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مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
PEST

 www irsteel com. . 1394/05/22 1013 تدابیر  چین در کاهش تولید فوالد اجتماعی،
بر اساس قوانین جدید که در اول جوالي به اجرا درآمد تولیدکنندگان فوالد در شهرتانگشان چین فقط سه ماه آینده فرصت دارند تا دستگاههايزیست محیطی،

تولیدي خود را مطابق با استاندارهاي جدید آالیندگی هوا تنظیم کنند. . با توجه به اینکه این شرکت ها در حال حاضر با قیمتهاي پایین و هزینه هاي
رعایت قوانین زیست محیطی دست و پنجه نرم می کنند، درصورتیکه قادر به رعایت استاندارهاي جدید آالیندگی نشوند، می بایست سه برابر

فعلی، هزینه برق بپردازند همچنین این قوانین فروش و استفاده از زغال سنگ بی کیفیت را نیز ممنوع کرده است.

جلوگیري از کاهش بیشتر قیمت فوالد272 عنوان:شماره:فرصت 6درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
به نظر می رسد چین سعی دارد با استفاده از قوانین زیست محیطی، تولید بیش از حد فوالد که باعث افت قیمتها و برهم زدن تعادل بازار شده را کنترل کند.شرح تحلیل:

A.E  1



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
PEST

 www simafelez co. . 1394/05/19 حجم واردات محصوالت نهایی فوالد چهارماهه ابتداي 94 1021 اقتصادي

کاهش واردات محصوالت فوالدي268 عنوان:شماره:فرصت 7درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
65 درصد از کل واردات ایران را انواع ورق به خود اختصاص داده است که سهم هریک به تفکیک، 38 درصد  ورق گرم،15 درصد ورق سرد و 12شرح تحلیل:

درصد  سایر ورق ها می باشد.از کل واردات 2درصد میلگرد،3درصد تیرآهن و پروفیل می باشد این درحالی است که واردات سایر محصوالت فوالدي به
30درصد می رسد.

A.E  2



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
PEST

 www simafelez co. . 1394/05/19 ارزش واردات محصوالت نهایی فوالد چهارماهه اول94 1022 اقتصادي

کاهش ارزش واردات269 عنوان:شماره:فرصت 7درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
ارزش واردات ورق گرم ،میلگرد،تیرآهن و پروفیل به ترتیب میزان45،60،26 درصد نسبت به سال قبل افت داشته است که از دالیل آن کاهش مقدارشرح تحلیل:

واردات و کاهش قیمت را می توان برشمرد .

A.E  3



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
PEST

 www simafelez co. . 1394/05/19 ارزش صادرات محصوالت نهایی فوالدطی چهارماهه94 1023 اقتصادي

افزایش صادرات270 عنوان:شماره:فرصت 7درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
71 درصد از کل ارزش صادرات به انواع ورق ،16 درصد به میلگرد و 11 درصد به تیرآهن و پروفیل تعلق گرفت .شرح تحلیل:

A.E  4



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
PEST

 www simafelez co. . 1394/05/19 صادرات محصوالت فوالدي94 و مقایسه با 93 1024 اقتصادي

افزایش صادرات273 عنوان:شماره:فرصت 7درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
با وجود کاهش قیمت  میلگرد و تیرآهن وپروفیل شاهد رشد صادرات این محصوالت بودیم.با توجه به افزایش رقابت داخلی کارخانجات میلگرد و تیرآهنشرح تحلیل:

در کشور ،ذوب آهن ضمن حفظ وارتقا سهم بازار داخلی باید در فکر افزایش صادرات باشد.

A.E  5



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
Porter

 www irsteel com. . 1394/05/21 1011 بررسی وضعیت مقاطع ساختمانی فوالد ترکیه رقباي موجود
وضعیت بازار مقاطع ساختمانی ترکیه طی شش ماهه نخست 2015 و میزان تغییر نسبت به مدت مشابه  سال قبل

 www irsteel com. . 1394/05/19 تاثیر ناآرمی هاي سیاسی بر بازار میلگرد ترکیه 1012 رقباي موجود
بی ثباتی هاي سیاسی موجب شده خریدارها ترجیح دهند موجودي زیادي را انبار نکنند. کاهش تقاضاي میلگرد در ترکیه در کنار افت قیمت هاي
صادراتی، کارخانه ها را مجبور کرده به مشتریان داخلی تخفیف بدهند . بدین ترتیب قیمت میلگرد در بازار داخلی ترکیه 3 تا 10 دالر هر تن افت
داشته به 393 تا 405 دالر هر تن درب کارخانه رسیده است. میلگرد براي حمل فوري نیز 408 تا 415 دالر هر تن درب کارخانه است. در این بین
ناامنی سیاسی و جو نظامی موجب شده برخی در 390 دالر هم حاضر به فروش میلگرد خود شوند. قابل ذکر است میلگرد صادراتی ترکیه با 2.5

دالر افت به 400 دالر هر تن فوب رسیده است.

