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اخبار اقتصادی و سیاسی
روز گذشته هر دالر آمریکا با رشد  3تومانی مواجه و به قیمت  3333تومان معامله شد .روز یکشنبه ،حضور کمرنگ صرافی بانکها رشدد
قیمتی دال ر را به دنبال داشت .روز گذشته اما ،ادامه عرضه از سوی این عامالن مانع از رشد شدید قیمتی دالر شد .این در حالی است کده
قیمت دالر در بازار غیررسمی به باالی 3033تومان نیز رسیده بود .بر این اساس میتوان چنین برآورد کرد که تقاضا همچنان زیاد اسدت
که قرار گرفتن نفت روی مدار نزولی نیز میتواند این موضوع را تشدید کند (نگرانیها از تضعیف سمت عرضه) .بررسیها حداکی از رشدد
متوسط ماهانه یک درصدی نرخ ارز مبادلهای از ابتدای سال است .انتظار میرود رشد قیمت دالر در بازار آزاد و همچنین مواجهه ندرخ ارز
مبادلهای با سطح  3هزار تومانی تا حدودی روند یکسانسازی نرخها را آهسته کند.
دیروز ساعت  ،61هر بشکه نفت خام آمریکا  00 /0دالر معامله شد .پس از جهش قیمتدی  61درصددی در دو روز پایدانی هفتده گذشدته،
قیمت نفت روند نزولی را از سر گرفت .بخشی از این کاهش قیمت را میتوان به سودگیریهای کوتاه مدت (فروش پس از رشد ناگهدانی
قیمت ها) نسبت داد .همچنین کاهش قیمت نفت و روند نزولی شاخص بازارهای سهام نشان میدهد با وجود حمایتهای دولت چین (کده
موجب رشد صعودی شاخص سهام در روزهای پایانی هفته گذشته شد) هنوز امیدواری برای بهبود اقتصاد چین و افزایش تقاضای نفدت از
سوی این کشور ضعیف است .تحلیلگران فضای حاکم بر بازار نفت را «خرسی» (انتظار کاهش قیمت) برآورد مدیکنندد بده دلیدل اینکده
عوامل فشار بر قیمت نفت همچنان پابرجاست که شامل مقاومت تولیدکنندگان نفت شیل و تداوم تولید از این میادین  ،نزدیک شدن بده
فصل کم فعالیت پاالیشگاهها و چشم انداز ورود نفت ایران است.
بانک مرکزی با اعالم گزارشی از وضعیت قیمت مسکن و حجم معامالت در مرداد  ،30از کاهش نااطمینانی فضای اقتصادی و بهبدود در
حجم معامالت بازار مسکن خبر داد  .در این گزارش آمده است« :با توجه به کاهش نااطمینانیهای موجدود در فضدای اقتصداد کدالن در
نتیجه گشایشهای حاصل شده در تعامالت بین المللی و نیز تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در کمدک بده تسدهیل اعتبداری بخدش
مسکن و ارتقای قدرت خرید مسکن خانوارها ،تداوم بهبود معامالت در بازار مسکن در ماههای آینده ،دور از انتظار نیست ».براسداس ایدن
گزارش ،در مرداد ماه سال  ، 30متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای مسدکن
شهر تهران 3 ،میلیون و  353هزار تومان بوده است که نسبت به ماه قبل (تیرماه  )30و ماه مشابه سال قبل(مردادماه  )33به ترتیب3/ 3 ،
و  2 /3درصد کاهش نشان میدهد .به گزارش «دنیای اقتصاد» ،بررسی آمارهای موجود از وضعیت قیمدت مسدکن در مداههدای گذشدته
نشان دهنده کم شدن شیب کاهش قیمت در مردادماه در مقایسه با چهار ماه اول سال  30است .قیمت مسدکن در تیرمداه در مقایسده بدا

خرداد  30معادل  3 /7درصد کم شده بود .همچنین قیمت مسکن در تیرماه  30در مقایسه با مدت مشابه سال قبل(تیرماه  )33معدادل /6
 3درصد کاهش یافته بود .
