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صنایع معدنی

رشد فوالد با تکیه بر رونق ساختوساز محقق میشود

بازگشت رونق به بازار فوالد
نرخ فروش مقاطع طویل فوالدی در هفتههای اخیر در مس�یر رو به رش�دی قرار گرفته اس�ت .طبق
معمول ،تقاضا برای خرید آهنآالت از نیمه بهمن و در آستانه شروع فصل ساختوساز افزایش مییابد
و همین موضوع نیز زمینه تحریک تقاضا برای خرید این محصول را فراهم و به رش�د قیمتی آن منجر
میش�ود .عالوه بر این ،بهدلیل شرایط ناپایدار اقتصادی ،ش�روع سال جدید در کشور ما عموما خبر از
تورم�ی مضاعف میدهد و همین انتظار برای رش�د تورم نیز تمایل ب�ه خرید محصوالت فوالدی را قبل
از ش�روع سالی جدید افزایش میدهد .بررس�ی بازار فوالد حکایت از آن دارد در دورههایی که قیمت
این محصول در مس�یر رش�د قرار میگیرد ،اس�تقبال برای خرید آن افزایش مییابد .این روند خالف
انتظار بهدلیل پیشبینی رش�د تورم در آینده نزدیک و جلوگیری از متضرر ش�دن از س�وی خریدارانی
که قصد مصرف یا تجارت را دارند ،ایجاد میش�ود .بدون تردید بخش قابلتوجهی از تقاضا برای خرید
این محصوالت ،مصرفی نیس�ت ،بلکه عدهای با توجه به روند بیارزش شدن پول ملی ترجیح میدهند
س�رمایه خود را به کاال تبدیل کنند .در این میان ،فوالد نیز با توجه به نقدش�وندگی س�ریع آن گزینه
مناس�بی اس�ت؛ بنابراین چنانچه روند صعودی قیمت ارز در کشور ادامه یابد ،شاهد رشد هرچه بیشتر
تقاضا برای خرید محصوالت فوالدی خواهیم بود .درنتیجه رشد قیمت دور از ذهن نیست.

مرضیه احقاقی

editor@smtnews.ir

عکس:

استقبال گرم از خرید و فروش فوالد
میلگرد س��ایز  ۸در ابتدای فصل زمس��تان با نرخ  ۱۲۰۰۰تومان بهازای هر
کیلوگرم به فروش رفت .تیرآهن سایز  ۱۲نیز در اول دی ماه و در بازار آزاد با
قیمت  ۲۴۰۰۰تومان بهازای هر کیلو معامله شد .اکنون با گذشت بیش از ۲

ماه ،ش��اهد رشد قیمت مقاطع طویل فوالدی در بازار آزاد هستیم تاجاییکه
قیمت میلگرد یادشده در دومین روز اسفند و در نخستین روز کاری ماه پایانی
سال به  ۱۲۷۰۰تومان بهازای هر کیلوگرم افزایش یافت .اما تیرآهن با همان

نرخ سابق معامله شد .در همین حال ،بررسی روند این بازار طی ماههای اخیر
حکایت از رونق گرفتن مجدد قیمت و خرید و فروش محصوالت فوالدی دارد.
برای بررسی دالیل این رشد قیمتی با فعاالن صنعت فوالد گفتوگو کردهایم.

نوید رشد قیمت
اکب��ر فرضیم��والن ،فعال ب��ازار ف��والد در گفتوگو
ب��ا
و در پاس��خ به س��والی مبنی ب��ر ارزیابی بازار
محص��والت ف��والدی طی هفتههای اخی��ر ،گفت :با قرار
گرفتن در آس��تانه فصل بهار و س��ال جدید دوباره شاهد
رون��ق بازار محصوالت فوالدی هس��تیم .این روند بهطور
سنتی هر ساله تکرار میشود ،چراکه فصل بهار نوید آغاز
فعالیتهای ساختوس��از و عمرانی را میدهد .این روند
رو به رش��د تقاضا از س��ومین دهه بهمن آغاز میشود و تا
پایان سال ادامه مییابد؛ بدینترتیب شاهد رشد تقاضای
مصرفی برای محصوالت طویل فوالدی و بهدنبال آن رشد
نرخ فروش این محصوالت در بازار آزاد هستیم.
ع�لاوه ب��ر این ،با توج��ه به تورم موردانتظار با ش��روع
سال جدید ،بسیاری از تجار یا آهنفروشان یا سازندگان
مس��کن ترجیح میدهند خرید خود را قبل از عید انجام
دهند و محصول خریداریشده را انبار کنند تا از روند رو
به رش��د قیمتی در س��ال آینده در امان باشند .در چنین
ش��رایطی ،آغاز موجی جدید از گرانی محصوالت فوالدی

