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تحلیل بازار فوالد  6ماهه نخست سال 97
شرایط بازار فوالد در روزهای اخیر و با وجود گذشت  6ماه از سال  97چنان نابسامان گشته که قدرت تحلیل و
پیش بینی را برای فعاالن این حوزه بسیار مشکل کرده است .با این حال هرچند زود ولی الزم دانستیم که با
بررسی کلی شرایط به هم ریخته کنونی در بازار فوالد به پیش بینی قیمت آهن در سال  9۸بپردازیم .شاید خیلی
از شما عزیزان در حال حاضر با توجه به اوضاع نابسامان دست از ساخت و ساز کشیده و در انتظار بهبود قیمت
محصوالت فوالدی باشید .ما نیز همچون شما امیدواریم که این شرایط سخت به زودی پایان پذیرد .امیدواریم در
ادامه بتوانیم شما همراهان گرامی را در تصمیم گیری بهتر یاری رسانیم.






فعاالن بازار معتقدند واسطه گری دالالن موجب افزایش قیمت محصوالت فوالدی شده است.
قیمت محصوالت فوالدی تا نرخ جهانی همچنان فاصله زیادی دارد.
افزایش قیمت آهن آالت غیر منطقی است.
افزایش قیمت فوالد تولیدکنندگان داخلی را شوکه کرد.
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این تیترها تنها بخش کوچکی از اخبار منفی منتشر شده در نیمه اول سال  97در حوزه فوالد بوده است .ولی
مقصر اصلی را چه کسی باید دانست؟ آیا بازار فوالد در سال های اخیر از روند ثابتی پیروی کرده است؟ در ادامه
به روند کلی بازار فوالد که در سال های  96 ،95و حتی سال  97مشاهده شد ،خواهیم پرداخت .هرچند این روند
در سال  97به اوج خود رسیده و تصمیمات و دستورالعمل های پیاپی ،این بازار را به ورطه نابودی کشانده است.
شاید بتوان با پیگیری این دستورالعمل کلی در بازار فوالد ،روند قیمت آهن در سال  9۸را نیز بهتر حدس زد.
تحلیل رفتار بازار داخلی فوالد ایران در سال های  9۵تا 9۷


سوال  :آیا می توان الگوی رفتاری بازار فوالد ایران در شرایط کنونی را برای سال آتی پیش بینی نمود؟
مدتی است که در این بازار بی حال و رمق فوالد کشور؛ شاهد چرخه پر فراز و نشیب و تقریبا ” مواج قیمت ها می
باشیم به طوری که به نظر می رسد این رفتار در یک سیکل متناوب و به صورت سینوسی در حال تکرار شدن
باشد .با دقت به این سیکل نسبتا ” تکراری موارد زیر قابل استنتاج بوده و سناریوی این چرخه تکراری را می توان
در  1۰فاز مجزا به صورت زیر توصیف نمود:

 – 1زمانی که بازار در حالت کاهشی به سر می برد:
خریداران بالقوه به طمع خرید ارزان تر ،در حالت انتظار رفته و پیوسته کاهش قیمت روزانه را رصد می نمایند.
 – ۲به موازات تداوم کاهش قیمت ،صف افرادی که به عنوان مشتریان بالقوه در انتظار خرید به سر می برند
افزایش پیدا می نماید.
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 – ۳از طرفی همزمان با این کاهش قیمت فرسایشی ،انباشت و دپوی بنگاهها نیز تقلیل پیدا کرده و تولید مبادی
عمدتا” خصوصی هم به حداقل می رسد.
 – ۴گیرنده های خبری بازار ،همزمان با ادامه کاهش بیشتر قیمت ها ،حساس تر شده و آنتن های گیرنده هر دو
طرف معامالت (چه خریدار در انتظار و چه فروشنده) با گذشت زمان و صبر فرسایشی بیشتر؛ دقیق تر عمل می
نماید؛ به طوری که بازار آماده و مستعد پذیرش هر نوع واکنشی در برابر هر سیگنال خبری که به نوعی به افزایش
قیمت منجر گردد؛ شده و کوچک ترین تحرکات خبری؛ چه خارجی و چه داخلی را نیوش می کند.
 – 5این نوع رصد اطالعات در حالتی اتفاق می افتد که دو طرف معامله با وجود اشراف به این مسئله که “در
بازارهایی مثل فوالد ،تاثیر تغییرات حاصل از تصمیمات کالن مدیریتی و تحوالت سیاسی و تغییرات برون مرزی
به صورت آنی تأثیر گذار نخواهند بود”؛ ولی با این حال رفتار این بازیگران نشان از تمایل به اتمام این روند و به
نوعی خاتمه دادن به این شیب منفی و رسیدن به یک کف ایستا می باشد.
 – 6غافل از این که به موازات حساس شدن بازیگران و طرفین معامله به سیگنال های خبری؛ اکنون صف انتظار
خرید هم انباشته شده( نقطه ) Fو از طرفی به حداقل رسیدن موجودی و کاهش ظرفیت تولید؛ که بیشتر در
مبادی خصوصی روی می دهد؛ در این برهه زمانی کامال محسوس است.
اکنون زمان تغییر جهت سمت و سوی بازار فرا رسیده است ،همه چیز برای پذیرش یک تلنگر مهیاست؛ از خبر
افزایش قیمت شمش و قراضه در فالن کشور گرفته تا قول مساعدت و همکاری فالن مسئول ! و باالخره اتفاق می
افتد ،ابتدا با پا پیش پا گذاردن چند تولید کننده خصوصی و سپس حرکتی همه جانبه.
 – 7صف تشنه خرید که حاال دستپاچه تر از همیشه و نادم از این که چرا زودتر دست به کار نشده ،به صورت
جنون آمیزی به جهت ترس از افزایش قیمت بیشتر ،شروع به خرید های معوقه خود می نماید.
 – ۸انباشت سفارشات خرید از یکسو ،و تالش برای جبران ضررهای متحمله در طول دوره کاهشی منفی از سوی
دیگر؛ تولید کننده خصوصی را برای افزایش قیمت محصوالت خود تحریک می نماید و بدین صورت روند افزایشی
قیمت آغاز می گردد.
