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

علل پیدایش وضع موجود مخلوطی از پارامترهاي بازار جهانی بوده که بیشتر ناشی از وضعیت چین است و نیز توسـعه پرشـتابی اسـت     و وضعیت صنعت و بازار فوالد کشور بحرانی است
هاي ضد تورمی دولت و اثرات کاهنده آن برسطح تقاضاي فعلی بازار داخلی، باز هـم   حتی در صورت اجرا نشدن سیاستبه نظر می رسد  .ورمان انجام شده استهاي اخیر در کش که در سال

کـه از یکسـو بـر تقاضـا در بخـش       سال گذشـته بـا تبعـات منفـی    2در  اجراشده اما سیاست انقباض مالی در . وضعیت فوالد در ایران در حال حاضر کم و بیش در همین شرایط قرار داشت
بنابراین با . افت کند 88درصد از نقطه اوج خود در سال  20مسکن و از سوي دیگر بر امکان دولت براي تخصیص بودجه عمرانی اثر داشته باعث شد تقاضاي واقعی بخش فوالد تا حداقل 

تـوان از ابزارهـاي عـادي انتظـار تغییـر بنیـادین        فت تقاضا در حال وارد شدن بر پیکره صـنعت فـوالد اسـت نمـی    توجه به فشارهاي چندجانبه خارجی و داخلی که از ناحیه افزایش عرضه و ا
د در تغییـر  تواند سرفصل مشخصی در بسته خروج از رکود داشته باشد اثرات اجراي این طرح بر بازار فوالد را بای اي نمی عنوان یک کاالي واسطه از آنجا که فوالد به. وضعیت موجود را داشت

اگرچه بسته رونق اقتصادي دولت در اصل یک بسته انبساط پولی است که تالش شـده  .وجو کرد و سایر صنایع تولید کاالي مصرفی جست موازنه عرضه و تقاضاي فعالیت عمرانی و مسکن
  از طرفیکند تا جایی که ممکن است از اثرات تورمی این رویکرد جلوگیري خودرو هایی مشخص مانند وام مسکن و با هدفمند کردن مصارف منابع مالی ایجاد شده در این بسته در کانال

هـاي   در این حجم بدهی اختصاص ارقام تعیین شده بودجه ساالنه حـداقل بـه جبـران برخـی هزینـه     . هزار میلیارد تومان است 100هاي دولت به بخش خصوصی رقمی معادل  بدهی شرکت
سابقه مسکن ساخته شده آماده فروش کنـونی در کشـور کـه براسـاس      در بخش مسکن نیز با توجه به حجم بی ،وساز در کشور موج جدیدي از ساختپیمانکاران کمک خواهد کرد تا ایجاد 

هـاي   رکود به مقداري باشد که کاهش معناداري در حجـم سـاختمان   رود افزایش تقاضاي مسکن ناشی از بسته خروج از شود، انتظار نمی زده می میلیون مترمربع تخمین100برآوردها حدود 
. رود گذاري در بخش مسـکن و تقاضـا بـراي فوالدهـاي سـاختمانی نمـی       بنابراین انتظار جهش تاثیرگذاري در سرمایه. گذاري جدید در این بخش ایجاد کند منتظر فروش و به تبع آن سرمایه

در این زمینه با فرض بازگشت تقاضاي خودروي داخلی به سطوح   .از طریق اعطاي تسهیالت خرید است خودرو یش تحریک تقاضا در بخش صنعتبخش دیگر طرح خروج از رکود با هدف افزا
در حـدود نـیم میلیـون تـن     طور معقول داشت که حداکثر معادل چیـزي   توان انتظار افزایش تقاضا براي فوالدهاي آلیاژي، مهندسی و برخی مقاطع عریض خاص را به هاي گذشته می سال

میلیـون تـن   25میلیون تـن نـورد و نزدیـک بـه     30هاي گذشته که در حال حاضر نزدیک به  این تغییر در حجم تقاضا در مقابل ظرفیت ایجاد شده در صنعت فوالد کشور در سال. خواهد بود
هـاي خـاص صـنعت فـوالد عمـل کـرده و تغییـر         مدت در برخـی بخـش   عنوان یک مسکن کوتاه ت تنها بهتواند در بهترین حال فوالدسازي در مراحل تولید یا بسیار نزدیک به تولید است می

  .تر است وضعیت کلی آن مستلزم راهکارهاي بنیادي
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مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
PEST

 www iransteel net. . 1394/08/05 اشتراك دیدگاه  غول هاي فوالدي براي «آینده پایدار» 1123 اجتماعی،
غول هاي فوالدي جهان دیدگاه هاي خود در صنعت فوالد را براي «آینده اي پایدار» به اشتراك می گذارند.از جمله سیاست هاي توسعه پایدار که اززیست محیطی،

سوي رهبران فوالدي دنیا بیان شده که شامل موارد زیر می باشد:
• تمرکز بر محیط منطقه اي،

• استاندارهاي تولید،
• حفظ حقوق سهامداران،

•  محیط زیست،
•  ایمنی،

•  استانداردهاي اخالقی،
•  تعامل میان سهامداران،

• افشا اطالعات و شفافیت.
این برنامه به تازگی از سوي مدیران عامل 7 غول فوالدي دنیا از جمله آرسلور میتال، نیپون استیل، جِی اس دبلیو، بلواسکوپ، نوکور، گروه تکنیت

و اس اس اي بی و با حمایت انجمن جهانی فوالد آغاز شده است.

