به کمف تقاضما
افزایش می یابد .تاکید بانک مرکزی بر ثبات نسبی بازار ارز نیز این فضا را تقویت میکند .
در پایان معامالت هفتگی هر بشکه نفت خام با افت هفتگی 3 /9درصدی به قیمت 78/ 34دالر معامله شد که به معنی  3هفتمه متموالی
کاهش قیمت (بیش از  33درصد) است .این کاهش شدید قیمت نفت تاثیر خود را روی بازارهای سهام در کشورهای حوزه خلمی فمارس
گذاشت و شاخص کل بازارهای سهام این منطقه (دبی ،ابوظبی ،قطر و کویت) از پن شنبه سقوط کردند .همچنین شاخص دالر که پس از
انتشار آمار اشتغال آمریکا قدرتمند مانده است نیز روی قیمت نفت فشار میآورد .گزارشهای فصملی منتشمر شمده نشمان داده اسمت کمه
شرکتهای نفتی در سال 3103هزینهها را تا  071میلیارد دالر کاهش دادند ،با این حال به دلیل پایین بمودن قیممت نفمت همچنمان بما
کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند؛ در این میان ،تولیدکنندگان تجهیزات شیل ،به کمک آنها آمدند تا این صمنعت بماقی بمانمد (فمروش
اقساطی).
اخبار بازار فوالد
بازار فوالد پس از گذشتن از کف قیمتها که از تخفیف  31تومانی فوالد خوزستان از هفته گذشته آغاز شد ،همچنان شمرایط مشمابهی را
تجربه می کند .این شرایط شامل دست نگاه داشتن مشتریان از خرید و افت قیمت میلگرد در بازار و کارخانه میشود که به نظر ممیرسمد
برای مدتی ادامه داشته باشد .بر این اساس فعاالن بازار از رکود شدید در خرید و فروش در کنار افت قیمتها خبر میدهند و عقیده دارند
در شرایطی مانند حاال ،خریداران تقریبا از خرید دست نگاه میدارند زیرا در رابطه با ثبات قیمتها مردد هستند .یک کارگزار بورس کاال
در این زمینه به «دنیای اقتصاد» میگوید :در زمان کاهش نرخ معموال خریدارها جلو نمیآیند تا زمانیکه ثبات در قیمتها برقمرار شمود .
علی اصغر بهرامی ،مدیر بخش فلزات کارگزاری مفید در ادامه می گوید :اگرچه کاهش قیمت بیش از این توجیهی نداشمت و نمدارد و تنهما

نتیجه اش تشدید شک و تردید در بازار است ،اما حاال شاهد این سیاست در بازاری هستیم که برای نزدیک بمه دو سمال در رکمود بمهسمر
می برد .به عقیده بهرامی در بازاری مانند بازار فوالد ایران که برای مدتها با رکود همراه بوده است ،هیچ سیاستی بهتر از مدیریت تقاضما
نیست .او در توضیح بیشتر میگوید :مدیریت مصرف خیلی مهمتر از مدیریت تولید است ،چین اگر توانست طی  01سال تولیمد خمود را از
 411میلیون تن به  711میلیون تن برساند ،تنها در سایه مدیریت بود که توانست خود را به این سطح برساند  .با تمام این تفاسمیر بمازار
فوالد این روزها در پی سیاست کاهش قیمت فوالد خوزستان به عنوان تامین کننده مواد اولیه تیرآهن و میلگمرد دچمار افمت قیممت شمده
است .این اتفاق در حالی رخ می دهد که پمیش از ایمن نیمز کارشناسمان ممدیریت تقاضما را بمه جمای سیاسمت کماهش قیممت پیشمنهاد
میکردند  .اما سیاست کاهش قیمت در حالی از سوی مدیران فوالدی در کشورمان اجرایی میشود که در سمطح جهمانی شماهد جریمان
عکس این اتفاق هستیم .آنطور که فعاالن بازار میگویند چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده فوالد دنیا ،پس از تجربه افت قیمت و رکمود
در بازار ،سیاست افزایش قیمت و تحریک تقاضا را در پیش گرفته است .با این تفاسیر به نظر میرسد بازار فوالد ایمران هممواره مسمیری
عکس بازارهای جهانی را طی میکند؛ زیرا در روزهایی که قیمت های جهانی فوالد با افمت هممراه بودنمد بمازار ایمران بما رشمد قیممت و
چسبندگی تقاضا همراه بود و در زمانی که بازارهای جهانی در پی رکود ایجاد شده به دنبال افزایش قیمت هستند ،بمازار فموالد ایمران بما
کاهش قیمت و تشدید رکود مواجه است .در چنین شرایطی که معامالت در بازار فوالد به حداقل رسیده است؛
اخبار صنعت فوالد
رئیس هیات مدیره انجمن فوالد ایران با حمایت از بخشنامه اخیر وزارت صنعت در راستای ایجاد توازن و تعادل قیمت در زنجیمره فموالد
گفت :در شرایط کاهش قیمت فوالد ،شرکتهای سنگآهنی نمیتوانند فقط خواهان سودآوری خود باشند .بهرام سبحانی در گفمت و گمو
با فوالدنیوز در خصوص بخشنامه اخیر وزارت صنعت در راستای ایجاد توازن و تعادل قیمت گفمت :در شمرایطی کمه قیممت محصموالت
فوالدی را بازار تعیین میکند و حال رکود بر بازار حکمفرما شده تا حدی که تقاضا و انگیزهای برای خرید نیست ،طبیعتا قیمت تمام شمده
کاهش می یابد و این موضوع در قیمت نهادههای تولید مانند گندله و سنگآهن تاثیرگذار است .مدیرعامل فوالدمبارکمه اصمفهان افمزود:
قیمت فوالد نمیتواند کاهش پیدا کند و حلقههای پایین دستی آن به طور مثال سنگآهنیها بگویند قیمت تولیدات ما نباید کاهش داشته
باشد .زیرا این فشاربه حلقههای دیگر تولید رسیده و برای تولیدکنندگان داخلی زیانده محسوب میشود .رئیس هیات مدیره انجمن فوالد
ایران با بیان اینکه در شرایط کاهش قیمت فوالد ،شرکتهای سنگآهنی نمیتوانند فقط خواهان سود خود باشمند ،گفمت :وزارتخانمه بمه
دلیل همین موضوع برقرار کردن توازن قیمت زنجیره تولید فوالد را رسالت خود میداند و ورود پیدا کرده است .چرا که اگمر سمودی قمرار
است حاصل شود باید در کل زنج یره به صورت متعادل توزیع شود به همین دلیل تالش داریم این تعادل قیمتها در همه حلقمه تولیمد و
ارزش افزوده میسر شود.
حسین مالحسین آقا ،مدیرعامل سابق شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در گفتو گو با اقتصمادنیوز اظهمار کمرد :بما توجمه بمه شمرایط
اقتصادی اخیر کشور بهتر است توقعات در فضای کسب و کار خیلی خوشبینانه نباشد .در این سالها شاهد تالطم بسیاری در حموزههمای
اقتصادی بودهایم و حال اگر بنگاههای ا قتصادی بخواهند این طور فکر کنند که در صورت افزایش نرخ ارز و بهبمود نمرخ تمورم ،افمزایش
قیمت جهانی نفت از  38دالر به باالی  031دالر ،دو برابر شدن قیمت طال ،افزایش قیمت فوالد و در نهایمت جهمش دو برابمری قیممت
سنگآهن حتمی است ،توقع باالیی است .او افزود :باید شرکتهای معدنی در دوره کوتاه مدت هفت هشمت سماله سیاسمتگذاری کننمد و
توقعات خود را بر اساس برنامهریزیهای بلندمدت تعیین کنند .اینکه نفت به باالی  011دالر برسد ،نمیتواند عامل تصممیمگیمری یمک
شبکه معمولی در کوتاهمدت باشد .چنین تصوراتی در بنگاههای اقتصادی کشورغلط است .در حالی که باید تابع علمم اقتصماد هدفگمذاری
بلندمدت در راس برنامههای شرکتهای معدنی باشد .آن زمان است که سرمایهگذاریها آنطور که باید جواب خواهد داد .
دزفولی عضو سابق هیئت مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران در ارتباط با موانع سرمایه گذاری خمارجی در ایمران گفمت بمدیهی اسمت
شرکتها و سازمانهای سرمایهگذار خارجی برای تامین مالی پروژههای خود در ایران ) (Supplier Creditیا سرمایهگذاری در ایران ،باید
برای اخذ بیمهنامه اعتباری از شرکتهای بیمه اعتباری برای ارائه به فاینانسورها و بانکها اقدام کنند و شرکتهمای بیممه اعتبماری نیمز

