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 .1بررسی روند قیمتی آلومینیوم
شرح (دالر بر تن)

قیمت مشابه
سال گذشته

قیمت یک
هفته گذشته

قیمت
کنونی

درصد تغییر در
یک سال اخیر

درصد تغییر در
یک هفته اخیر

قیمت نقدی آلومینیوم

2,065

2,030

2,015

-2%

-1%

قیمت قرارداد آتی سه ماهه آلومینیوم

2,090

2,065

2,054

-2%

-1%

قیمت قرارداد آتی ماه دسامبر

2,175

2,108

2,090

-4%

-1%

در جدول فوق روند قیمتی معامالت نقدی و آتی آلومینیوم مشاهده میگردد.
 قیمت نقدی کنونی آلومینیوم  2.015دالر در هر تن میباشد که نسبت به قیمتهای  2.030و 2.065
دالری یک هفته و یک سال گذشته بهترتیب  1و  2درصد کاهش داشته است.
 قیمت قرارداد آتی سه ماهه آلومینیوم در حال حاضر  2.054دالر در هر تن میباشد که نسبت به
قیمتهای  2.065و  2.090دالری یک هفته و یک سال گذشته بهترتیب  1و  2درصد کاهش داشته
است.
 قیمت قرارداد آتی ماه دسامبر آلومینیوم در حال حاضر  2.090دالر در هر تن میباشد که نسبت به
قیمتهای  2.108و  2.175دالری یک هفته و یک سال گذشته بهترتیب  1و  4درصد کاهش داشته
است.
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 .2نمودار قیمتی آلومینیوم

روند قیمت نقدی آلومینیوم در یک سال گذشته
3,000
2,500

2,000
1,500
1,000
500
0

روند قیمت نقدی آلومینیوم در یک هفته گذشته
2,060

2,040
2,020
2,000
1,980
1,960
1,940

همانطور که در نمودارهای فوق مشخص میباشد ,روند قیمتی آلومینیوم طی یک هفته اخیر روند نزولی داشته
است.

2

گزارش هفتگی بازار آلومینیوم از تاریخ  17الی 23

کارگزاری بانک آینده

شهریور ماه 1397

 .3موجودی انبار آلومینیوم

در نمودار فوق ,موجودی انبار آلومینیوم طی یک هفته گذشته مشاهده میگردد .در ابتدای هفته موجودی انبار
این فلز در حدود  1میلیون و  62هزار تن بوده است که در انتهای هفته با کاهش  1.03درصدی به حدود 1
میلیون و  51هزار تن رسیده است.

در نمودار فوق ,موجودی انبار آلومینیوم طی یک سال گذشته مشاهده میگردد .در ابتدای سال موجودی انبار این
فلز در حدود  1میلیون و  300هزار تن بوده است که در انتهای دوره با کاهش  15.3درصدی به حدود  1میلیون
و  100هزار تن رسیده است.
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 .4اخبار مهم بازار آلومینیوم