 – 9این روند تا مادامی که صف خرید خریدارانی که پیش تر در انتظار بودند؛ وجود داشته و همچنان ادامه پیدا
می نماید؛ جالب این جاست که دقیقا” در این برهه زمانی آنتن های گیرنده خبری هر دو طرف معامله خاموش
است ،و طرفین بدون توجه به اخبار حاشیه بازار به سرعت معامالت خود را پی در پی و یکی پس از دیگری شکل
می دهند ،این افزایش قیمت بر خالف رعایت اصول مشخصی (همچنان که در کاهش منفی قیمت ،سیر نزولی را
طی می کرد) و بنا بر جبران مافات و ضرر و زیان متحمله گذشته تولید کننده ،تا تخلیه کامل صف خرید و در
بازه زمانی مشخصی ادامه پیدا کرده تا این که منجر به فروکش نمودن و خالی شدن صف می گردد.
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 – 1۰رقابت منفی فروشندگان در این مرحله رفته رفته شروع شده و مجددا مدار قیمت ها در یک شیب مالیم
کاهش قیمتی قرار می گیرد؛ و در این جا سیکل سینوسی کامل شده و مجددا بازار وارد فاز  1که همان فاز صف
انتظار خریداران بالقوه است ،می گردد .و آنتن های خبری دوباره آهسته آهسته باز شده و رصد اخبار گوشه و کنار
مجددا آغاز می شود.
سیکل فوق در شرایط فعلی بازار؛ تا مادامی که محرک های بالقوه ای و تاثیرگذاری بر بازار فوالد ایجاد نشود ،ادامه
می یابد .مگر این که بازیگران این چرخه فوالدی در رفتار خود تجدید نظر نمایند.

شناسایی نقاطی که صف انتظار خرید بازار فوالد به حداقل و حداکثر می رسد
سوالی که مطرح می شود ،شناسایی نقاطی است که صف انتظار خرید به حداقل و حداکثر خود می رسد؛ این
نقاط دقیقا” کجاست ؟
جواب به میزان آگاهی و تجربیات بازیگران و به تجزیه و تحلیل دقیق اطالعات دریافتی آن ها از پیرامون بازار بر
می گردد .هر چقدر بازیگران این چرخه از تجربه بیشتری برخوردار باشند ،در ایجاد این سیکل نقش کمتری ایفا
کرده و کمتر دچار ضرر و زیان خواهند شد و چه بسا اگر به مرحله ای که به عنوان تلفیقی از دانش و تجربه تحت
عنوان “فرزانگی” از آن یاد می شود؛ برسند؛ بتوانند با شناخت دقیق نقاط  Eو  Fبه حداکثر سوددهی برسند.
سوال  :نقش تولید کننده دولتی در این میان کجاست ؟

پیش بینی قیمت آهن در سال 98

اگر تولید کنندگان خصوصی را به مثابه دریاچه ای در نظر بگیریم که پیوسته در حال پر و خالی شدن باشد؛ تولید
کننده دولتی می تواند نقش اقیانوسی را ایفا نماید که بجای تبعیت از بازار سازی های بخش خصوصی با مقابله با
فراز و نشیب های های ایجاد شده ،و مقاومت در نقاط سطح صفر نمودار ( نقطه متعادل ) Bمی تواند فاصله بین
نقاط  Eو  Fسیکل را به حداقل ممکن برساند و به نوعی نقش موج شکن و ایجاد ثبات را در بازار داخلی ایفا
نماید.
در حقیقت همان طور که در تصویر مشاهده می کنید روند کلی بازار فوالد طی  ۳سال اخیر به این صورت بوده
است .هرچند گاهی هیجانات شدید ایجاد شده در اقتصاد کشور خصوصا در سال  97سبب اوج گیری قیمت های
غیر منطقی در این بازار گشته است .با وجود این روند کلی شما می توانید در هر نقطه ،حرکت بعدی بازار فوالد
را پیش بینی کرده و بهترین تصمیم را در خصوص خرید آهن آالت داشته باشید.
پیش بینی قیمت میلگرد در سال 98
همان طور که واضح است این روند برای قیمت تمامی محصوالت در بازار فوالد ثابت می باشد ولی به دلیل اهمیت
زیاد قیمت میلگرد در ادامه ابتدا به مقایسه قیمت در سال  96و  97خواهیم پرداخت و پس از آن اندکی در
خصوص پیش بینی قیمت میلگرد در سال  9۸بحث خواهیم کرد.
با وجود گذشت  6ماه از سال  97تصمیم داریم ابتدا قیمت میلگرد در این برهه زمانی را با زمان مشابه آن در سال
 96مقایسه کرده و سپس به چشم اندازی کلی در خصوص بازار این محصول در  6ماه آتی سال  97و همچنین
پیش بینی قیمت میلگرد در سال  9۸بپردازیم.
همان طور که به یاد دارید در روزهای میانی شهریور  96شاهد عرضه میلگرد با قیمت حدود  ۲۴۰۰تومان بودیم
این در حالی است که در مدت مشابه سال  95قیمت این محصول در محدوده  1۸۰۰تومان اعالم گردید .حال به
بررسی چند مورد کلی که بازار فوالد در روزهای میانی شهریور  96با آن دست و پنجه نرم می کرد خواهیم
پرداخت .آنچه که مسلم و مبرهن است در آن برهه از زمان نیز آن قیمت ها مورد قبول عرضه کنندگان داخلی
نبوده و لذا درصدد کنترل بازار فوالد بودند.
بررسی روند تغییرات قیمت میلگرد در سه سال اخیر
با این تفاوت که در سال  96آنچه بازار فوالد آن را به عنوان مشکل تلقی می کرد ضعف تقاضا و ظرفیت مازاد بوده
در حالی که این مورد در سال  97کمتر گشته و مشکالت بزرگ تری بازار فوالد را تهدید می کند .امیدواری
دیگری که در سال  96در بازار فوالد کشور موج می زد امید به تاثیرگذاری برجام در بازار فوالد و بهبود قیمت
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محصوالت تا روزهای پایانی سال  96بوده است که همان طور که مستحضرید این امید نیز در سال جاری به
ناامیدی گرایید!
یکی دیگر از دالیل روند صعودی قیمت میلگرد در شهریور  96را می توان روند صعودی قیمت شمش دانست که
این روند همچنان نیز جزو تاثیرگذار ترین علل رشد قیمت میلگرد می باشد .به طور کلی آن چه در سال های
 95و  96مشکل عمده بازار فوالد نامیده شد مازاد عرضه بدون برنامه بوده است.
