
معاونت برنامه ریزي و توسعه
مدیریت مهندسی صنایع

94/07/30-شماره: 48



  مرجع خبر  تاریخ انتشار   عنوان و شرح خبر   شماره   زیرگروه  گروه تحلیل
  
  

  مقدمه

تحلیلگران بر این باور هستند که  کاهش قیمت فوالد در بازارهاي جهانی روند تولید محصوالت فوالدي را در سراسر دنیا تحت تاثیر قرار داده به طوري که در حال حاضر بیشتر
همین موضوع . یکی از دالیل عمده رکود صنایع فوالد ناشی از رکود اقتصادي چین است که اغلب بازارها را تحت تاثیر قرار داده است. ه رو به افول استگذاري در این حوز سرمایه

میلیون  600ز این میزان ظرفیت، حدود در مقطع فعلی چین ظرفیتی حدود یک میلیارد تن دارد اما ا. انداز محصوالت فوالدي در دنیا به هم ریزد سبب شده صنعت فوالد و چشم
این رکود در بیشتر بازارهاي جهانی حاکم است اما در برخی بازارها رکود وجود دارد و در برخی دیگر . تن فوالد تولید می کند که چنین تولیدي ناشی از رکود در این کشور است

به عنوان مثال صنعت فوالد در آمریکا شرایط مناسبی دارد و در بازار . تولید و بازار کشورها وابسته است ها و روند گذاري شواهدي از رکود پیدا نیست زیرا این امر به سیاست
هاي فوالدي شرایط بحرانی  نیست چرا که شرکت مطلوب هاي مطلوبی کند اما در امریکاي التین وضعیت تولید فوالد  فوالدهاي ساختمانی و با کیفیت باال توانسته سیاستگذاري

هاي خودروسازي آمریکا و اروپا به شکل مطلوبی در  در حال حاضر کارخانه.شود سازي انجام می گذاري در حوزه خودروسازي و کشتی ترین و بیشترین سرمایه اکنون موفق نددار
آهن در بازارهاي جهانی صنعت  زمان با افت قیمت فوالد و سنگهم در آن سو . گذاري باال است میل سرمایه هایی هم که با کیفیت باال تولید دارند حال تولید هستند و در کارخانه

ساله ترسیم کرده که امروزه کارشناسان تنها راه  10اي  میلیون تن نقشه 55فوالد ایران نیز به دنبال افزایش ظرفیت تولید است و براي سه برابر شدن آن یعنی دستیابی به ظرفیت 
گذاري در  اکنون بهترین زمان براي سرمایه در ایران به دلیل اینکه سرانه مصرف فوالد کمتر از سرانه مصرف فوالد کل دنیا است. دانند خروج از رکود این بازار را بازارسازي می

زان تولید فوالد افزایش یابد و باید می. صرفه اقتصادي دارد این محصوالت باال در ایران است زیرا قیمت پایین فوالد خام براي تولیدکننده  تولید محصوالت فوالدي با تکنولوژي
گذاري در  سرمایه می توان به تواند در صنعت ساختمان و فوالدهاي با کیفیت باال در خودروسازي باشدحتی  براي ایجاد رونق در بازار فوالد ایران بازار مصرف این تولیدات می

میلیون تن نیاز داخلی  30میلیون جمعیت تقریبا باید  80کیلو است و ایران با نزدیک به  400تا  300سرانه مصرف فوالد در دنیا به تعداد هر نفر . روي آورد هاي بدون درز تولید لوله
ن محصوالت فوالدي به اندازه کافی فوالد زیرا اکنون که براي تولید ای. هاي بسیاري انجام شود گذاري در مقطع کنونی باید در زمینه فوالدهاي با کیفیت سرمایهپس  افزایش یابد

  .ترین قیمت است، انجام شود گذاري در شرایطی که نفت در پایین خام وجود دارد بهتر است این سرمایه
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مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
PEST

 www irsteel com. . 1394/07/20 نابسامانی اقتصادي عربستان 1090 اقتصادي
انتشار نامه پادشاه عربستان که به وزیر دارایی اش اعالم کرده باید میزان هزینه هاي دولت طی سه ماه آخر سال 2015 کاهش پیدا کند و هرگونه