رشد پایدار در سایه توجه به محیط زیست336 عنوان:شماره:فرصت 6درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
سال 2002 نیز شرکت هاي فوالدي براي ایجاد یک سیاست براي دستیابی به توسعه پایدار فعالیت هایی انجام دادند.  این سیاست ها برگرفته از اصول تشکیلشرح تحلیل:

انجمن جهانی فوالد و تعهداتی بود که شرکت هاي عضو این تشکل جهانی برعهده گرفته اند به طوري که فوالدسازان با ایجاد تعامل میان سهامداران، زمینه
تحقق اهداف توسعه پایدار را فراهم آوردند.

A.E 1



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
PEST

 www iransteel net. . 1394/08/26 پیش بینی سودآوري براي فوالدسازان از سال 2017 1124 اقتصادي
دو عامل در بهبود شرایط سوددهی این صنعت تاثیر دارد

• حذف یا کوچک شدن شرکت هاي فوالدي به سبب نابسامانی هاي مالی است. بدین ترتیب بخشی از شرکت ها از جرگه تولید خارج می شوند  و

به دنبال آن عرضه کاهش می یابد.
•  رقابت پذیري شرکت هاي فوالدي است که سبب می شود در سال هاي آتی وضعیت بهتري پیدا کنند

در بهترین حالت،  تقاضا تا انتهاي سال 2015 ثابت میماند و این روند تقاضا به سال 2016 نیز تسري می یابد اما از سال 2017 کارخانه هاي خارج از
چین با افزایش تقاضا،  شاهد افزایش سوددهی خواهند شد. سال 2017 بازار فوالد ظرفیت سازي کمتري نسبت به سال جاري میالدي دارد.

پیش بینی بهبود وضعیت بازار فوالد337 عنوان:شماره:فرصت 6درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
چشم انداز تولید فوالد سه ساله جهانی تا پایان سال جاري تولید با 24 میلیون تن کاهش نسبت به سال 2014 به یک میلیارد و 638 میلیون تن می رسد.  اینشرح تحلیل:

میزان کاهش در سال آینده نیز اندکی ادامه می یابد و به یک میلیارد و 635 میلیون تن می رسد.  و در سال 2017 تولید با افزایش 44 میلیون به یک میلیارد و
679 میلیون تن خواهد رسیدالبته با این فرض که سرمایه گذاري در بخش دارایی ثابت که در خارج از چین صرف می شود تقاضاي فوالد را افزایش خواهد

داد.همچنین در چین با هدف مهار آلودگی هاي زیست محیطی و نظارت شدید بر بسیاري از کارخانه هاي ذوب فوالد، احتمال دارد 101 میلیون تن از
ظرفیت موثر تولید فوالد در این کشور حذف و به 890 میلیون تن کاهش یابد.

A.E 2



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
Porter

 www ifnaa ir. . 1394/08/25 بررسی وضعیت بیلت چین در آسیا 1111 رقباي موجود

کاهش قیمت بیلت چین324 عنوان:شماره:تهدید 6درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
در بازار آسیا بیلت چین طرفدار دارد چون خریدارها به فکر تکمیل موجودي انبارها هستند.  البته قیمت معامالت ارزان تر شده چون در بازار داخلی چینشرح تحلیل:

بیلت به طور میانگین اخیرا 8 دالر افت داشته است.

 www ifnaa ir. . 1394/08/21 وضعیت میلگرد چین در آسیا 1113 رقباي موجود
میلگرد صادراتی چین 253 تا 255 دالر هر تن فوب می باشد که از نوامبر 2006 تاکنون پایین ترین قیمت بوده است.

کاهش قیمت میلگرد چین326 عنوان:شماره:تهدید 7درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
به نظر می رسد قیمت هاي چین باید کاهش یابد چون تقاضاي داخلی در زمستان کمتر می شود.  ولی صادرکننده هاي چینی با توجه به وضعیت مالیشرح تحلیل:

نامساعد و ضرردهی قیمت ها را پایین تر از این نیاورده اند.