مهمترین معضل بازار میلگرد در سال  9۵بار دیگر تکرار خواهد شد؟
همان طور که مستحضرید حدود دامنه نرخ میلگرد در سال  95در حدود  1۴7۰تا  161۰تومان بود .مسئله بغرنج
بازار میلگرد در سال  95را می توان حواله های تهاتری میلگرد نامید که با ورود خزنده خود به بازار؛ باعث آسیب
جدی به بازیگران سطوح مختلف این حوزه از بازار شده بود .بطور مثال برخی از بنکداران در اظهارات خود عنوان
می کردند که برخی حواله های تهاتری ( به طور مثال حواله های  1۰۰۰تنی) تا  1۰۰تومان ارزانتر از قیمت مبدا
بصورت تحویلی به آنها پیشنهاد شده است که البته خیلی محافظه کارانه و با احتیاط هم پیشنهاد می شده که
این مسئله بازار را به شدت تحت تاثیر قرار داده و تخریب نمود.
دقیقا در تاریخ هشتم اسفند ماه ،یک روز پس از تهیج و شارژ بازار توسط آخرین جلسه هم اندیشی مبنی بر وعده
افزایش قیمت دو مرحله ای تا پایان سال؛ در حالی که در حجم تقاضای موثر تغییر محسوسی صورت نگرفته بود،
برخی از آهن فروشان موجودی انبار خود را به امید بهبود بازار روزهای پایانی سال تا قبل از تعطیالت نوروز و
کمی زود هنگام تا حد قابل قبولی تجدید کردند .اما بر خالف سال های گذشته از بهبود تقاضا خبری نشد و لذا
تقاضای کل در هفته سوم اسفند با ضعف قابل توجه ای مواجه گردید؛ از طرفی تزریق حواله های تهاتری هم مزید
علت شده و نفس بازار را گرفت .برخی پیشنهادهای جذاب از برخی بنگاهها هم از همین داستان غم انگیز حواله
های تهاتری نشات می گیرد.
عالوه بر موارد ذکر شده ،بحث بازیافت بازار بی در و پیکر قراضه آهن را هم اضافه نمایید که به برخی از
تولیدکنندگان شمش اجازه می داد تا بتوانند بصورت موردی از زیر اخذ مالیات بر ارزش افزوده شانه خالی کرده
و به واسطه این کاالی بازیافتی ،شمش بدون فاکتور رسمی و بدون اخذ مالیات بر ارزش افزوده را به بازار تزریق
نمایند.
به غیر از مباحث مطرح شده باال؛ شما حواله های سنگین تهاتر شده شمش فوالدی ( بیلت) را هم در نظر بگیرید
که به قول ایفنا در بازار وجود داشته و مربوط به کارخانه های برتر بوده و دست به دست می شدند و همان طوری
که پیش تر عنوان شده ،بیشتر تحویل آن ها برای سال  96بوده و فروشندگان آن ها طلبکاران از دولت بودند .این
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حواله های تهاتری شمش هم داستان غم انگیز دیگری شبیه به میلگردهای تهاتری دارند .می توان گفتن مهمترین
خطری که بازار فوالد را در سال  95تهدید می کرد این مساله بود هرچند نسبت به تهدیدات سال  97بسیار ناچیز
به شمار می رفت.
آسیب پروژه مسکن مهر به بازار فوالد کشور در سال های اخیر
همچنین به گفته گزارشگر فوالد وقایعی که در طول دو دوره دولت نهم و دهم با کلید زدن پروژه مسکن مهر و
در خصوص بازار فوالد کشور اتفاق افتاد ،تکرار نشدنی است .حرکت مسکن مهر ،یک روال غیر عادی و غیر برنامه
ریزی شده در بازار فوالد را به وجود آورد؛ به طوری که تقاضا بر عرضه مستولی گشت؛ پدیده ای که بنظر می رسد
نه فقط در ایران بلکه در کل دنیا استثنایی بود و نتیجه آن یک خالء عمیق تقاضا بعد از اتمام این واقعه در بازار
شد؛ به طوری که آثار این موج انفجاری و مخرب هنوز هم در بازار خودنمایی می کند ،به گونه ای که مازاد عرضه
بدون برنامه ریزی بلند مدت و حساب شده روی دست تولید کننده مانده و مشکل می تواند برنامه مدونی برای
آن در نظر بگیرد.
به عبارت دیگر بارزترین صدمه این دوران به بدنه بازار فوالد کشور ،تحریک فزاینده؛ مصنوعی و موقت تقاضای
بازار فوالد بود که موجب احداث کارخانجات متعدد تولید فوالد (برخی از آن ها با کیفیت پایین) و بدون برنامه
ریزی بلند مدت و باالخره مازاد عرضه شد که اکنون اثرات آن کامال قابل لمس است.
اگر نیم نگاهی به بازار بزرگ ترین تولیدکننده فوالد جهان؛ چین در طی یک سال گذشته داشته باشید؛ موضوع
ملموس تر قابل درک خواهد بود ،سال پیش شاهد بودیم که دولت چین برای تحریک بازار تقاضای فوالد اقدام به
تزریق نقدینگی و رونق سفته بازی در بازار مسکن نمود که موفق هم شد؛ بالفاصله تاثیرات آن هویدا شد و قیمت
ها افزایش پیدا کرد؛ اما نکته قابل تامل اینجا بود که پس از مدتی این افزایش قیمت ،عرضه کننده های مسکوت
را به گشایش مجدد و عرضه کنندگان فعال را به توسعه تولید تشویق نمود؛
اما دولت چین شدیدا با این فرایند مخالف نمود و با تمهیداتی که به وجود آورد تا حد زیادی تالش کرد تا جلوی
مازاد عرضه را بگیرد؛ چیزی که متاسفانه ما در آن دوران طالیی ساخت و ساز مسکن مهر نتوانستیم رعایت کنیم
و دچار مازاد عرضه بدون برنامه ریزی بلند مدت شدیم .بنابراین موضوع مسکن مهر تغییرات زیادی را در بازار
فوالد در سال های اخیر در کشور ما به وجود آورد.
جست و خیز بازار فوالد در نیمه دوم 9۶
در نیمه دوم سال  96شاهد اتفاقات دیگری در حوزه محصوالت فوالدی بودیم .این روند تا آبان ماه برای محصوالت
تخت از جمله قیمت ورق فوالدی افزایشی بوده است .حوزه میلگرد اما از این خوان افزایشی که در حوزه ورق اتفاق
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افتاده فعال بی نصیب مانده و با وجود اینکه خبرهای جسته و گریخته ای از بهبود قیمت شمش شنیده شد ،خبر
موثری از افزایش قیمت در این حوزه دیده نشد .در آبان ماه سال گذشته همچنان شاهد عرضه میلگرد با قیمت
 ۲۴۰۰تومان بودیم و تغییر محسوسی در بازار این محصول مشاهده نگردید.