 بازار آلومینیوم مدیرعامل شرکت آلومینیوم ایران با بیان اینکه در صورتی که امکان به روز رسانی و تجهیز
 48دیگ فرسوده وجود نداشته باشد ,این دیگها از مدار تولید خارج می شود افزود :میزان آالیندگی این
شرکت در پایین ترین سطح ممکن ارزیابی میشود و با خروج دیگهای فرسوده از مدار تولید ,این شرکت
هیچ گونه آالیندگی نخواهد داشت .وی در باره ساخت مجموعه آندسازی شرکت ایرالکو در شهرک صنعتی
خیرآباد اراک هم اظهارداشت :مذاکرات بسیاری با پیمانکاران و سرمایهگذاران متعددی از سوی مسئوالن
این شرکت انجام شده ودر شرایط کنونی با یکی از سرمایهگذاران توافقات اولیه صورت گرفته است و به
زودی این مهم تعیین تکلیف میشود .مجیدی یادآورشد :با توجه به اینکه محصوالت شرکت ایرالکو از
طریق بورس به فروش میرسد مشکالت بسیاری در این بخش وجود دارد که انتظار می رود مسئوالن
کشوری و استانی نسبت به حل مشکالت ,ایرالکو را یاری کنند .وی با اشاره به اینکه برخالف خبرها منابع
ارز دولتی برای تهیه مواد اولیه در اختیارصنایع آلومینیومسازی قرار نگرفت گفت :صنعت آلومینیوم در
صورت حمایت نشدن با مشکالت حادی روبرو میشود .وی با اشاره به این که درکشور فقط سه کارخانه
مادر تولید آلومینیوم وجود دارد و ظرفیت این سه کارخانه  350هزار تن است ,اظهار داشت :اگر این
صنعت یاری نشود در آینده نزدیک با مشکالت حادی مواجه میشود .مدیرعامل شرکت آلومینیوم ایران
اضافه کرد :براساس آماری که از طرف وزارت صنعت ,معدن و تجارت وجود دارد زیر دست این سه کارخانه
 11هزار کارخانه و کارگاه تولیدی است که از شمش این کارخانهها برای تولیدات پایین دستی استفاده
میکند .وی با بیان اینکه درصورت فعالیت تمام خطوط کارخانه آلومینیومسازی که هم اینک خط پنج
در حال بهسازی است180 ,هزار تن در سال تولید شمش داریم گفت :این شرکت هم اینک 4 700پرسنل
دارد که ماهیانه  26میلیارد تومان حقوق و دستمزد به آنها پرداخت میکنیم .وی میزان تولیدات این
ایرالکو درسال را  165هزارتن پیشبینی کرد و افزود :برعکس سایر کارخانهها مانندفوالد سازی و مس که
معادن آن داخل کشور است  80درصد مواد اولیه این کارخانه که از کشورهایی مانند چین ,هند و مقداری
از پاکستان و سایر کشورها تامین میشود و تنها  20درصد ازمواد معدنی که همان آلومینا است داخل
کشور تامین میشود پس مهمترین چالش این صنعت تامین مواد اولیه است .مجیدی با بیان اینکه در
حالت طبیعی ما باید برای  6ماه مواد اولیه را ذخیره داشته باشیم تا بتوانیم مطمئن باشیم اتفاقات پیش
آمده به تولید ما ضرر نمیزند اظهارداشت :این در حالی است که هم اینک ما فقط برای چند روز دیگر
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مواد اولیه داریم هرچند این روند چندسال است که به این شکل سپری میشود وهر لحظه امکان توقف
تولید و یا تعطیلی وجود دارد .وی با بیان اینکه درصورتی که هریک از این دیگها به هر دلیلی تعطیل
شود یک میلیارد تومان هزینه برای بهسازی آن نیازاست گفت :باتوجه به سیاستهای ارزی جدیدی که
اتخاذ شد با دالر چهار هزار و  200تومانی ,انتظار می رفت که دولت هرماه  25میلیون دالر برای تامین
مواد اولیه در اختیار این شرکت قرار دهد اما با وجود صحبتهای انجام شده در شبکههای خبری مبنی
بر تامین ارز مورد نیاز این بخشها ,این اتفاق نیفتاد و تنها  40درصد از ارز مورد نیاز ما تامین شد بنابراین
ناچار شدیم به صورت تهاتری مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنیم .وی با اشاره به این که تولیدات این
سه کارخانه موجود در کشور به اندازه نیاز و مصرف کشور است افزود :هم اینک نیاز کشور  330هزار تن
است و حداکثر تولید کارخانه به 350هزار تن میرسد که در بحث تهاتر شمشهای تولید با مواد اولیه,
منجر به کمبود شمش برای تامین شمش مورد نیاز کارخانهجات زیر دست میشود و این امر سبب
تعطیلی این صنایع میشود .مدیرعامل شرکت ایرالکو ادامه داد :زمانی که ارز به قیمت چهار هزار و 200
رسید ما تمامی مواد مورد نیاز خود را از شهر اراک با قیمت  9تا  10هزار تومان تامین میکردیم که
دستوری به ما ابالغ شد که شمش تولیدی را در بورس با ارز چهار هزار و  200تومانی بفروشیم ,ماهرآنچه
را که تامین کردیم با ارز  10هزار تومانی بود و صادرات ماهم با ارز 10هزار تومانی بود این درحالی است
که ما را مجبور به فروش با ارز  4 200تومانی در بورس کردند.وی گفت :این امر سبب به وجود آمدن
یک رانتی در بورس شد که شمش  10تا  11هزار تومانی بورس را دالالن در بازار آزاد با قیمت  18تا
19هزار تومانی به فروش رساندند و این موضوع فقط به ضرر تولید کننده است.
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