فعالیت هاي عمرانی متوقف شود و اقدامی براي خرید تجهیزات جدید در دولت صورت نگیرد یکی از نشانه هاي بروز نابسامانی اقتصادي در این
کشور است.در پی افزایش هزینه هاي دولت عربستان بعد از حمله به خاك یمن این کشور سیاست اقتصاد ریاضتی را پی خواهد گرفت.یکی از مهم

ترین گام هاي این سیاست کاهش سوبسید (رایانه) سوخت ، برق و آب و برخی کاالهاي اساسی است.قرار است این اقدامات در بودجه عربستان
براي سال آینده که تا ماه دسامبر سال جاري میالدي اعالم می شود اعمال شود.به نظر می رسد در همین راستا برخی پروژه هاي عمرانی مربوط به

شهرك مالی «ملک عبداهللا» که قرار بود یکی از بزرگترین پروژه هاي غرب آسیا باشد متوقف شود.

کاهش تقاضا318 عنوان:شماره:تهدید 5درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
عربستان که خود نقش بسزایی در کاهش قمیت نفت داشته تا به ایران ضربه بزند خود با مشکالت عدیده  اقتصادي مواجه شده است با توجه به اینکه 90شرح تحلیل:

درصد درآمد دولت عربستان وابسته به فروش نفت است و قیمت هر بشکه نفت خام  تقریبا 50 دالر معامله شده که به معناي کسري بودجه 130 میلیارد
دالري عربستان براي سال جاري است.این کسري در میزان تقاضا فوالد اثر گذار خواهد بود.

 www iransteel net. . 1394/07/22 عرضه و تقاضا در بورس کاال 1093 اقتصادي
در روز چهارشنبه مورخ 1394.07.22 و در رینگ داخلی، 25.110 تن تیرآهن 18 مجتمع ذوب آهن اصفهان، 2 هزار تن انواع کک متالورژي تولید
شرکت کک سازي زرند در رینگ صادراتی 110 هزار تن سنگ آهن دانه بندي مجتمع سنگ آهن فالت مرکزي ایران با نرخ پایه عرضه 24 دالر

و 40 سنت به ازاي هر تن عرضه و فروخته شد.

A.E 1



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
PEST

 www ifnaa ir. . 1394/07/23 1096 بررسی رشد اقتصادي چین اقتصادي
دومین اقتصاد بزرگ دنیا پس از سالها رشد سریع در حال تضعیف است که بخشی از آن به دلیل اقدامات دولتی در جایگزین کردن اقتصاد مصرفی

به جاي ساخت و سازهاي زیر بنایی است. رقم رشد تولید ناخالص ملی چین در فصل سوم در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 6.7 درصد تخمین
زده شده که بسیار پایین تر از رقم 7 درصدي است که چین در نیمه اول امسال ارائه داد.اقتصاددانان رقم کلی رشد اقتصادي چین براي سال 2015 را

6.8 درصد و براي سال آینده رقم پایین تر 6.5 درصد را پیش بینی کرده اند.

کاهش رشد اقتصادي و رکود بازار فوالد322 عنوان:شماره:تهدید 6درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
اقتصاددانان پیش بینی خود را بر اساس روند تضعیف بازارهاي سهام چین و عکس العمل ضعیف دولت چین ارائه داده اند بدین ترتیب انتظار می رود رقمشرح تحلیل:

رشد اقتصادي چین در سه ماهه اخیر بدترین افت از زمان بحران مالی سال 2009 باشد.

 www ifnaa ir. . 1394/07/19 1098 پیشی گرفتن اقتصاد هند از چین اقتصادي
بر اساس چشم انداز ارائه شده از سوي صندوق بین المللی پول، هند در سال 2015 رشد اقتصادي 7.3 درصدي را تجربه خواهد کرد.این شبه قاره در

 سال 2016 نیز 7.5 درصد رشد اقتصادي خواهد داشت.رشد اقتصادي چین در سال جاري از 7.3 درصد سال گذشته به 6.8 درصد خواهد
رسید.رشد اقتصادي این دومین اقتصاد بزرگ جهان براي سال 2016 نیز 6.5 درصد پیش بینی  شده است.افزایش تقاضا، سرمایه گذاري هاي ثابت و