طبیعی است.

 ارز و قیمت جهانی ،بازیگران قیمتی

فرضی در پاسخ به سوالی مبنی بر پیشبینی
ب��ازار فوالد در ماههای آینده ،گفت :نرخ فروش
ای��ن محص��ول از قیم��ت دالر و همچنین نرخ
ف��روش آن در بازاره��ای بینالملل��ی تبعیت
میکند؛ بنابراین  ۲عامل یادشده تاثیر بسزایی
در رون��د قیمت محصوالت ف��والدی دارند .در این میان،
همچنان ش��رایط تحریمهای جهان��ی اعمالی علیه ایران
در هال��های از ابهام اس��ت و نمیت��وان پیشبینی دقیقی
مبنی بر لغو یا تداوم آنها داش��ت .این در حالی اس��ت که
ب��ازار از روند تصمیمگیریها درباره تحریم و ورابط میان
ایران و ایاالت متح��ده تاثیری جدی میپذیرد؛ بنابراین
بای��د همچنان منتظر ماند .این فعال بازار فوالد گفت :با
توج��ه به نامعلوم بودن اف��ق پیشروی بازار فوالد ،برخی
خریداران دس��ت از معامله کش��ید ه و منتظر هس��تند تا
نتیجه شرایط مشخص شود .فرضی در ادامه افزود :عالوه

ب��ر موارد کلی یادش��ده ،موضوعاتی جزيی نیز
ب��ر روند بازار ف��والد و قیمت آهنآالت اثرگذار
هستند .بهعنوان مثال ،کمبود مواد اولیه مورد
نیاز در صنعت تولید لوله و پروفیل فوالدی طی
ماههای گذشته و فعالیت این واحدها با ظرفیت
ت ای��ن محصوالت را
پایین ،زمینه رش��د قیم 
فراهم کرده است .رشد قابلتوجه قیمت قراضه
فوالدی در سطح جهانی و همچنین کمبود گاز واحدهای
تولیدکننده آهن اسفنجی نیز این روند رشد قیمتی را در
برهههایی تش��دید کرد ،چراکه شاهد کمبود مواد اولیه و
بهدنبال آن رش��د نرخ فروش این محصوالت و اثرگذاری
آن تا حلقههای انتهایی زنجیره فوالد بودیم.

 افت رقابتپذیری

این فعال صنعت فوالد با اش��اره به فروش شمش فوالد
ب��ا قیمته��ای بهمراتب باالتر از نرخ صادراتی آن در بازار
داخل��ی ،گفت :همین موضوع نی��ز زمینه افزایش هزینه
تمامش��ده تولید محصوالت فوالدی را فراهم میکند و از

رقابتپذیری این محصوالت در بازارهای جهانی میکاهد.
در چنین ش��رایطی از ظرفی��ت صادراتی تولیدکنندگان
مقاطع طویل فوالدی در بازارهای جهانی کاسته میشود.
بدین ترتیب به رش��د صادرات در س��ال آین��ده امیدوار
نیس��تیم و تمام تمرکز خود را ب��ه تامین نیاز بازار داخل
معط��وف کردهایم .هرچند ظرفی��ت تولید مقاطع طویل
فوالدی کش��ور به مراتب بیش از نیاز بازار داخلی اس��ت
و این ش��رایط در نهایت به ض��رر تولیدکنندگان منتهی
خواهد شد .فرضی در پایان و در پاسخ به سوالی مبنی بر
پیشبینی شرایط بازار فوالد در سال آینده گفت :با توجه
به ش��رایط موجود انتظار م��یرود قیمت این محصوالت
ی��ا ثاب��ت بماند یا افزایش یابد اما نباید به روند کاهش��ی
قیمتها امید چندانی داش��ت ،بهویژه آنکه ش��روع سال
جدید با رشد فعالیتهای عمرانی و ساختوساز نیز همراه
اس��ت .تنها در ش��رایط ویژهای که شاهد لغو تحریمهای
بینالمللی علیه ایران باش��یم ،میتوان به تعدیل این بازار
امید داشت.