کاهش تقاضا265 عنوان:شماره:تهدید 5درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
به نظر نمیرسد به این زودي تقاضاي میلگرد بهبود یابد هرچندتقاضاي پایین میلگرد در ترکیه در حال حاضر به علت بی ثباتی سیاسی است نه کاهش فعالیتشرح تحلیل:

بازار مسکن .

A.E  6



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
Porter

 www irsteel com. . 1394/05/29 بررسی قیمت میلگرد در چین 1018 رقباي موجود
قیمت میلگرد به 327 تا 328 دالر هر تن درب انبار با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسیده است در حالی که جمعه گذشته 316 تا 319 دالر هر
تن بود. قابل ذکر است آخرین موجودي میلگرد بازار چین 7.3 درصد افت داشته به 222 هزار و 600 تن رسیده است.آخرین قیمت قرارداد میلگرد

در بورس فیوچرز شانگهاي  4 دالر کاهش داشته به 322 دالر هر تن رسیده است.

 www irsteel com. . 1394/05/21 1014 افزایش تولید سنگ آهن قدرت تامین
دو شرکت «معادن سنگ آهن فالت مرکزي» و «سنگ آهن میشدوان» (واقع در بافق یزد) که از سوي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایعکنندگان

معدنی ایران به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران واگذار شده اند، اواخر تیرماه در هم ادغام شدند.در چهارماهه اول امسال به نسبت مدت مشابه
سال گذشته شاهد افزایش تولید در این دو شرکت بوده ایم.

A.E  7



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
Porter

 www fooladnews c. . 1394/05/24 1015 وضعیت صادرات سنگ آهن کشور قدرت تامین
صادرات سنگ آهن در چهارماهه نخست امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیش از 34 درصد کاهش یافته است، درحالی که با توجه بهکنندگان

سقوط آزاد قیمت در بازار جهانی، از درآمد حاصل از صادرات بیش از 65 درصد کم شده است.در چهارماهه نخست سال جاري سنگ آهن
هماتیت دانه بندي به ترتیب به کشورهاي چین، امارات، پاکستان، ترکمنستان، اسلوانی، ترکیه و آلمان صادر شده است.

کاهش قیمت و افزایش عرضه سنگ آهن274 عنوان:شماره:فرصت 7درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
پس از افت قیمت هاي جهانی سنگ آهن، صادرات دیگر توجیه اقتصادي ندارد این امر باعث کاهش صادرات و به نفع ذخایر معدنی کشور شده است و باشرح تحلیل:

توجه به سیاست جلوگیري از خام فروشی در این راستا دولت در سال جاري درصدد کاهش حقوق دولتی است و وعده هایی مبنی بر برداشتن قیمت
دستوري به فعاالن صنعت سنگ آهن داده شده است از این رو در شرایط کنونی باید براي ایجاد واحدهاي تولید کنسانتره و گندله و اتصال ابتدا و انتهاي

زنجیره تولید تالش شود.

A.E  8



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
Porter

 www imidro org. . 1394/05/27 1017 عرضه محصول کک مجتمع کک سازي زرند قدرت تامین
در هفته گذشته 1700 تن کک عرضه شد که قیمت پایه آن بر اساس نوع دانه بندي به شرح زیر می باشد. این محصوالت با شرایط تحویل فوريکنندگان

بوده و محل تحویل نیز مجتمع کک سازي زرند است و همچنین قرار است پروژه احداث پاالیشگاه قطران زرند کرمان به عنوان فاز نهایی زنجیره
تولید کک تا قطران مجتمع کک سازي و پاالیش قطران با حضور مقامات رسمی افتتاح می شود.