از خرداد ماه سال  96پس از چند مرحله پلکانی کاهش قیمت میلگرد در اردیبهشت ماه؛ تقریبا نوسانات قیمتی
قابل توجهی در این حوزه نداشتیم به طوری که ضعف تقاضا در بازار از یکسو و ثبات قیمتی از سوی دیگر موجب
به حداقل رساندن موجودی انبارها شده بود و تقریبا” بازار یکنواختی در جریان بود؛ تا این که با هماهنگی های
صورت گرفته و نشست های متعدد در سمت تولیدکنندگان این حوزه از یکسو و به موازات این تالش ها افزایش
مشهود قیمت جهانی فوالد در اوایل آبان ماه سال  96موجب گردید تا این سه عامل (هماهنگی عرضه کنندگان؛
افزایش قیمت جهانی فوالد؛ کاهش سطح موجودی انبارها)؛ دست به دست هم داده و زمینه را برای یک پرش
قیمتی مهیا سازند.
تا این که در روزهای میانی آبان ماه استارت این حرکت زده شد و با پیش هماهنگی هایی که بین عرضه کنندگان
ایجاد شده بود افزایش قیمت ها شروع گردید و پیرو آن تقاضاهای فزاینده در این حوزه که عمده آن هم مربوط
به آدرس های انباری بود به جهت ترس از افزایش قیمت بیشتر ،به سمت عرضه کنندگان سرازیر گردید .بطوری
مالحظه شد ،نتیجه این تحرکات طی یک فرایند پلکانی افزایش قیمت میلگرد در حدود  5۰الی  ۸۰تومان را به
دنبال داشت .با این حال قیمت میلگرد همچنان در محدوده  ۲5۰۰تومان ثابت باقی ماند.

نیم نگاهی به قیمت تمام شده میلگرد فرضی وارداتی چین و مقایسه آن با میلگرد تولید داخل
سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که چه چیزی مانع ثبات قیمت مورد انتظار عرضه کنندگان این حوزه
است و چرا قیمت افزایش یافته نمی تواند ثبات داشته باشد ؟اگر مالک افزایش قیمت جهانی است چرا در افزایش
های هیجانی؛ بازار قیمت میلگرد را نمی تواند حفظ کند ؟!
واقعیت این است که درست است که افزایش قیمت جهانی فوالد و بخصوص سنگ آهن در قیمت فوالد داخل
تأثیر گذار است؛ اما متغیر های تعیین قیمت پایه میلگرد در داخل و خارج کشور کامال متفاوت و تا حدودی
مستقل از هم هستند .به عنوان مثال مهم ترین عامل افزایش قیمت همیشه و در همه جا افزایش تقاضا و محدودیت
عرضه است؛ شرایطی که در ماه های پایانی سال  96و در بازار چین به وقوع پیوست ،بنا بر گزارش کامودیتی طی
این ماه سطح انباشت انبارهای چین از یک طرف پایین آمده بود و از طرف دیگر تقاضا افزایش داشت یعنی به
گونه ای که این بازار مدتی با مازاد تقاضا روبرو شده بود.
از طرف دیگر جو روانی انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا مبنی بر سرمایه گذاری بلند مدت در زیر ساخت های
این کشور مزید علت شده و پتانسیل درخواست خرید فوالد جهانی را افزایش داده بود .اما سوالی که مطرح می
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شود این است که آیا در کشور ما هم این مازاد تقاضا حادث شده است ؟ آیا تقاضای داخلی مصرف میلگرد کشور
ما در سال های اخیر به قدری زیاد شده که عرضه فعلی نمی تواند پاسخگوی آن باشد؟ تا چه اندازه تولیدکنندگان
میلگرد خصوصی ما توانسته اند در بازارهای جهانی نقش آفرینی نمایند ؟
بطور حتم پاسخ به این سواالت جوابگوی علت عدم تطابق قیمت میلگرد در داخل و خارج کشور خواهد بود.
تاثیر بازارهای جهانی بر بازار فوالد کشور در سال های اخیر
تاثیر نوسانات بازارهای خارجی در شرایط کنونی تا حد بسیار زیادی غیر مرتبط با بازار داخلی می باشد و متغیرهای
تاثیر گذار بر بازار داخلی میلگرد عواملی غیر از بازار های جهانی و کامال داخلی است؛ چرا که روشن است از یک
طرف بیش از  95درصد مواد اولیه بازار میلگرد از داخل تامین می شود و از طرف دیگر با وجود برخی فعالیت
های سازنده در خصوص صادرات این کاال به بازار های برون مرزی ،هنوز فاصله زیادی برای رسیدن به یک سطح
مطلوب و معقول از تصاحب بازار برون مرزی توسط آحاد تولید کنندگان حوزه مقاطع طویل داریم و متاسفانه
قسمت اعظم بازار میلگرد داخلی ما همچنان محروم از بازارهای جهانی و رنجور از مازاد عرضه این محصول در
بازار داخلی است.
مطلب دیگر اظهار نظر برخی از فعاالن در خصوص روند افزایشی یا کاهشی بازار فوالد خارجی و تاثیر برخط آن
بر بازار داخلی و به خصوص میلگرد است که بسیار قابل تامل بوده و جای بحث دارد؛ نویسنده معتقد است با توجه
به اینکه اکثر نوردکاران ما در حوزه مقاطع طویل و به خصوص میلگرد ،عمده مواد اولیه خود را از بازار داخلی و با
شمش  1۳5۰-1۲5۰تومانی تهیه می نمایند؛ چگونه است که بنا بر افزایش یا کاهش قیمت جهانی ،ساز خود را
کوک می کنند؟!
اگر در حوزه ذوبی ها این موضوع مطرح شود شاید جای بحث داشته باشد که البته آن هم تا حد زیادی باز هم به
بازار آهن اسفنجی و قراضه آهن ( با توجه به تکنولوژی غالب تولید در کشور ما که برای میلگرد ذوب پاتیلی است.
) برمی گردد که حال روز و قیمت داخلی آن هم بر همگان روشن است .با اینحال در نهایت معتقدیم که هیچگونه
متغیری به جز بازار تقاضا ( چه داخلی و چه خارجی ) در حال حاضر نمی تواند ناجی زنجیره فوالد کشور در
شرایط فعلی باشد و درمان این رکود کشنده را می بایست در بازارهای تقاضا اعم از ساختمانی /صنعتی و یا
داخلی/خارجی جستجو نمود.