پایدار، در کنار تقویت تولید از جمله پشتوانه هاي بهبود روند رشد اقتصادي هند است.کاهش شدید قیمت جهانی نفت نیز از دیگر عوامل رشد
اقتصادي هند در سالی که گذشت بود و به این کشور در تقویت حساب جاري و مالی خود در کنار کاهش دادن تورم کمک کرد.در کنار همه این
موارد اما رشد صادرات هند در ماه هاي اخیر به شدت افت داشته و نشان می دهد که تقاضا براي تولیدات این کشور در بازار جهانی کاهش یافته

است.

A.E 2



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
Porter

 www iransteel net. . 1394/07/18 بهره برداري ازکارخانه فوالد سهند زنجان 1104 رقباي تازه وارد
کارخانه فوالد سهند زنجان پس از تولید مقدماتی به دلیل کمبود کک به طور موقت تعطیل گردیده است و انتظار می رود با رسیدن محموله کک
ازگمرك تولید آزمایشی خود را از سر بگیرد.طبق خبرها یک محموله 55 هزار تنی از کک وارد گمرك کشور شده است که مقدار 20 هزار تن
آن به کارخانه رسیده و مصرف شده و 35 هزار تن آن در مسیر بندر عباس به زنجان قرار دارد.  فعالً پروانه بهره برداري کارخانه فوالد سهند صادر

نشده و به افتتاح رسمی نرسیده و در مرحله تولید آزمایشی است. مجموعه آهن اسفنجی  در آستانه افتتاح است که با افتتاح این مجموعه
سرمایه گذاري  سهامدار چینی این پروژه به 270 میلیون دالر می رسد. شایان ذکر است که تولید فوالد این کارخانه با تکنولوژي کوره بلند است و

کوره بلند آن چهارمین کوره بلند در کشور به حساب می آید.

 www ifnaa ir. . 1394/07/21 1091 کاهش صادرات فوالد ترکیه رقباي موجود
صادرات فوالد  ترکیه در سه ماهه سوم سال جاري کاهش یافته چرا که ابهامات سیاسی در بازارهاي اصلی خریدار فوالد ادامه داشت. از طرفی

برخی کشورها بر علیه محصوالت ترکیه اقدامات آنتی دامپینگ داشتند .این کشور بین ژانویه تا سپتامبر سال جاري 12 میلیون و 200 هزار تن فوالد
صادر کرد که 8.1 درصد نسبت به سال گذشته افت داشت. در این بین خاورمیانه با 4 میلیون و 330 هزار تن بزرگترین خریدار فوالد ترکیه بود و

پس از آن اروپا، امریکاي شمالی و افریقاي شمالی قرار گرفته اند.

A.E 3



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
Porter

 www irsteel com. . 1394/07/21 1092 بررسی واردات فوالد کره رقباي موجود
کره جنوبی در ماه سپتامبر یک میلیون و 770 هزار تن فوالد واردات داشته که 9.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش را نشان می دهد

چرا که تقاضاي فوالد در بخش ساخت و ساز و سایر صنایع با کاهش مواجه شده است.
در این بین کره یک میلیون و 130 هزار تن محصوالت فوالدي از چین وارد کرد که 64 درصد کل واردات فوالد به این کشور ار در بر داشت.

واردات فوالد از ژاپن نیز 545 هزار تن ثبت شد.

 www iransteel net. . 1394/07/22 رشد صادرات شرکت فوالد آلیاژي ایران 1101 رقباي موجود
فوالدهاي صادراتی شرکت فوالد آلیاژي در قالب گروه هایی نظیر عملیات حرارتی پذیر، سخت شونده ،زنگ نزن ،کربنی ،ابزار سردکار ،عملیات

حرارتی پذیر ،مهندسی و صنعتی بوده که عمدتا به کشورهاي آلمان ،اسپانیا ،ایتالیا ،پرتقال ،چک ،هلند ،کره جنوبی و افغانستان صادر شده است.
محصوالت این شرکت در صنایع خودرو سازي، ماشین سازي، نفت و گاز و پتروشیمی، ابزارسازي، نیروگاهی، ریلی، ساخت لوازم پزشکی و

جراحی و سایر صنایع ویژه کاربرد وسیع دارد. ارزش محصوالت صادر شده در 6 ماه اول سال جاري چهار میلیون و 500 هزار دالر بوده که نسبت
به مدت مشابه سال گذشته هفت هزار و 870 تن افزایش یافته است.