نوسانات غیرمنطقی
حمیدرضا رس��تگار ،رئیس اتحادیه فروش��ندگان آهن و
ف��والد در گفتوگ��و با
و در ارزیابی ب��ازار فوالد طی
ماههای گذش��ته ،گفت :با شروع فصول سرد سال و کاهش
فعالیتهای س��اختمانی ،از میزان تقاضا برای فوالد کاسته
میش��ود .در چنین ش��رایطی از روند رو به رشد قیمتی در
بازار فوالد کم خواهد شد .در همین حال با رسیدن به پایان
سال و ش��روع فروردین ،شاهد بازگش��ت رونق به معامالت
آهنآالت و محصوالت فوالدی س��اختمانی مانند میلگرد و
تیرآهن هستیم.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان آهن و ف��والد افزود :اما بازار
فوالد در س��ال جاری از روندهای طبیعی بازار تبعیت نکرد.
در موارد متعددی شاهد نوسانات غیرمتعارفی در بازار فوالد
بودیم که عموما مبنای روشنی هم نداشتند .رشد یا کاهش
نرخ ف��روش آهنآالت در بازههای زمان��ی کوتاهمدت ،خود
حکایت از آن دارد که بازار ما بیمار است.
رس��تگار گفت :قیم��ت فروش مقاطع طوی��ل فوالدی در
ب��ازار آزاد از نرخ فروش ش��مش در بورس کاال و به تبع آن

انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ایران ،گزارش آماری تولید،
ص��ادرات و واردات و مص��رف ظاهری فوالد کش��ور در ۱۰
ماهه نخست امسال را منتش��ر کرد .طبق آمار منتشرشده،
تولید فوالد میانی کش��ور در  ۱۰ماهه امسال ،بیش از ۲۵.۳
میلیون تن بوده اس��ت .این رقم در مقایس��ه با مدت مشابه
س��ال گذشته ،رشد  ۱۱درصدی نش��ان میدهد که از نرخ
رشد تولید فوالد در تمامی کشورهای برتر فوالدساز جهان،
باالتر اس��ت .این نرخ رش��د معادل ح��دود  ۲.۵میلیون تن

از قیم��ت دالر و نرخ جهان��ی فروش این محصول
تبعیت میکند .بر همین اس��اس نیز طبیعی است
که هر نوع تغییری در  ۲فاکتور یادشده ،اثرگذاری
قابلتوجهی بر بازار فوالد خواهد داشت و این تاثیر
تا پایینترین حلقههای فروش خردهفروش��ی آهن
نیز منتقل میشود.

 احتمال صعود

وی در پاس��خ به سوالی مبنی بر ارزیابی روند قیمت فوالد
در س��ال آینده گفت :بدون تردید تولید فوالد و محصوالت
فوالدی تولیدشده در کشور کفاف نیاز بازار داخلی را میدهد
و به مراتب بیش��تر از نیاز داخلی اس��ت؛ بنابراین در حالت
عادی نباید ش��اهد گرانی این محصول باش��یم .اما چنانچه
ارزش پ��ول ملی اف��ت کند ،قیمت محص��والت فوالدی در
مسیر صعودی قرار میگیرد .در چنین شرایطی ،توان مردم
برای ساختوس��از کاهش مییابد و از تقاضای مصرفی برای
خرید فوالد نیز کاسته میشود .اما تقاضای غیرمصرفی برای
فوالد و با هدف سرمایهگذاری بیش از پیش افزایش مییابد