A.E 3



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
Porter

 www iransteel net. . 1394/08/19 آمار صادرات سنگ آهن و واردات گندله 1114 قدرت تامین
کنندگان

کاهش صادرات سنگ آهن و واردات گندله332 عنوان:شماره:تهدید 6درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
آمار گمرك نشان می دهد واردات گندله در مهر ماه 94 نسبت به شهریور ماه صفر بوده است.  ازجمله دالیل توقف واردات گندله، رکود بازار جهانی وشرح تحلیل:

داخلی فوالد و کاهش تقاضا و مصرف این محصول است.  این موضوع می تواند حکایت از آن داشته باشد که تولید فوالدسازان روندي کاهشی خواهد
داشت چراکه تقاضا براي مواد اولیه نیز کاهشی بوده است.

A.E 4



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
Porter

 www minews ir. . 1394/08/23 تولید زغال سنگ چین 1115 قدرت تامین
براساس اعالم اداره ملی آمار چین معدنکاران زغال سنگ این کشور در حال کاهش دادن تولید خود به منظور به حداقل رساندن زیان هستند.کنندگان

صنعت زغال سنگ چین از افت شدید تقاضا رنج می برد و این در حالی است که مازاد تولید زیادي نیز در بازار زغال سنگ به وجود آمده است.
صنعت زغال سنگ چین همچنان به دلیل اجراي برنامه دولت این کشور در زمینه مبارزه با آلودگی هوا تحت فشار زیادي قرار گرفته است. تولید

زغال سنگ چین در 10 ماهه امسال هم با کاهش 3.6 درصدي به 3 میلیارد و 45 میلیون تن رسید.

 www iransteel net. . 1394/08/09 واردات گندله از هند 1119 قدرت تامین
مذاکرات هند با ایران براي صادرات ساالنه یک میلیون تن گندله فوالدي باکیفیت در مراحل پایانی قرار دارد. شرکت کودرموك هند 500 هزارکنندگان

تن سنگ آهن 67.2 درصدي از طریق یک شرکت انگلیسی از برزیل وارد و پس از تبدیل آن به گندله به ایران صادر می کند. این شرکت اخیراً
72 هزار تن سنگ آهن از برزیل دریافت کرده است. این کارخانه به لحاظ جغرافیایی به منطقه غرب آسیا و بازارهاي ایران نزدیک است. هزینه
واردات سنگ آهن شرکت کودرموك در کارخانه منگلور 65 دالر در هر تن است؛ درحالی که این شرکت هر تن گندله را به قیمت 99 دالر به

فروش می رساند.

واردات گندله گران قیمت331 عنوان:شماره:تهدید 7درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
به نظر می رسد با توجه به قیمت باالي سنگ آهن برزیل و افزایش قیمت تمام شده گندله صادراتی به ایران و نیز به علت ظرفیت ناکافی در بخش گندلهشرح تحلیل:

سازي ایران  بهتر است سنگ آهن ایران به هند صادر گردد تا با فرآوري آن به گندله هم معادن سنگ آهن را از رکود نجات داده و هم قیمت تمام شده
گندله وارداتی از هند به طور چشم گیري کاهش یابد.

A.E 5



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
Porter

 www ifnaa ir. . 1394/08/25 وضعیت بازار میلگرد عراق 1112 قدرت
عرضه کننده هاي ترکیه با رشد قیمت قراضه میلگرد صادراتی به عراق را 5 دالر نسبت به ماه قبل افزایش داده به 360 دالر هر تن درب کارخانهخریداران

اسکندرون ترکیه رسانده اند.از اوایل نوامبر مصرف کننده هاي داخلی عراق 28 هزار تن میلگرد از ترکیه خریده اند و هفته گذشته نیز 20 هزار تن
میلگرد در 350 دالر هر تن درب کارخانه براي حمل اواخر نوامبر خریداري شد. این هفته قیمت ها باالتر رفته چون ترکیه توانسته 8 هزار تن میلگرد
را به عراق بفروشد.قیمت پیشنهادي میلگرد چین به عراق نسبت به ماه قبل 15 تا 20 دالر افت داشته ولی تمایل به خرید میلگرد ترکیه بیشتر است. از

طرفی خیلی از شرکت هاي چینی تمایلی ندارند در عراق فعالیت کنند چون نگران درگیري هاي نظامی هستند.

تقاضا براي میلگرد ترکیه325 عنوان:شماره:تهدید 6درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
در عراق تقاضاي میلگرد همچنان تحت تاثیر درگیري هاي نظامی است.  شدت گرفتن درگیري ها در شمال این کشور فعالیت تجاري و تقاضاي میلگرد اینشرح تحلیل:

منطقه را بدتر از قبل کرده است.در بازار داخلی عراق این ناآرامی ها تاثیر شدیدي بر قیمت ها داشته و میلگرد داخلی 30 دالر افت داشته است.