A.E 4



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
Porter

 www iransteel net. . 1394/07/29 افزایش سود فوالد مبارکه 1107 رقباي موجود
سود هر سهم با سرمایه 75هزار میلیارد ریالی که نسبت به گذشته رشد 50درصدي داشته، 137 ریال است. در دوره 6 ماهه 101 ریال از سود پیش
بینی شده معادل 74 درصد محقق شده است. پوشش سود باال به دلیل تحقق کل درآمد حاصل از سرمایه گذاریها است که در 6 ماهه دوم تکرار

نمی شود. میزان تحقق سود 6 ماهه به لحاظ عملیاتی 52درصد است و میانگین نرخ هاي 6 ماه نخست بیشتر از نرخ هاي بودجه شده است؛ بنابراین
حاشیه سود 6 ماه نخست از بودجه اندکی باالتر است

 www iransteel net. . 1394/07/29 اتمام تعمیرات واحد گندله سازي فوالد مبارکه 1109 رقباي موجود
با اجراي تعمیرات دوره اي در واحد گندله سازي فوالد مبارکه ، شرایط دستیابی به تولید 7 میلیون و 200 هزار تن گندله در این واحد هموار شد.

این تعمیرات 96 ساعته مهرماه 94 واحد گندله سازي بدون هرگونه حادثه ایمنی با موفقیت انجام شد. تعمیرات مذکور با انجام بیش از 32 هزار نفر
ساعت تعمیراتی، انجام شد، با اتمام این عملیات تعمیراتی با افزایش آماده بکاري تجهیزات، شاهد ادامه روند تحقق اهداف کمی و کیفی تولید در

سال جاري در واحد گندله سازي خواهیم بود.

A.E 5



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
استراتژي هاي نوظهور

 www iransteel net. . 1394/07/20 ورود یک فوالدي به حوزه نفت 1102 داخلی
با توجه به رکورد 1.5 ساله بازار فوالد ایران که در 30 سال اخیر بی سابقه بوده و مشکل تولید بسیاري از تولید کنندگان و فرایند کند و آهسته

بازرگانی، شرکت آهن و فوالد میالد به منظور حفظ منافع سهامداران و کمک به اقتصاد ملی و با استفاده از دانش فنی روز وارد فعالیت در صنعت
نفت و پتروشیمی شد. در مرحله نخست محصول تولیدي نفت میالد براي مصرف در کارخانه هاي تولید دوده کربن و الستیک سازي است و در

مراحل بعدي محصوالتی دیگر تولید خواهد شد فرآورده نفتی این واحد براي نخستین بار به روشی تولید می شود که دوستدار محیط زیست بوده و
بزرگترین مزیت این مجموعه این است که نه تنها هیچ گونه آسیبی به محیط زیست نمی رساند بلکه با استفاده از بخشی از ضایعات نفتی به

پاکسازي محیط زیست نیز کمک می کند. در مرحله نخست ماهانه حدود 3 هزارتن و ساالنه بیش از 30 هزار تن در مجموعه تولیدي نفت میالد،
فرآورده نفتی تولید خواهد شد و در آینده تا سه برابر قابل افزایش است. عمده مصرف کنندگان فرآورده نفتی کارخانه نفت میالد پارس ، کارخانه

هاي الستیک سازي و دوده کربن و همچنین برخی از صنایع شیمیایی دیگر هستند.