اگر زمانی برسد که جریان سیال ورود و خروج مقاطع طویل در کشور ما همچون سایر کشورهایی که در چرخه
بازار جهانی قرار دارند ،روان و پویا باشد ،آن گاه شاید بتوان در خصوص تاثیرات برخط نوسانات بازارهای جهانی
بر بازار داخلی این حوزه از محصوالت سخن به میان آورد؛ امید آنکه این مهم بزودی میسر گردد
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بازارسازی ناشیانه عرضه کنندگان میلگرد تا کجا ادامه خواهد داشت؟
مقوله دیگری که می بایست در خصوص آن تامل گردد؛ بازار سازی ناشیانه عرضه کنندگان این حوزه است که
متاسفانه همیشه با هیجان توام بوده و مانع دوام و بقای قیمت های افزایش یافته می شود؛ اگر عرضه کنندگان
این حوزه بتوانند همانند حوزه های موفقی مثل تیرآهن اصفهان ،از هیجان دوری کرده و بصورت پلکانی و به
تدریج افزایش قیمت را حادث نمایند ،به طوری که همواره میزان حاشیه سود و سطح انباشت در ادامه زنجیره
تامین را مد نظر داشته باشند؛ به گونه ای که از یک طرف انباشت کاالهای انباری نتواند سیکل منفی را موجب
شود و از طرف دیگر بازیگران میانی به صورت هیجانی تحریک نشده و تقاضای بالقوه با خرید مازاد نیاز به حد
اشباع نرسد و همیشه جریان تقاضا یکنواخت باشد؛
فقط در این صورت است که اوال شانس عرضه کنندگان این حوزه مبنی بر قفل نمودن بازار میلگرد در نرخ های
فعلی بیشتر خواهد شد و دوم این که منافع زنجیره های میانی هم که نمی توان نقش اساسی آن ها در ثبات بازار
را منکر شد؛ رضایت خاطر پیدا کرده و از فراز و نشیب های هیجانی ،مصون خواهند ماند.
در نیمه دوم سال  96و خصوصا در فصل پاییز بازار فوالد به طور عمده روند نزولی را سپری کرد که علت این امر
نیز همان طور که هر سال شاهد آن هستیم وضعیت نامساعد جوی و جاده ها می باشد.
بازار میلگرد ایران تحت تاثیر دو گروه کلی!
به طور کلی بازار میلگرد ایران تحت تأثیر دو گروه کلی قرار داشته و راهبری می شود که هر کدام رفتار متفاوت
و مشخصی را در بازار و در نوسانات قیمتی از خود نشان می دهند؛


گروه اول:
بیشتر شامل واحدهای تولیدی بزرگ تر بوده و ذوب آهن اصفهان شاخص این گروه می باشد؛ محصوالت این
گروه از کیفیت به مراتب بهتری از گروه دوم برخوردار بوده و ما آن را در رسته محصوالت ممتاز قرار می دهیم؛
بیشتر تابع سیاست گذاری های کالن بوده و تا حد ممکن از هیجانات بازار دوری می نمایند به طوری که نسبت
به گروه دوم ،از نوسانات کمتری برخوردار هستند .این گروه به دلیل ماهیت ظرفیت تولید وسیع ترشان ،حجم
تقاضای بیشتری از بازار را تامین کرده و در واقع لیدر بازار در شرایط رونق هستند .اغلب اوقات قیمت محصوالت
این گروه از گروه دوم باالتر بوده و اکثر مشتریان این گروه را پروژه های بزرگ و کالن دولتی تشکیل می دهند.



گروه دوم:
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اعضای گروه دوم بیشتر شامل تولیدکنندگان خصوصی بوده و از حجم تولیدی کمتری نسبت به گروه اول برخوردار
هستند؛ از آن جایی که بیشتر بازیگران این گروه نقش تبدیل کننده بیلت به میلگرد را دارند ،تحت عنوان تولید
کنندگان نوردی هم نامیده می شوند؛ محصوالت این گروه بسته به کیفیت شمش مصرفی و خط تولید دارای
گریدهای متفاوتی بوده که ما آن ها را در سه گروه درجه یک تا درجه سه تقسیم بندی می نماییم.
در بازار رکود و تقاضای حداقلی و هنگامی که پروژه های دولتی و کالن در حالت کمینه قرار داشته باشد؛ بازیگران
این گروه به دلیل قدرت مانور بیشتر در واحد زمان از تاثیر گذاری به مراتب بیشتری نسبت به گروه اول در روند
بازار برخوردار هستند .غالب مشتریان این گروه را پروژه های نیمه دولتی و خصوصی تشکیل می دهند .تجربه
نشان داده است که اغلب موج سازی ها در بازار توسط این گروه شکل گرفته و جالب است که اغلب اوقات گروه
اول در شرایط رکود؛ تحت تأثیر این موج ایجاد شده قرار می گیرد.
کدام عوامل در سال های اخیر تاثیر بیشتری بر بازار فوالد کشور داشته است؟
با توجه به تعاریف فوق ،در سال های اخیر گروه اول تالش می نماید تا با ابزار محدودیت و کنترل عرضه پتانسیل
افزایش قیمت را در بازار و در حیطه مشتریان خود ایجاد نموده و عزم خود را برای ارتقاء قیمت پایه جزم کرده
است؛ این گروه تالش می نماید تا با برگزاری نشست ها و برنامه ریزی ها و هماهنگی های متعدد گروه دوم را نیز
همراه نموده تا دنباله رو سیاست گذاری های کالن آن ها باشند و تا حد مقدور از موج سازی های هیجانی اجتناب
نمایند .روشن است که نوع فعالیت ،حیطه مشتریان ،هزینه تولید و قدرت مانور برای این دو حوزه تقریبا” متفاوت
و متمایز است.
در نهایت در سال  96و پس از گذشت ماه از سال شاهد افزایش  ۳۰۰تومانی قیمت آهن آالت در حوزه های
مختلف بودیم .در خصوص روند افزایشی نرخ دالر در سال  96مشاهده کردیم که به دلیل اینکه منابع داخلی تامین
کننده فوالد کشور بوده اند افزایش قیمت دالر چندان تاثیر زیادی بر قیمت ها نداشته در حالی که در آن زمان
نیز نظر فعاالن بازار در خصوص تاثیر قیمت دالر بر نرخ محصوالت فوالدی این بوده که در طوالنی مدت شاهد
تاثیر این عامل بر قیمت ها خواهیم بود و این مورد در سال  97و خصوصا در روزهای جاری به شدت احساس می
شود.