A.E  9



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
محصوالت

 www irsteel com. . 1394/05/27 1008 بررسی بازار هاي جهانی فوالد فوالد خام
طی ماه جوالي روند قیمتها در اکثر بازارها نزولی بود. رقابت شدید بین بازارهاي داخلی و عرضه کنندگان کشورهاي درحال توسعه تشدید شد.
•   در امریکا روندي خالف آنچه در دنیا در جریان است دارد و برخی کارخانجات افزایش قیمت در ماه جوالي داشتند. البته آمار فروش داخلی

روند نزولی داشت و عالوه بر این، علی رغم تعرفه هاي آنتی دامپینگ، این بازار نیز مورد تهدید واردات قرار گرفته است.
•   در کانادا زمان زیادي الزم است تا انباشت موجودي کمتر شود. بازار داخلی ضعیف ولی روند تقاضا امیدوارکننده است.

•   در ژاپن سطح فروش پایین است و تعادل بین عرضه و تقاضا هنوز برقرار نشده است. تولیدکنندگان قصد کاهش تولید طی جوالي تا سپتامبر را
دارند تا بتوانند این تعادل را برقرار کنند. سطح واردات پایین بوده و آمار صادرات رو به باال بوده است.

•   در کره جنوبی تقاضاي پایین وجود دارد ولی روند فروش آنها در بازار هاي بین المللی باالست، اگرچه این امر باعث نگرانی تولیدکنندگان
کشورهاي واردکننده شده و پرونده هاي آنتی دامپینگ را در برخی از آنها به جریان انداخته است.

•   درتایوان بزرگترین تولیدکننده فوالد این کشور اعالم کاهش قیمت در کاالهاي تحویلی ماه سپتامبر کرده که باعث کاهش قیمتهاي ماه جوالي
شده است. تقاضا در هر دو بازار داخلی و خارجی ضعیف است.

•   در هلند، واردات محصوالت روسی فشار منفی به این بازار وارد می کند. قیمتها طی این ماه ثابت بوده و سطح تقاضا در این فصل سال در حد
قابل قبولی است.

•   در جمهوري چک سطح فروش پایین آمده چراکه تقاضاي صنایع مصرف کننده فوالد به جز اتومبیل سازي رو به پایین بوده است.

کاهش قیمت آهن آالت262 عنوان:شماره:تهدید 7درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
قیمت آهن آالت طی ماه جوالي در بازار جهانی روند نزولی داشت و رقابت بین تولیدکنندگان، آنها را وادار به پایین آوردن قیمتها کرده و بازار اروپا وشرح تحلیل:

آمریکاي شمالی تحت فشار واردات قرار گرفته و احتمال کاهش آمار معامالت طی فصل تابستان باالست.

A.E  10



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
محصوالت

 www irsteel com. . 1394/05/24 1010 قیمت میلگرد ایران میلگرد
در حالی که قیمت میلگرد در ابتداي سال 1600 تومان در هر کیلو بود امروز به 1350 تا 1360 تومان رسیده و این رویه را در سایر محصوالت نظیر

ورق هاي مبارکه ، ورق هاي گرم و سرد ، شمش و اسلب نیز شاهدیم.
با کاهش بهاي پول ملی چین در روز گذشته که تا 2 درصد افت داشت مسلما میزان صادرات محصوالت فوالدي این کشوررشد خواهد کرد و

مجددا شاهد کاهش قیمت محصوالت چینی در بازار خواهیم بود البته این اتفاق را در روسیه نیز شاهدیم.

افت قیمت میلگرد264 عنوان:شماره:تهدید 8درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند منجر به بسته شدن چندین کارخانه خواهد شد اما با فعال شدن پروژه هاي عمرانی وضعیت فروش فوالد در داخل کشورشرح تحلیل:

بهتر خواهد شد همچنین با باز شدن سوئیفت خارجی و ورود نقدینگی به بازار، ساخت و سازها نیز افزایش پیدا می کند وضعیت صنایع فوالدي مساعد
خواهد شد.