A.E 6



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
Porter

 www iransteel net. . 1394/08/30 آشنایی با کارخانه کک سازي و پاالیش قطران زرند 1117 قدرت
خریداران

بوجود آمدن مشتري جدید329 عنوان:شماره:فرصت 6درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
با توجه به اینکه پاالیشگاه قطران زرند ( بعد از پاالیشگاه قطران اصفهان) دومین پاالیشگاه قطران کشور است و تاکنون در ایران پاالیشگاه قطران دیگريشرح تحلیل:

حتی در مرحله اجرا وجود ندارد از اهمیت زیادي در سطح ملی برخوردار است.با افتتاح این پروژه مشتري تازه اي براي پسماندهاي کک سازي بوجود
آمده و همچنین با توجه به نیاز کک ذوب آهن می تواند به  عنوان تامین کننده این محصول نیز شناخته شود.

A.E 7



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
Porter

 www iransteel net. . 1394/08/06 بازار توزیع کنندگان آهن 1118 قدرت
تنها 10 تا 15 درصد از تولیدات آهن به فروش می رسد و بازار بر اساس نیاز روزمره مردم می گذرد اما این میزان از مبادالت جواب تولیدکنندگانخریداران

را نمی دهد . طی ماه هاي اخیر حدود 12 کارخانه هزار تنی آهن به تعطیلی کشیده شده است . واردات محصوالت فوالدي بیشتر از کشورهاي چین ،
کره جنوبی ، قزاقستان و روسیه انجام می شود و حدود 4 میلیون تن در سال می شود.همچنین طی 6 ماهه اول سال جاري حدود 3 میلیون تن

مصنوعات آهن از میلگرد ، لوله و پروفیل و تیر آهن به کشورهاي عراق ، ترکیه ، آلمان و کشورهاي حوزه خلیج فارس صادر شده است .

رکود دربازار فوالد330 عنوان:شماره:تهدید 8درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
به نظر می رسد نیمه دوم سال نیز هیچ رونقی در  بازاروجود نخواهد داشت و همچنان شاهد رکود خواهیم بود  اما در صورتی که دولت برنامه مدونی داشتهشرح تحلیل:

باشد شاید اوایل سال آینده شاهد رونق در بخش ساخت و سازها باشیم و بتوانیم به آرامی از رکود خارج شویم.

A.E 8



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
محصوالت

 www iransteel net. . 1394/08/10 آمار تولیدات شرکت هاي فوالدي 1116 فوالد خام

کاهش قیمت محصوالت فوالدي328 عنوان:شماره:تهدید 7درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
دوران رکود بازار فوالد همچنان ادامه دارد و فوالدسازان بسیاري از بخش خصوصی به دلیل ورود دامپینگ هاي خارجی از کشورهاي چین و روسیه انگیزهشرح تحلیل:

خود را براي فروش محصوالت شان از دست داده اند و به دپوي فوالد در انبارها رو آورده اند.  از سویی تولیدکنندگان دولتی هم سیاست ارزان فروشی در
بازار را پیشه کردند و تالش دارند با کاهش قیمت از حجم انبارهاي خود بکاهند.  ارزان فروشی فوالدسازان دولتی مدت ها است به راه  افتاده و موازات با

دامپینگ چینی ها در بازار در حال حرکت است.

A.E 9



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
منابع

روزنامه دنیاي اقتصاد 1394/08/25 روند قیمت سنگ آهن 1120 سنگ آهن

کاهش قیمت سنگ آهن334 عنوان:شماره:فرصت 6درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
شدیدترین افت در معامالت فوالد  قیمت سنگ آهن را به زیر 45 دالر به ازاي هر تن کشاند و این در حالی است که قیمت سنگ آهن به میزان 36 درصدشرح تحلیل:

افت  را تجربه کرده است.

A.E 10



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
منابع

روزنامه دنیاي اقتصاد 1394/08/20 روند قیمت سنگ آهن چین 1121 سنگ آهن

کاهش قیمت سنگ آهن333 عنوان:شماره:فرصت 5درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
کاهش تولید فوالد چین ، تقاضا را براي سنگ آهن کم کرده و موجب افزایش ذخایر سنگ آهن در بنادر چین و کاهش قیمت آن شده است.شرح تحلیل:

A.E 11



مرجع خبرعنوان و شرح خبر تاریخ انتشار شمارهزیرگروهگروه تحلیل
منابع

1394/08/22 جدول قیمت سنگ آهن 1122 سنگ آهن

روند نزولی قیمت سنگ آهن335 عنوان:شماره:فرصت 5درجه اهمیت:نوع تحلیل مرتبط:
رکود در صنعت فوالد، کاهش تقاضا و کندي فعالیت صنعتی چین در 25 سال اخیر را می توان از دالیل کاهش قیمت سنگ آهن دانست.شرح تحلیل:

A.E 12
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