سخن پایانی
و با هجوم س��رمایههای س��رگردان به بازار فوالد،
ش��اهد رشد غیرمنطقی قیمت فوالد خواهیم بود.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد در پاسخ
به س��والی مبنی بر متضرر یا منتفع شدن صنف
آهنفروش��ان در این ش��رایط گفت :فروشندگان
آه��ن و توزیعکنن��دگان آن ،ای��ن محص��ول را
میخرند و میفروشند و س��ودی از این نوسانات
قیمت��ی نمیبرند .درنتیجه بس��یاری از همکاران ما در روند
گرانیهای یک س��ال گذشته متضرر شدند ،چراکه محصول
خود را فروختند اما در ش��رایط رش��د قیمت قرار گرفتند و
نتوانستند محصولی را جایگزین آن کنند .درواقع با توجه به
بیثباتی حاکم بر اقتصاد کشور ،اتخاذ تصمیمی درست برای
تداوم تجارت دشوار است .چنانچه همین روند بیثبات تداوم
یابد متاسفانه همچنان شاهد خسارت به این صنف خواهیم
بود .در چنین موقعیتی فق��ط ویژهخواران ،افرادی که رانت
اطالعاتی دارند و کسانی که میخواهند سود خود را از بازار
بردارند و بروند ،منتفع میشوند.

قیمت محص��والت ف��والدی از ابتدای
س��ال جاری تحتتاثیر روند رو به رش��د
نرخ ارز ،ش��کلگیری تقاضای کاذب برای
خرید این محصول و همچنین رش��د نرخ
فروش فوالد در بازارهای جهانی ،افزایش
یاف��ت .این رون��د رو به رش��د قیمتی به
قدری شدت گرفت که به اعتقاد بسیاری
این بازار دیگر کشش رشد قیمت را ندارد.
ام��ا در همین ش��رایط س��یگنالهایی از
رش��د قیمت فوالد داده میشود .بنابراین
اس��تمرار روند افزایش��ی ن��رخ ارز آزاد و
افزایش��ی ش��دن انتظارت تورمی در کنار
رشد تقاضای مصرفی برای مقاطع طویل
فوالدی در آستانه فصل رونق ساختوساز
میتواند به رشد هرچه بیشتر نرخ فروش
این محصول و جذب مشتری به این بازار
گران منجر شود.

رشد  ۲۷درصدی مصرف ظاهری مقاطع طویل فوالدی

فوالد تولیدی بیشتر در  ۱۰ماهه امسال است.
طب��ق گزارش آماری انجمن ف��والد ،تولیدکنندگان آهن
اسفنجی در  ۱۰ماهه نخست امسال موفق به تولید بیش از
 ۲۵.۵میلیون تن از این محصول شدهاند که نسبت به مدت
مش��ابه س��ال  ،۹۸حدود  ۱.۹میلیون تن مع��ادل  ۸درصد
افزایش داش��ته است .پیشی گرفتن میزان رشد تولید فوالد
میانی از آهن اس��فنجی یکی از دالیل کمبود این ماده اولیه
در زنجیره فوالد و تغییر تعادل عرضه و تقاضای آن ،ارزیابی

میش��ود .کمبود گاز ،دلیل اصلی افت تولید آهن اسفنجی
در دیماه اس��ت .در  ۱۰ماهه نخس��ت امسال ،در مجموع
تولید محصوالت فوالدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته،
رش��د  ۱۱درصدی داشته اس��ت .مجموع تولید محصوالت
فوالدی در  ۱۰ماه نخس��ت امسال ۱۸ ،میلیون و  ۳۵۴هزار
تن بوده است.
بنا به گزارش آماری انجم��ن تولیدکنندگان فوالد ایران،
مجم��وع صادرات فوالد ای��ران (فوالد میان��ی و محصوالت

بهدلیل شرایط
ناپایدار
اقتصادی ،شروع
سال جدید در
کشور ما عموما
خبر از تورمی
مضاعف میدهد.
همین انتظار
برای رشد تورم
نیز تمایل به
خرید محصوالت
فوالدی را
قبل از شروع
سال جدید
افزایش میدهد

فوالدی) در  ۱۰ماهه ماه نخس��ت امسال ۷ ،میلیون و ۵۰۹
هزار تن بوده که نس��بت به دوره مش��ابه سال قبل ،کاهش
 ۱۴.۷درصدی را نشان میدهد .گرچه از نرخ کاهش صادرات
فوالد نس��بت به دورههای  ۸ ،۷و ۹ماهه س��ال  ۹۹کاسته
شده ،اما همچنان صادرات فوالد فاصله قابلتوجهی با حجم
صادرات سال گذشته دارد که نشاندهنده درآمدهای ارزی
از دس��ترفته در ماههای گذشته تحتتأثیر محدودیتهای
دولتی اعمالشده بر صادرات فوالد است.