اخبار بازار فوالد
تعیین قیمت فوالد اگرچه تابعی از تقاضا در بازار ،قیمتهای جهانی و هزینههای تولید است ،اما به نظر میرسد حاال این رکود اسدت کده
نقش اصلی را در تعیین قیمت محصوالت فوالدی ایفا میکند  .به این ترتیب میتوان مشاهده کدرد در شدرایطی کده معدامالت بدازار در
کمترین سطح خود قرار دارند ،قیمتها هر روز با شکنندگی بیشتری همراه میشوند .تالش تولیدکنندگان برای کاهش قیمتها به منظدور
جلب مشتری تا آنجا ادامه دارد که طی روزهای گذشته برخی فوالدسازان قیمت محصوالت خود را بدون احتساب  3درصد ارزش افدزوده
اعالم کردهاند تا مشتری های بیشتری به سمت خود جلب کنند .این اقدام در حالی از سوی برخی تولیدکنندگان ادامه دارد که در نهایت و
پس از انعقاد معامله ،طرف خریدار از پرداخت  3درصد ارزش افزوده ناگزیر است  .اما تالش برای کاهش هرچه بیشتر قیمتهدا در حدالی
ادامه دارد که به نظر میرسد عدم صدور فاکتور برای کاالی خریداری شده نیز راهکاری وسوسه انگیز به نظر برسدد .ایدن وسوسده بدرای
پرداخت نکردن  3درصد مالیات ارزش افزوده در حالی وجود دارد که به عقیده رئیس اتحادیه آهن فروشان میتواند مشکالت فراواندی بدر
سر راه طرفین چنین معاملههایی قرار دهد .محمد آزاد در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» هشدار مدیدهدد کده فعداالن بدازار بدرای کداهش
قیمتها به سمت چنین راهکارهایی نروند  .اما مسابقهای که برای کاهش قیمتها آغاز شده است ،در شرایطی وجود دارد که اصوال برای
تعیین قیمت راهکارهایی در بازار یا کارخانه وجود دارد  .تعیین قیمت براساس هزینه تمام شده یکی از روشهای رایجی است که برای به
دست آوردن ارزش یک کاال مورد استفاده قرار میگیرد .برای مثال هزینههای دستمزد ،مواد اولیه ،اندریی و هزیندههدای سدربار از جملده
فاکتورهای تاثیرگذار در تعیین قیمت یک کاال هستند .در کنار این روش ،اما توجه به هزینه تمام شده کاالهای وارداتی نیز یکی دیگدر از
روشهایی است که برای تعیین قیمت مورد استفاده قرار میگیرد .این روش برای رسیدن به قیمتی متعادل در بدازار نیدز بده کدار گرفتده
می شود و بر اساس آن تولیدکنندگان داخلی در رقابت با قیمت کاالی وارداتی قیمت خود را تنظیم میکنند .بدرای مثدال چنانچده قیمدت
فوالد تولید داخل از قیمت محصوالت وارداتی بیشتر باشد ،واردات با رشد همراه خواهد شد در چنین شرایطی تولیدکنندگان فوالد داخلدی
برای حفظ سهم خود از بازار به رقابت با قیمتهای وارداتی خواهند پرداخت  .اما ایدن روزهدا و بدا وجدود آنکده کارشناسدان چنددین بدار
قیمتهای بازار را در کف اعالم کردهاند ،باز هم تحرکاتی برای کاهش بیشتر قیمتها از سوی عرضهکنندگان محصوالت فوالدی به بازار
ا نجام شده است .حال این سوال مطرح است که اصوال ساز و کار تعیین قیمت محصوالت فوالدی در ایران بر چه اساسدی اسدتس سدوال
دیگری که در این میان مطرح می شود اینکه رقابت برای کاهش قیمت محصوالت فوالدی تا چه زمانی در بازار ادامه خواهدد یافدت و در
صورت ادامه این تالش ،چه سرنوشتی در انتظار صنعت فوالد خواهد بودس
تحلیلگران بر این باورند که تقاضای فوالد در چین به اوج رسیده و بعید است از سطح تقاضای سال  2360باالتر برود .همچنین وضدعیت
اقتصادی شرایط مطلوبی ندارد و تقاضا در کوتاه مدت به باالتر از ارقام ثبت شده سال  2360نخواهد رسید  .بده گدزارش «پایگداه خبدری
بورس کاالی ایران» شرکت معدنی «بی اچ پی بیلیتون »بهتازگی اظهار کرده که انتظار دارد تولید فوالد چین اواسط دهه آینده باال رفته
به اوج  335تا  335میلیون تن برسد .البته این شرکت ماه مه سال جاری برآورد کرده بود اواسط دهه  2323تولید فوالد چین به یدک تدا
 6 /6میلیارد تن خواهد رسید .این شرکت معدنی علت کاهش برآوردهای خود در تولید چین را رکود بازار ساختوساز و کاهش پرویههدای
جدید اعالم کرد .البته به نظر بی اچ پی بیلیتون این کاهش جزئی است و رشد تولید فوالد چین همچنان ادامه دارد .ولی به نظر برخدی از
تحلیلگران حوزه فوالد ،اوج تولید فوالد چین حداقل برای چندین سال به سر رسیده است .