در زمستان سال  6نیز بازار میلگرد کماکان رو به پایین و کم فروغ بوده و به طوری که شنیده شد تقاضای این
حوزه فعال در پایین ترین سطح خود قرار دارد .کاهش متناوب قیمت شمش؛ سرما و بارندگی و کاهش دما در
مناطق وسیعی از سطح کشور؛ اجتناب از خرید توسط تقاضاهای در انتظار به جهت افت پی در پی قیمت ها تا

پیش بینی قیمت آهن در سال 98

حصول ثبات؛ رکود در بازار مسکن؛ فاصله معنی دار قیمت شمش از میلگرد و باالخره انباشت کاالهای انباری ،از
جمله مهمترین دالیل کاهش قیمت این روزهای بازار میلگرد بوده است.
پیش بینی ها برای سال  9۷تا چه اندازه درست از آب در آمد؟!
مشاهده کردیم در شرایطی که زمان زیادی تا اتمام سال و شروع تعطیالت نوروزی باقی نمانده بود ؛ از یک طرف
پتانسیل تقاضای موثر با توجه به جریانات افزایشی اخیر تخلیه شد و از طرف دیگر زنجیره های انتهایی توزیع با
توجه به اشراف به ساختگی بودن قیمت های بازار میلگرد و با عدم اطمینان به صحت و سقم کف قیمت بازار؛ از
خرید کاالی انباری تا حد ممکن طفره رفتند؛ همچنین مسئله دیگر نگرانی برخی از تولیدکنندگان رده باالتر
بخصوص در حوزه فروش شمش بود که با توجه به امتناع از خرید و بایکوت تقاضاهای انباری مشتریان انتهایی؛
در حال تشدید شدن بود.
چرا که با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ،نیاز این واحدها به نقدینگی برای پرداخت برخی از معوقات و تسویه
حساب ها ،از جمله حقوق و پاداش کارمندان و کارگران و … تشدید می شد؛ از طرفی هر چه به روزهای پایان
سال نزدیک شدیم صاحبان کاال و برخی از بنکداران هم هر چند که سال  96کم رنگ تر از سال گذشته در این
بازار سرمایهگذاری نمودند؛ به جهت پیشگیری از رسوب کاال با توجه به اطالع آن ها از تقاضای ضعیف و برای
حداقل یک ماه تعطیالت حاشیه نوروز و تق و لق بودن بازار فروردین ماه ،بدون هیچ توجه و مالحظه ای شروع به
رقابت منفی در جذب نقدینگی بازار نموده و احتمال رویداد یک سونامی قیمتی دور از انتظار نبود” .
“برخی فعاالن بازار معتقد بودند که بهتر است که بازار در شرایط فعلی به حال خودش واگذار شود؛ به این صورت
حداقل مشتریان از قیمت واقعی بازار برای خرید اطمینان خاطر پیدا خواهند کرد .اگر نه ،هیچ سرمایهگذار
دوراندیشی کاالی انبار خود را با کاالیی که قیمت صوری دارد ،پر نخواهد کرد.
قبال هم از این نوع تبانی ها برای حفظ قیمت در بازار صورت می گرفت اما شرایط مثل امروز نبود؛ اوال تقاضا بهتر
از االن بود و دوم این که عموما بی سر و صدا صورت می گرفت؛ امروزه اما نمی شود چنین کارهایی را بدون تبعات
انجام داد ،امروزه این نوع هماهنگی ها سریع رسانه ای می شوند و هیچ انسان حسابگری با اشراف به قیمت
مصنوعی ،تا ناچار شود خرید نخواهد کرد .حتا اگر واقعا قیمت ها کف باشد؛ این که می گویند تصمیم گرفتیم
قیمت ها را کاهش ندهیم ،کار را خراب می کند زیرا اعتماد به قیمت بازار عمال از بین می رود و مخاطب به دیده
شک و تردید به قیمت ها می نگرد”
پیش از شروع سال  ،97مطلبی تحت عنوان پیش بینی قیمت میلگرد در سال  97در وبسایت مرکزآهن منتشر
گردید و با استقبال خوبی مواجه شد .هرچند پیش بینی در ابتدای سال خصوصا سال های اخیر بسیار مشکل می
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باشد ولی با توجه به تحلیل های بسیاری از فعاالن بازار توانستیم تا حدودی شرایط بازار در سال  97را تخمین
بزنیم .هرچند روند ناگهانی و صعودی نرخ دالر اکثر معامالت بازار را بر هم زده و این بازار همچنان در شوک
افزایش قیمت ها به سر می برد.
پیش بینی بازار فوالد در روزهای زمستانی سال 9۷
به نظر می رسد کاهش دما تنها مشکل بازار فوالد در زمستان  96بوده در حالی که در زمستان سال جاری این
بازار با مشکالت بیشتری دست و پنجه نرم خواهد کرد .تیتر خبرها در روزهای پایانی سال  96از رکود و تعطیلی
بازار فوالد حکایت داشت آیا این روند در زمستان سال  97نیز تکرار خواهد شد؟
در حقیقت موارد ذکر شده تمام مسائلی بود که بازار فوالد در سال  96با آن مواجه بود و با مشکالت بازار فوالد
در سال  97حتی قابل مقایسه نیز نمی باشد! در ادامه به بررسی بازار فوالد در سال  97و پیش بینی قیمت آهن
در سال  9۸خواهیم پرداخت.
در حال حاضر فعاالن میانی و انبارداران انتهایی زنجیره فوالد بی انگیزه تر از قبل شده اند به طوری که انبارها روز
به روز در حال خالی تر شدن هستند ،بدون این که انگیزه ای برای تجدید آن باشد؛ وضعیت به گونه ای است که
حتی انتشار جسته و گریخته خبرهای مثبت هر چند کم سو مبتنی بر وعده بهبود وضعیت بازار در آینده هم برای
بازیگران این حوزه بیشتر شبیه به طنز پیدا کرده و بی تفاوت از کنار آن عبور می کنند.