یادداشت

تولید کنسانتره
آهن از مرز
 ۴۰میلیون تن
گذشت

میزان تولید کنس��انتره آهن شرکتهای بزرگ در  ۱۰ماهه امسال ،با
افزایش حدود  ۴درصدی ،از مرز  ۴۰میلیون تن گذشت.
بهگزارش روابطعمومی س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع
معدن��ی ایران ۱۰ ،ش��رکت بزرگ تولیدکننده کنس��انتره س��نگ آهن
از ابت��دای فروردین ت��ا پایان دی ۴۰ ،میلی��ون و  ۷۹۸هزار و  ۶۴۶تن
محصول تولید کردند.
این رقم در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته ۳۹ ،میلی��ون و  ۳۴۶هزار و

 ۱۳۹تن بود.
طی  ۱۰ماهه امس��ال ،ش��رکتهای بزرگ  ۱۵میلیون و  ۴۲۱هزار و
 ۲۴۴تن کنسانتره به شرکتها ارسال کردند که در مقایسه با رقم مدت
مش��ابه س��ال گذش��ته که برابر  ۱۶میلیون و  ۷۷۵هزار و  ۳۳۵تن بود،
کاهش  ۸درصدی نشان میدهد.
میزان تولیدکنس��انتره در دی ،برابر  ۴میلیون و  ۹۸هزار و  ۹۴۲تن
بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته که برابر  ۳میلیون و ۹۰۲

هزار و  ۶۴۰تن گزارش شد ،رشد  ۵درصدی داشت.
میزان ارس��ال کنس��انتره در دی ماه نیز یک میلی��ون و  ۶۷۴هزار و
 ۱۰۶تن برآورد ش��د که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته افت ۲
درصدی را از آن خود کرد.
ش��رکتهای بزرگ ،طی  ۱۰ماهه امسال ۸۷۰ ،هزار و  ۷۴۱تن سنگ
آهن دانهبندی تولید کردند که نس��بت به رقم مدت مشابه سال گذشته
 ۴۸درصد کاهش نشان داشت.

ثبت رکوردهای
پیدرپی پس از
توقف ساالنه
علیرضا نجار قویدل /مدیر واحد احیا
مستقیم شرکت فوالد هرمزگان