براساس رتبه ریسک کشوری ایران در سازمانهای اقتصادی رتبهبندی مانند ، OECDاقدام بهصدور بیمهنامه میکنند .بمه ایمن ترتیمب در
صورت باال بودن رتبه ریسک کشوری ،هزینه های بیمه به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافمت و اجمرای پمروژه را غیرقابمل توجیمه
میکند .به این ترتیب پیشنهاد میشود مسووالن مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی یا سایر ارگانهای مربوطه قبل از اجرای کامل برجمام
و لغو تحریمها و جدی شدن سرمایهگذاریهای خارجی و فاینانسهای بانکهای خارجی برای اجرای پروژههمای عمرانمی و فموالدی در
کشور ،اقدام به مذاکره با این سازمانهای رتبهبندی کرده تا با کاهش رتبه ریسک کشوری سرمایهگذاری خارجی در کشور توجیمهپمذیرتر
شده و شرکتهای خارجی تمایل بیشتری برای سرمایهگذاری داشته باشند .
بورس کاال
روز گذشته تاالر بورس کاال شاهد سه عرضه میلگرد نهچندان قوی از سوی ذوب آهن اصفهان بمود  .عرضمههمای ذوب آهمن اصمفهان
اگرچه همگی با معامله همراه بوده است اما در نهایت به نظر میرسد از رکود بازار تاثیر پذیرفتمه زیمرا حجمم عرضمه از سموی ذوبآهمن
محدود بود .بر این اساس ذوبآهن اصفهان  013تن سمبد میلگمرد در سمایزهای 03و  311 ،33تمن سمبد میلگمرد سمایز A4 31و  33و
043تن میلگرد  A4سایز 33را در تابلوی بورس کاال عرضه کرد .شنیدهها حاکی از آن است که همین حجم اندک از میلگرد نیز در حمالی
از سوی ذوب آهن در بورس کاال عرضه شده است که معامله آن قبال و خارج از بورس کاال صورت گرفته است .این روش از آنجمایی بمه
کار بسته میشود ک ه تولیدکنندگان به بازار اطمینان ندارند ،به همین دلیل پیش از عرضه کماالی خمود در بمورس از معاملمه آن مطممئن
میشوند و سپس صرفا آن را در بورس کاال اعالم می کنند زیرا تمایلی برای عرضه محصمول در بمورس کماال و بمه فمروش نرسمیدن آن
ندارند.

منابع :دنیای اقتصاد -سایت شرکت بورس کاال -فوالد نیوز – مرکز خدمات فوالد ایران-ایرنا-پیک فلز-فاارس-
بورس نیوز و سایت شرکت کارگزاری مبین سرمایه