A.E  11



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
منابع

 steeliran org. 1394/05/29 1020 بررسی شاخص هاي قراضه آهن قراضه
طبق شاخص قیمت هاي استیل ایندکس قیمت قراضه در اغلب بازارها صعودي بوده البته در امریکا باثبات بود. در ترکیه قراضه سنگین کالس 1 و2

خلوص 20- 80 وارداتی 238 دالر هر تن سی اف آر ثبت شد که 2 دالر نسبت به هفته قبل بهبود داشت. 4 هفته اخیر قیمت در مجموع 13 دالر
معادل 6 درصد رشد داشته است.در بازار واردات هند قراضه 4 دالر باال رفته به 246 دالر هر تن سی اف آر رسید. در تایوان نیز قراضه کانتینري 5
دالر بهبود داشت همچنین در بازار داخلی امریکا قراضه خرد شده در 238 دالر هر النگ تن ثابت ماند و هنوز براي پیش بینی اوضاع بازار در ماه

سپتامبر کمی زود است.

 www irsteel com. . 1394/05/22 1006  بررسی صادرات سنگ آهن برزیل سنگ آهن
آمار نشان می دهد صادرات سنگ آهن برزیل در ماه جوالي سال جاري نسبت به جوالي سال گذشته بهبود یافته است.

A.E  12



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
منابع

 www irsteel com. . 1394/05/22 بررسی صادرات سنگ آهن استرالیا 1007 سنگ آهن
صادرات سنگ آهن استرالیا در ماه ژوئن به باالترین حد خود طی امسال رسید، اما این روند دوامی نداشت. آمار صادرات ماه جوالي 35 میلیون تن
اعالم شد که نسبت به کل صادرات 38.4 میلیون تنی ماه ژوئن پایین تر بود. آمار صادرات سنگ آهن استرالیا در ژوئن سال پیش نیز 36.1 میلیون تن

بوده است.

کاهش قیمت سنگ آهن271 عنوان:شماره:فرصت 5درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
افت تقاضاي چین در اوایل ماه جوالي و از طرفی تعمیر و بازسازي برخی بنادر اصلی صادراتی در روند کاهش صادرات سنگ آهن تاثیرگذار استشرح تحلیل:

همچنین از سرگیري فعالیت تولیدکنندگان و راه اندازي خطوط معدنی جدید در استرالیا طی ماههاي آینده، احتمال کاهش قیمت سنگ آهن را بیشتر می
کند.

 www minews ir. . 1394/05/26 1016 سقوط قیمت سنگ آهن سنگ آهن
اضافه عرضه سنگ آهن در بازار در حالی پیش بینی شده است که برآورد می شود در همین مدت تقاضاي فوالد چین با افت مواجه شود.این

پیش بینی در حالی رخ داده که قیمت سنگ آهن طی پنج هفته اخیر تا حدودي بهبود یافته و توانسته خود را از پایین ترین سطح دستکم از سال
2009 تاکنون باال بکشد. این رشد نسبی قیمت در پی بهبود نسبی قیمت فوالد در چین رخ داد.

قیمت هر تن سنگ آهن را براي سه ماهه جاري 49 دالر و براي سه ماهه آخر سال 2015 میالدي معادل 48 دالر برآورد شده است و همچنین
میانگین قیمت سنگ آهن در سه ماهه نخست و دوم سال 2016 را نیز به ترتیب 46 و 44 دالر تخمین زده است
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مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
منابع

 www irsteel com. . 1394/05/25 همکاري ایران و هند در صنعت فوالد 1009 گندله
هند توافق کرده که گندله  با کیفیت به ایران صادر کند. این قرارداد که ارزش آن می تواند ساالنه به 200 میلیون دالر برسد حکایت از تقویت
مناسبات تجاري بین دو کشور همزمان با کاهش تحریم ها دارد. این شرکت ممکن است براي تامین تقاضاي قابل توجه در ایران، دو میلیون تن

گندله به این کشور صادر کند. آمارها نشان می دهد ایران در سال گذشته 21 میلیون تن گندله تولید کرده، در حالی که تقاضا براي این محصول به
28 تا 29 میلیون تن رسیده است.در حال حاضر در زنجیره تولید فوالد یک گلوگاه مهم وجود دارد که آن تامین گندله است. براي تولید گندله

سرمایه گذاري هایی شده که تا پایان سال این سرمایه ها به بهره برداري خواهند رسید. ایران تا اوایل سال آینده مشکل کمبود گندله دارد.

واردات گندله263 عنوان:شماره:فرصت 7درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
از آنجایی که قیمت گندله هند بر مبناي قیمت خرید سنگ آهن برزیل قیمت گذاري می شود صرفه اقتصادي ندارد پس بهتر است با صادرات سنگ آهن وشرح تحلیل:

تبدیل آن به گندله در هند واردات گندله از هند را به صرفه اقتصادي برسانیم.
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