دولتی ها بنا بر آمار و ارقام تولید ،اعتقاد به رشد این حوزه داشته و از باال همه چیز را خوب و رو به بهبود می
بینند اما کسبه و فعاالن مرتبط با زنجیره های پایین دستی نه تنها اعتقادی به این بهبودی ندارند بلکه اوضاع را
بدتر از گذشته ارزیابی می نمایند! کدامیک حقیقت را می گویند ؟ واقعیت این است که هر دو درست می گویند؛
در واقع به موازات افزایش تولید فوالد نسبت به سال های گذشته ،فکری به حال بازار مصرف آن در داخل کشور
نشده است؛ مسئولین آمار تولید را می بینند و مردم آمار توزیع داخلی !؛
البته نوشتن در باره بازار سال های  96و  ، 97کاری بس دشوار است ولی بر اساس تجربه و نشانه های آن می
توان گفت که تفاوت معامالتی سال های جاری با سال های قبل کامال مشهود است از یک طرف کالهبرداری های
انجام شده در طول سال های جاری به تدریج دیوار بی اعتمادی بین معامله گران را فرو ریخته و از سوی دیگر
سیاست های انقباضی دولت و بانک ها به عنوان تحریک کنندگان تقاضا سبب شده که در روزهای پایانی سال 95
و  96شاهد کاهش حجم معامالت نسبت به سال های قبل باشیم.
پیشکسوتان بازار بیاد می آورند که در سال های نه چندان دور از اواسط بهمن ماه معامالت مدت دار در بازار آهن
رونق می گرفت و فعاالن فوالدی تالش می کردند از این فرصت برای تکمیل موجودی خود بهره ببرند چرا که
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معموال در تغییر سال مقداری تورم عددی منتقل می شد و معموال دو عامل بر این معامالت تاثیر می گذاشت
یکی افزایش  15تا  ۲۰درصدی قیمت ها در تغییر سال و دیگری افزایش درصدی نرخ مالیات اما در سال جاری
این دو مولفه بسیار کم رنگ جلوه می کند.
از یک طرف شنیده ها از ثبات نرخ مالیاتی می گوید و از دیگر سو دولت همچنان مصمم است نرخ تورم را تا
پایان دوره اول حاکمیتی خود حفظ کند بحث اعتماد هم که دیگر جای خود را دارد و برای پی بردن به این
موضوع کافی است پای صحبت فعاالن فوالدی در اکثر الیه های زنجیره بنشینید … مساله را بهتر است این گونه
بیان کنیم که معموال از  ۲۰اسفند  95به مدت یک ماه بازار نیمه تعطیل جلوه می کند از  ۲۰اسفند فعاالن در
پی تسویه حساب ها و مطالبات خود هستند  ،بارگیری ها با تاخیر انجام می شود و واحدهای تولیدی تالش می
کنند که موجودی پایان دوره خود را تکمیل کنند به این شرایط پرداخت هزینه های عیدی و پاداش ساالنه را نیز
می توان اضافه کرد به عبارت دیگر سمت و سوی بازار در پی معامله کمتر خواهد بود.
از طرف دیگر تعطیالت بلند مدت سال نو گاهی تا چند روز بعداز آن نیز ادامه می یابد و معموال به رسم یک عادت
دیرین از  ۲۰فروردین تقریبا فعالیت رسمی بازار شروع می شود این مساله را داشته باشید و به آن سیاسی شدن
مردم و دلمشغولی آنان به آینده سیاسی کشور را هم اضافه کنید از سمت دولت نیز بعید است در  ۲ماهه پایانی
سال برنامه ها و فعالیت های شگفت انگیزی رخ دهد پس به معامله گر بازار حق بدهید که بجای این همه فشار
روحی ناشی از افزایش یا کاهش قیمت رو به سوی بانک آورده و پولش را در آنجا به امید یک سود ثابت ذخیره
کند.
البته ورای این گفته ها باید اعتراف کرد که بازار در ادامه به روزمرگی خود ادامه خواهد داد لذا بد نیست تصمیم
گیرندگان تالش مضاعفی برای جابجایی کاال از کارخانه به انبار فعاالن انجام نداده و بازار را به حال خود بگذارند
تا بازار آهن این چند صباح را به روند طبیعی خویش سپری سازد.
بازار آهن در سال  9۷با چه فجایعی روبرو گردید؟!
نخستین مشکلی که از روزهای ابتدایی سال  97در بازار آهن خصوصا میلگرد آجدار مشاهده شد کاهش شدید
میزان تقاضا عنوان شد که با توجه به تعطیالت دو هفته ای کامال طبیعی به نظر می رسید.
مشکل دیگری که بازار فوالد را از همان ابتدا تهدید کرده و در سال  97نیز جدی تر آغاز گردید کاهش شدید
میزان آب مورد نیاز در این صنعت بود که سبب نگرانی های شدید فعاالن این حوزه گردید.
همچنین عرضه های قطره چکانی بازار بورس آهن و سیاست های اشتباه این حوزه نیز در  6ماه اخیر آتش به
خرمن بازار فوالد زده است.

پیش بینی قیمت آهن در سال 98

افزایش ناگهانی نرخ دالر و روند صعودی بازار سکه و طال نیز سبب اوج گرفتن ناگهانی بازار فوالد در روزهای اخیر
گشته است.
تحریم ها ،کاهش میزان صادرات و واردات و در نهایت دستورالعمل تنظیم بازار فوالد و قیمت گذاری دستوری
تمام مشکالتی است که بازار فوالد با آن ها مواجه است .در خصوص مشکالت گذشته به کرات در خبرگزاری
مرکزآهن تحلیل هایی خدمت شما عزیزان آورده شده است .در خصوص دستورالعمل تنظیم بازار فوالد به نظر می
رسد در حال حاضر تنها امید فعاالن بازار به این دستورالعمل می باشد به همین دلیل در ادامه به بررسی بیشتر
آن خواهیم پرداخت.
دستورالعمل تنظیم بازار فوالد
به نظر می رسد از اثرات وضعی طرح تنظیم بازار و ادامه وضع فعلی می توان به موارد ذیل اشاره کرد.





سر در گمی و بال تکلیفی
ترس و واهمه فروشندگان از شبح تعزیرات و خالی شدن نسبی انبارها
کمبود بعضی اقالم به خصوص تیرآهن ذوبی به علت مسدود کردن تیرآهن های شرکت عرضه کننده
بالتکلیفی مصرف کننده و عدم تزریق محصوالت ارزان قیمت به بازار و امید مصرف کنندگان به خرید محصوالت
فوالدی با رنج قیمت  ۳۰۰۰تومانی
و….
همه و همه این موارد بیش از طرح تنظیم بازار و کاهش قیمت ،بیشتر به نوعی خود زنی شبیه است و در حال
خود خوری و تضعیف بخش های مختلف از جمله تولید و توزیع است و منجر به خروج سرمایه از این بخش و
ورود به بخش های کاذب مثل خودرو و ارز و سکه خواهد شد( .کما این که بخشی از این اتفاق در حال وقوع
است).
الزم است طرفداران طرح تنطیم برای موارد فوق چاره ای ساز کنند.