A.E 6



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
محصوالت

 www ifnaa ir. . 1394/07/20 1089 نگاهی به وضعیت تولید فوالد در ایران فوالد خام
در حال حاضر در ایران هزینه هاي تولید فوالد بسیار گران است و رکود امروز در 50 سال گذشته بی سابقه بوده است هم اکنون بیش از 3 میلیون تن

محصوالت فوالدي در کارخانجات دپو است که این رقم معادل 20 درصد نیاز کشور در یک سال است.براساس آمار در سال گذشته حدود 15
میلیون تن فوالد در کشور تولید شده است که مطابق برنامه ها به دلیل رکود بازار امسال حجم تولید فوالد به 12 میلیون تن خواهد رسید که این رقم

کاهش 30 درصدي تولید را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

رکود در بازار فوالد317 عنوان:شماره:تهدید 8درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
رکود صنایع مادر از جمله فوالد و سیمان ارتباط نزدیکی با بودجه هاي عمرانی دارد، هنوز وضعیت بازار براي تولیدکنندگان مشخص نیست، برخی منتظرشرح تحلیل:

ارزانی دالر هستند و عده اي دیگر  به دلیل مشکالت مالی قادر به فعالیت نیستند

 www ifnaa ir. . 1394/07/23 1094 صنعت فوالد دنیا نگران آینده فوالد خام
تقاضاي فوالد در سطح جهان امسال 1.7 درصد کاهش خواهد یافت و به یک میلیارد و 513 میلیون تن خواهد رسید در حالی که سال 2014 معادل

0.7 درصد رشد داشت. همچنین برآورد شده سال 2016 تقاضاي فوالد جهان 0.7 درصد باال رفته به یک میلیارد و 523 میلیون تن خواهد
رسید.واضح است که صنعت فوالد دنیا در حال حاضر در پایان نقطه اوج رشد است که به دلیل رشد اقتصادي سریع چین رخ داده بوده است.در

کنار رکود چین در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه نیز نرخ پایین سرمایه گذاري، نوسانات بازارهاي مالی  و درگیري هاي سیاسی مطرح است.
یک از مسائل مهم حساسیت اقتصادهاي نوظهور به شک هاي خارجی است از جمله در هند که به رکود جهانی واکنش نشان داده است.

A.E 7



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
محصوالت

 www ifnaa ir. . 1394/07/23 1095 بازار فوالد اروپا فوالد خام
صنعت خودرو سازي  اصلی ترین خریدار در بازار فوالد اروپا بشمار می رود. به طوري که فروش خودروهاي شخصی بیش از 8 درصد رشد داشته

است. ولی صنعت ساخت و ساز هنوز منتظر بازگشت اعتماد به بازار در بین سرمایه گذاران این بخش است.در این بین تقاضاي فوالد در اروپا با
افزایش 16 درصدي واردات از چین و روسیه تا بخشی تامین شده است. بی ثباتی سیاسی ناشی از بحران مهاجرین نیز بر بازار اروپا تاثیر داشته است.

نرخ بهره وري موثر در صنعت فوالد اروپا 86 درصد است  و واردات بزرگترین تهدید براي این صنعت می باشد.

 www iransteel net. . 1394/07/20 رونق بازار فوالد درآینده 1103 فوالد خام
با افزایش ساخت و سازها بازار فوالد به آرامشی نسبی خواهد رسید. خروج بازار فوالد از رکود مشروط بر این است که طرح هاي عمرانی دولت و
ساخت و سازها رونق بگیرند. در پنج یا شش ماه آینده طرح هاي عمرانی و ساخت و ساز مسکن تکان می خورد، در این صورت رونق به بازار فوالد

برمی گردد و میزان تقاضا براي محصوالت فوالدي در طرح هاي عمرانی افزایش پیدا می کند. دولت در ساخت و ساز مسکن بهتر است یکسري
سیاست هاي تشویقی و تسهیالتی را اعمال کند تا معامالت محصوالت فوالدي موازات با افزایش ساخت و سازها در بازار مسکن رونق پیدا کند و
انگیزه الزم در صنعت ساختمان ایجاد شود. به نظر می رسد که در کوتاه مدت قیمت فوالد تغییر نکند چرا که قیمت محصوالت فوالدي در بازار به

کف رسیده است اما ظرف سه چهار ماه آینده شاهد بهبود بازار مسکن خواهیم بود و این امر به نوبه خود باعث رونق بازار فوالد خواهد شد.