یکی از اصلیترین اهداف واحد احیا مستقیم
در س��ال  ،۹۹افزایش کمی��ت و کیفیت تولید
بود .خوش��بختانه این واحد در  ۱۰ماه نخست
امسال توانسته میزان تولید خود را در مقایسه با
سال  ۹۸افزایش دهد .این رشد تولید برابر ۶.۶
درصد برآورد میشود .امسال نیز طبق روال هر
ساله عملیات توقف ساالنه واحد احیا مستقیم
اجرایی شد .عملیات توقف ساالنه روی مدول B
با هدف تغییر کاتالیستهاو تیوب ریفرمر در آذر
و دی انجام ش��د .این توقف یکی از بزرگترین
شاتدانهای انجامشده در طول تاریخ فعالیت
فوالد هرمزگان بود .در همین حال این عملیات
یکی از بینظیرتری��ن توقفهای صنعت فوالد
کش��ور در دوران همهگی��ری وی��روس کووید
 ۱۹ب��ود .ب��رای انجام این عملی��ات برابر ۱۷۰
هزار نفر س��اعت فعالی��ت تعریف و در یک بازه
زمانی  ۲۳روزه انجام ش��د .در پیک کاری این
فعالیت  ۱۳۰۰نفر همزمان برای اجرای آن کار
کردند .خوش��بختانه این عملی��ات با موفقیت
و ب��دون حادثه ی��ا موردی غیرایم��ن به پایان
رس��ید .گفتن��ی اس��ت عملیات توق��ف تولید
مدول  Aنیز در طول  ۱۷روز اجرایی ش��د .در
همین حال عملیات ش��اتدان در هر  ۲مدول
یادش��ده ،هرکدام  ۱.۵روز زودت��ر از برنامه به
پایان رس��یدند که خود رکوردی جدید در این
حوزه بهشمار میرود .همانطور که از اسم توقف
س��االنه برمیآید این توقف باید ساالنه اجرایی
شود .با توجه به آنکه عمر کاتالیستهای بهکار
رفت��ه در مدولهای احیا به پایان رس��یده بود،
اینبار این عملیات گس��تردهتر از قبل نس��بت
به سالهای پیشین انجام شد .بدینترتیب که
 ۴۶۸تیوپ در ریفورمر و کاتالیس��تها تعویض
ش��دند .به همین دلیل نیز زمان و نفرس��اعت
آن طوالنیتر بود .این شاتدان زمینه افزایش
آماده بهکاری را در واحد احیا مس��تقیم فراهم
میکند؛ درنتیجه شاهد ثبت رکوردهای تازهای
از تولید در واحد احیا مس��تقیم بودیم .پس از
ای��ن عملیات در بهمنماه توانس��تیم  ۵رکورد
جدی��د از تولی��د نیز ثب��ت کنیم .ب��ا توجه به
آنکه س��ال گذشته نیز عملیات توقف در واحد
احیا انجام ش��ده بود ،از ابتدای امس��ال تمامی
آیتمهای توقف و آماده بهکاری خود را افزایش
و  ۵۰درصد توقف��ات اضطراری کاهش دادیم.
 ۴۰درصد توقفات برنامهریزی نیز کم ش��د .اما
با توج��ه به اتمام عمر کاتالیس��تها همچنان
نمیتوانس��تیم س��رعت مورد نظر را در مسیر
تولید کس��ب کنیم .این چالش پس از عملیات
توقف برطرف و همانطور که پیشتر هم اش��اره
ش��د ،پس از ش��اتدان رکوردهای جدیدی از
تولید آهن اسفنجی به ثبت رسید.
گفتنی اس��ت این توقفات از سال گذشته در
برنامه تولید واحد احیا قرار داش��ت؛ بنابراین از
قبل برای این دوره آهن اس��فنجی خریداری و
ذخیره ش��د .این شاتدان همانطور که از اسم
آن بر میآید س��االنه اس��ت اما نفرس��اعت آن
تفاوت دارد .همانطور که پیشتر هم اشاره شد
با توجه به تعویض کاتالیس��تها در سال جاری
انتظار میرود این توقفات در س��الهای آینده
سبکتر باشد.
طب��ق برنامهری��زی انجامش��ده تولید یک
میلیون و  ۶۶۰هزار تن آهن اس��فنجی در سال
ج��اری هدفگذاری ش��ده اس��ت .تاکنون ۹۷
درص��د برنامه تولید در ای��ن مجموعه فوالدی
محقق ش��ده و انتظار میرود تا پایان سال این
برنامه بهطور کامل انجام ش��ود .در همین حال
انتظار داریم رقم تولید این واحد در سال آینده
به یک میلیون و  ۷۲۰هزار تن افزایش یابد.

همچنین افزایش  ۲۷درصدی مصرف ظاهری کل مقاطع
طویل فوالدی و افزایش  ۳۱درصدی مصرف ظاهری میلگرد
از نکات مهم گزارش  ۱۰ماهه فوالد کش��ور اس��ت .با توجه
به اینکه در کش��ور ساختوس��از در رکود قرار دارد و شیوع
کرونا این رکود را تش��دید نیز کرده و از سوی دیگر ،خبری
از افزای��ش بودج��ه عمرانی دولت نیز نیس��ت ،افزایش ۲۷
درصدی مصرف ظاهری مقاط��ع طویل فوالدی با تحوالت
بخش واقعی اقتصاد ایران همخوانی ندارد.