قیمتها در بازار فوالد اروپا طی دوازده ماه اخیر روند نزولی داشته و درکل میانگین قیمتهای امسال  5درصد پایین تر از متوسط قیمتهدا در
سال گذشته می باشد .قیمتهای امسال در کمترین حد پنج و نیم سال اخیر است .طبق اظهار تحلیلگران  Mepsتفاوت بین قیمت فدوالد
با هزینه های تولیدی فرق چندانی با سال گذشته ندارد چراکه قیمت مواد اولیه از جمله سنگ آهن ،کک و قراضه بسیار پایین آمده است.

البته امیدواریهایی برای تولیدکنندگان فوالد در منطقه یورو وجود دارد .برخی از این تولیدکنندگان به دلیل اجرای برنامده هدای سداختاری
نتایج مالی مثبتی برای فصل دوم ارائه داده اند اما برخی دیگر به دلیل هجوم واردات ارزان ،هزینه باالی برق و افزایش ارزش اسدترلینگ
در انگلستان عملکرد خوبی نداشته اند .از طرفی ،احتمال باال رفتن تقاضا از طرف صنایع مصرف کننده فوالد ،بخصدو اتومبیدل سدازی
وجود دارد .پایین بودن قیمت نفت و کاهش ارزش یورو می تواند تضمین این افزایش باشد.
در کل تولید فوالد طی نیمه اول امسال در منطقه اروپا روند ثابتی داشته ،درعوض واردات رو به باال بوده است .سدیل واردات محصدوالت
فوالدی طی یانویه تا آوریل امسال تا  7درصد افزایش داشت و تا دوازده ماه اخیر این رقم به بیش از  23درصد افدزایش رسدید .در حدال
حاضر به دلیل تعطیالت فصل تابستان شرایط در بازار فوالد اروپا آرام است و احتمال افزایش قیمتها در معامالت بعد از تعطیالت نیز بعید
به نظر می رسد .در واقع ،احتمال پایین آمدن این قیمتها بیشتر اسدت .قیمتهدای وارداتدی همچندان رو بده پدایین اسدت و ممکدن اسدت
تولیدکنندگان داخلی مجبور به پایین آوردن قیمتهای خود برای رقابت در بازار باشند.
به گزارش ایفنا ،کاهش اخیر ارزش پول چین نیز در پایین آوردن قیمتهای وارداتی به اروپا موثر خواهد بود .محصوالت سدی آی اس نیدز
سهم خود را در این بازار حفظ خواهند کرد ،این در حالی است که تولیدکنندگان کشورهایی مثل برزیل و کره جندوبی نیدز سدعی در بداال
بردن سهم فروش خود در بازار اروپا را دارند.
اخبار صنعت فوالد
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت :مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری تاکید ویژه ای بر توسعه بخش معدن دارند و امیدواریم با حمایدت
هایی که در برنامه ششم از این بخش می شود ،حوزه معدن و صنایع معدنی از غربت خارج گردد .دکتر مهدی کرباسیان در برنامه گفت و
گوی زنده تلویزیونی در شبکه  5سیما با اشاره به این مطلب اظهار داشت :با توجه به برنامه اقتصاد مقاومتی ،ابالغ سیاستها در این راستا
و فرمایشات مقام معظم رهبری ،حوزه معدن در مسیر مناسبی قرار گرفته است .رییس جمهور نیز تاکید ویژهای بر حوزه معدن دارند و طی
جلساتی در ستاد اقتصادی دولت ،گزارش معدن ارائه شده و مورد حمایت قرار گرفته است .وی افزود :نتایج فرمایشات مقام معظم رهبدری
و برنامهریزیهای صورت گرفته را می توان در برنامه ششم توسعه دید .در الیحه حمایت از تولید نیز به همده سدازمانهدای توسدعهای از
جمله ایمیدرو و پتروشیمی توجه ویژهای شده است.
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