A.E 8



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
منابع

 www minews ir. . 1394/07/13 سیاست چین در بازار سنگ آهن 1088 سنگ آهن
در یک سال گذشته واردات سنگ آهن چین از کشورهاي جهان به جزء سه کشور استرالیا، برزیل و آفریقاي جنوبی کاهش یافته است. در هفت
ماهه سال 2015 چین از سایر کشورها تنها 64 میلیون تن واردات سنگ آهن داشت در حالی که این رقم در مدت مشابه در سال 2014 معادل 111
میلیون تن بود . به این ترتیب مشخص است که چین سیاست کوچک سازي تعداد صادرکنندگان سنگ آهن به کشور را در پیش گرفته است و

برنامه ریزي چین براي واردات سنگ آهن صرفا از این سه کشور خواهد بود. کارخانه هاي ذوب آهن توانایی ادامه تولید در سطح قیمت هاي فعلی
را ندارند و این در نهایت منجر به کاهش سطح تولید و در نتیجه کاهش نیاز آنها به سنگ آهن شده است.

عدم صادرات سنگ آهن وکاهش قیمت316 عنوان:شماره:فرصت 6درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
سهم ایران از بازار جهانی سنگ آهن رفته رفته کاهش یافته و بیشترین معضل در این زمینه نیز مربوط به قیمت حمل و نقل سنگ آهن می شود که باعثشرح تحلیل:

شده قیمت سنگ آهن ایران براي تحویل در بندر چین رقابتی نباشد.  رقابت شدید در بازار سنگ آهن چین و سیاست دوپهلوي این کشور در قبال ایران
باعث شده تا صادرات سنگ آهن ایران به چین با افت شدیدي مواجه شود.

 www iransteel net. . 1394/07/29 تاثیر رکود بازار فوالد بر قیمت سنگ آهن 1097 سنگ آهن
عرضه باالي فوالد در دراستاي رکود بازار تاثیر منفی در روند قیمت سنگ آهن گذاشته است. طبق آمار پالتس قیمت سنگ آهن 62 درصد با

2.60 دالر در تن خشک کاهش نسبت به هفته پیش به 53.80 دالر در تن خشک سی اف آر شمال چین رسید. این در حالی است که شاخص کلی
قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد در استیل ایندکس با 2.90 دالر در تن خشک کاهش، 52.60 دالر در تن خشک بوده است.کارخانه هاي

چینی امید به عرضه بیشتر کاال و کسب نقدینگی بیشتر داشتند ولی ضعف بازار فوالد آنها را ناامید کرد، از طرف دیگر عرضه باالي سنگ آهن از
طرف استرالیا و عدم تعادل آن با روند تقاضا نیز باعث فشار بر روند قیمت این کاال شد. طبق تحقیقات به عمل آمده، متوسط قیمت سنگ آهن براي

یک یا دو سال آینده 45 تا 55 دالر در تن خشک سی اف آر تخمین زده شده است.

A.E 9



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
منابع

 www iransteel net. . 1394/07/22 روند تولید شرکت هاي بزرگ تولید سنگ آهن 1100 سنگ آهن
شرکت هاي بزرگ سنگ آهن کشور شامل گل گهر، چادرملو، سنگان، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه و سنگ آهن مرکزي از ابتداي

فروردین تا پایان شهریور امسال، 12 میلیون و 521 هزار و 628 تن کنسانتره سنگ آهن تولید کردند. همچنین این شرکت هادر این مدت 3 میلیون و
621 هزار و 958 تن سنگ آهن دانه بندي تولید کردند.

A.E 10



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
منابع

 www ifnaa ir. . 1394/07/18 1108 رونمایی از شاخص قیمت سنگ آهن ایران سنگ آهن
چهارشنبه هفته گذشته بود که براي نخستین بار موسسه متال بولتن از شاخص قیمت سنگ آهن ایران رونمایی کرد و به این ترتیب سنگ آهن ایران
توانست براي نخستین بار صاحب یک شاخص قیمتی معتبر جهانی شود. تا پیش از این اتفاق قیمت سنگ آهن ایران عمدتا از سوي منابع چینی مانند