چاره اندیشی برخی فعاالن بازار برای بهبود تنظیم بازار فوالد در روزهای آتی
طرح پیشنهادی گزارشگر فوالد در خصوص برخی اعمال اصالحات دستورالعمل تنظیم بازار فوالد که با پیشنهادات
شما بزرگواران میبایست تکمیل گردد:
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) 1تنظیم نرخ بازار داخلی همانند رویه اخیر؛ به صورت منفک و جداگانه از بازارهای صادراتی در نظر گرفته شده
و هدایت هر کدام از این دو بازار داخلی و خارجی بصورت مستقل و با اهرم های مختص خود کنترل شود.
) ۲محور دستورالعمل تنظیم بازار فوالد همانند وضعیت کنونی؛ مختص بازار داخلی باشد.
) ۳مکانیزم کنترلی محصوالت نهایی و فوالدی تخت ،منفک از مکانیزم کنترلی محصوالت نهایی مقاطع طویل
فوالدی باشد .در واقع کنترل محصوالت انحصاری فوالد مبارکه متفاوت از شمش و تختال و یا میلگرد آجدار و
تیرآهن باشد.
) ۴به شاخص نرخ داخلی قراضه آهن و کشف هفتگی شاخص آن در بازار داخلی توجه ویژه گردد؛ چرا که بازیگران
تاثیر گذار در بازار داخلی مقاطع طویل فوالدی عمدتا فوالدسازان بخش خصوصی بوده و مواد اولیه این گروه هم
عمدتا قراضه آهن است؛ بخش شبه دولتی هم با ضریب حاشیه سود بیشتر از این مکانیزم بهره مند خواهد شد.
بقیه مکانیزم ها در خصوص تعیین نرخ عرضه بر اساس نرخ شمش ،همان دستورالعمل تنظیم بازار فوالد باشد.
مثل نرخ آهن اسفنجی  5۰درصد نرخ شمش و نرخ میلگرد و تیرآهن  11درصد باالتر از نرخ شمش و…
) 5تعیین نرخ پایه شمش به جای مالک قرار گرفتن نرخ دالر و نرخ شمش بینالمللی؛ با حذف دالر و یا هرگونه
ارز دیگری؛ بر اساس تعیین شاخص نرخ قراضه آهن داخلی و بر اساس اجماع نظر یک کارگروه متشکل از نمایندگان
گروه های طرف مناقشه در این کارگروه باشد؛
نمایندگانی از اتحادیه آهن و سندیکا به عنوان نمایندگان حافظ منافع زنجیره پایین دست و مصرفکننده نهایی
و نمایندگانی از هر کدام از دو بخش واقعا خصوصی و خصولتی به عنوان حافظ منافع فوالدسازان و باالخره نماینده
دولت در این کارگروه ؛ بصورت هفتگی شاخص نرخ قراضه آهن را بصورت ریالی استخراج و در اختیار نماینده
دولت برای ابالغ و کنترل قرار دهند.
) 6نرخ پایه شمش به عنوان ضریب مشخصی از نرخ قراضه آهن کشف شده این کارگروه محاسبه و ابالغ شود:
به طور مثال حدود  ۲۰درصد باالتر از شاخص نرخ قراضه آهن .این ضریب میبایست با کارشناسی خبرگان متشکل
از دو حوزه خصوصی و خصولتی و نماینده و ناظر دولت بصورت دوره های مشخص زمانی تعیین گردد.
) 7کنترل الزام حجم عرضههای داخلی فوالدسازان همچنان به قوت خود باقی بماند؛ سقف رقابت در بورس همانند
قبل مشخص باشد؛
) ۸الزام به عرضه محصول نهایی در بورس برای حذف گره کور توزیع کاالی نهایی مقاطع طویل فوالدی که اکنون
با آن مواجه هستیم؛ از سمت نورد حوزه خصوصی همانند اکنون برداشته شود؛ چرا که به سبب تعدد حوزههای
نورد و ماهیت غیر انحصاری و رقابتی آن ها و ایجاد چرخه بسته دولت در مرزهای خروجی صادراتی کشور برای
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دالالن و کنترل موجودی انبارها برای جلوگیری از احتکار تا حد زیادی مانع رانت و سفتهبازی این گروه خواهد
شد ( .البته نیاز به یک سیستم کنترلی بهتر در این حوزه حس می شود)
نکته مهم کنترل نرخ محصول نهایی و نظارت آن به جای کنترل مستقیم دفتر مرکزی؛ به دفاتر مرکزی سازمان
تعزیرات حکومتی استانها با همکاری دفاتر اتحادیه واگذار گردد بدین صورت که اتحادیه هر استان با ایجاد یک
تابلوی واحد اعالم قیمت های تمام شده محصوالت نهایی آن استان؛ برای ماکزیمم نرخ فروش اعضای آن استان
و بر اساس بیشتر مصرف کاالی بومی آن استان و کرایه حمل آن؛ یک خط قرمز نرخ تعیین نماید که توسط تعامل
دفتر تعزیرات حکومتی با دفتر اتحادیه این تابلو روزانه به روز رسانی شده و نظارت گردد.
بارز ترین نقطه ضعف این بسته اصالحی؛ نحوه کنترل خروجی حوزه نورد در حوزه مقاطع طویل فوالدی به
سبب تعدد عرضه کنندگان آن و ماهیت رقابتی بودن و غیر انحصاری بودن آن در بازار داخلی است که در صورت
خروج این حوزه از الزام به عرضه در بورس کاال می بایست فکری بهتر برای کنترل آن شود.
بهبود بازار فوالد در روزهای آتی تحت تاثیر چه مسائلی خواهد بود؟
در نهایت می توان گفت تداوم بازار فوالد و پیش بینی قیمت میلگرد و آهن در سال  9۸و همچنین در نیمه دوم
سال  97به این دستورالعمل بازار فوالد بستگی خواهد داشت .برای نیمه دوم سال  97که به نظر می رسد با توجه
به مشکالت هر ساله بازار فوالد و فصل سرما شاهد رکود و کاهش نسبی قیمت آهن آالت باشیم ولی در خصوص
سال  9۸همان طور که ذکر شد قیمت محصوالت فوالدی بستگی به موفقیت و یا عدم موفقیت دستورالعمل تنظیم
بازار فوالد در تعدیل قیمت ها خواهد داشت.
امید است که تحلیل حاضر بتواند به سواالت شما عزیزان در خصوص روند کلی بازار فوالد کشور و خصوصا پیش
بینی قیمت آهن در سال  9۸پاسخ مناسبی بدهد.