یومتال اعالم می شد. با توجه به اینکه چینی ها و از جمله یومتال خود یکی از خریداران سنگ آهن ایران بودند، به طور طبیعی قیمت سنگ آهن
ایران از سوي این منابع همواره کمتر از رقم واقعی اعالم می شد. این در حالی است که همزمان با اعالم شاخص قیمت سنگ آهن ایران از سوي

متال بولتن قیمت سنگ آهن ایران ارتقاي 9 دالري را تجربه کرد.حاال خبر می رسد که پلتس (Platts) یکی دیگر از مراجع معتبر اعالم قیمت مواد
معدنی، انرژي و پتروشیمی در جهان نیز ممکن است در آینده اي نه چندان دور همچون متال بولتن از شاخص قیمت سنگ آهن ایران رونمایی کند.

افزایش قیمت سنگ آهن ایران323 عنوان:شماره:تهدید 6درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
اگرچه نمی توان انتظار داشت که شاخص قیمت سنگ آهن ایران در متال بولتن در کوتاه مدت باعث رشد قابل توجهی در قیمت سنگ آهن ایران آن هم درشرح تحلیل:

شرایط رکودي کنونی شود اما می توان انتظار داشت که این اتفاق در بلندمدت عالوه بر منافعی که از نظر برندسازي براي سنگ آهن ایران خواهد داشت، به
تدریج به واقعی شدن قیمت سنگ آهن ایران در بازارهاي جهانی کمک خواهد کرد.ایران به دنبال شفاف سازي هرچه بیشتر در بازار سنگ آهن هست و در
این زمینه قدم اول آن همکاري با متال بولتن بود که با رونمایی از شاخص قیمت سنگ آهن ایران در این موسسه این همکاري به نتیجه رسید و قدم دوم  نیز

تالش براي همکاري با پلتس است.
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 www iransteel net. . 1394/07/15 روند قیمت کک متالورژي 1110 کک
روند قیمت کک متالورژي در هفت ماهه نخست 2015 در کشور هاي لهستان و چک

افزایش قیمت کک321 عنوان:شماره:تهدید 8درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
در چهار سال گذشته بدلیل ضعف چین در بازار کک، صادرات این محصول کاهش چشمگیري پیدا کرده است.  در سال 2008 این کشور بالغ بر 60 درصدشرح تحلیل:

کک جهانی را صادر کرده اما امروزه به یک کشور واردکننده صرف مبدل شده و این تحوالت موجب کاهش عرضه این کاال در بازارهاي جهانی شده
است.  عالوه بر این، با توجه به ساخت کوره بلندهاي جدید در جهان تقاضا براي کک باالتر خواهد رفت.  این عوامل می تواند منتهی به افزایش بیشتر قیمت

کک در بازارهاي جهانی شود.

A.E 12
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منابع

 www iransteel net. . 1394/07/08 1106 حذف عوارض صادراتی کنسانتره  سنگ آهن کنسانتره سنگ
اعمال عوارض روي صادرات کنسانتره سنگ آهن،  در زمان رشد نرخ هاي جهانی سنگ آهن از سوي دولت  اتخاذ شد که هدف آن کنترل صدورآهن

این ماده معدنی و همچنین فرآوري و رشد ارزش افزوده در داخل کشور بود. این در حالی است که از سال گذشته کاهش مصرف جهانی این ماده
معدنی سبب افت قیمت هاي سنگ آهن شد که این امر شرایط دشواري را براي تولیدکنندگان سنگ اهن در داخل کشور رقم زد از 31 میلیون تن
ظرفیت تولید کنسانتره سنگ آهن،  تنها 23 میلیون تن در داخل کشور به مصرف (کارخانه هاي فوالد سازي می رسد) و تولیدکنندگان سنگ آهن

با مازاد 8 میلیون تنی این ماده معدنی مواجه هستند. وزارت صنعت معدن و تجارت خواهان کاهش عوارض صادرات سنگ آهن کنسانتره از 15
درصد به 5 درصد شده بود و شوراي اقتصاد با استناد به تبصره 3 بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه براي حمایت از صادرات،  راي به حذف

این عوارض داد.

A.E 13


	News_Report
	940730
	News_Report

