


و اين سئوال مطرح است كه علت اين تغيير قيمت چه بود ، تا كجا ادامـه دارد ؟  باشد  بازار فوالد و تغييرات آن همچنان با شك و ترديد مواجه مي
:دو نگاه متفاوت در بازار وجود دارداين راستا  در

فروشنده هـاي خـارجي دسـت از     2016نگاه مثبت اعتقاد دارد كه اين تغيير قيمت منطقي و قابل پيش بيني بود چرا كه اوال از اواسط ژانويه سال 
ميليـون تـن از   150و برنامه كـاهش   را باال بردهاش  مصرف فوالد در بازار داخلي زيرا از يك طرف چينيافت  فروش كشيدند و قيمت ها افزايش
دوما افزايش صادرات نفت باعث شده تا درآمد دولت بـاال رود و همـين امـر باعـث ايجـاد اميـدواري در فضـاي        .ظرفيت توليد را در پيش گرفتند 

سوما دولت بعنوان بزرگترين مصرف كننده به علت عدم تصـويب نهـايي   . اقتصادي كشور شده در نتيجه سرمايه هاي راكد دوباره فعال شده است 
.دارد و ابالغ، ورود به بازار نكرده است بنابراين به دنبال اين افزايش قيمت ، افزايش تقاضا هم وجود

 355در خالل يـك مـاه گذشـته مقـدار     اوال  :ديگري كه معتقدند اين روند پايدار نيست و قيمت ها تنزل خواهد كرد ، استدالل مي كنند كهگروه 
درصـد زيـر قيمـت هـاي روز بـازار اسـت ايـن         20هزار تن كاال در بورس فروخته شده كه به انبارها رفته است قيمت اين كاالها بطـور متوسـط   

ت موجوديها اجازه باال رفتن قيمت را نميدهند چرا كه سوداگرها به اميد كسب سود موجودي را روانه بازار مي كنند و همـين امـر بـه سـقوط قيمـ     
منجر خواهد شد دوما سياست دولت كنترل تورم است ، از آنجا كه دولت خود بزرگترين عرضه كننـده و توليدكننـده فـوالد اسـت بـازار را كنتـرل       

مقدمه

ت موجوديها اجازه باال رفتن قيمت را نميدهند چرا كه سوداگرها به اميد كسب سود موجودي را روانه بازار مي كنند و همـين امـر بـه سـقوط قيمـ     
منجر خواهد شد دوما سياست دولت كنترل تورم است ، از آنجا كه دولت خود بزرگترين عرضه كننـده و توليدكننـده فـوالد اسـت بـازار را كنتـرل       

درصد از آن باقيمانده اسـت   30خواهد كرد و اجازه باال رفتن قيمت را نخواهد داد ،سوما دولت به دنبال اجراي طرح هاي عمراني است كه حداكثر 
 ، اين طرح ها نيازي به فوالد ندارند بنابراين تقاضاي فوالد از طرف بخش دولتي بسيار محدود است از طرف ديگر ساختمان سازي هـم بـا ركـود   

چهارما در گذشته نقدينگي هاي بزرگ در بازار زياد بود اين نقدينگي ها عمالً بنا به داليل مختلـف در  .روبروست بنابراين تقاضا رشد نخواهد كرد 
ـ بازار فوالد نيستند يا در سپرده هاي بانكي هستند يا به حرفه هاي ديگر منتقل شده اند بنابراين محدوديت سرمايه در بـازار فـوالد باعـث     رل كنت

.حجم معامالت و كاهش قيمت خواهد شد 
جهـاني  ار آنچه خوانديد داليل دو نگاه متفاوت به بازار بود ولي هر دو نگاه نقاط مشترك هم دارند ، اولين نقطه مشترك اينست كه تا زماني كه باز

دومين نقطه مشترك آن است كه اگر دولـت بتوانـد   . فوالد رونق دارد و ايران مي تواند محصوالت خود را صادر كند نبايد نگران بخش فوالد بود 
غير اينصورت حتي با فرض ثبات قيمـت هـا در     بدهي خود را به شركت هاي ساختماني و بانك ها بپردازد ، رونق همچنان ادامه خواهد يافت در

در واقع در شرايط فعلي نمي توان قضاوت روشني نسبت بـه ماههـاي پـيش رو داشـت و بايـد      . سطح فعلي باز هم بازار با ركود روبرو خواهد بود 
.منتظر بودجه و برنامه هاي دولت نشست

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع 



شماره صفحه خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

رقباي موجود

1 2015در سال  EVRAZبهره وري شركت 

2 2015در سال  EVRAZتوليدات شركت 

3 كند شدن رشد اقتصاد چين تاثيرات

:فهرست مطالب اين شماره 

3 كند شدن رشد اقتصاد چين تاثيرات

4 و واردات فوالد هندوستان روند صادرات

5 روند مصرف واقعي فوالد هند

6 فوالد خوزستان 94سال  فروش

7 صادرات نخستين شمش فوالد كاوه

8 افتتاح فوالد سفيد دشت

قدرت تامين 
كنندگان

9 پيش بيني توليد غول هاي توليدي سنگ آهن جهان
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شماره صفحه خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

قدرت تامين 
كنندگان

10 روند قيمت جهاني گاز طبيعي

11 روند قيمت جهاني برق 

12 بررسي روند قيمت قراضه روسيه

13 روند قيمت سنگ آهن وارداتي چين

14 14بررسي روند قيمت قراضه وارداتي تركيه بررسي روند قيمت قراضه وارداتي تركيه

قدرت 
خريداران

15 بررسي قيمت بيلت چين

16 بررسي قيمت بيلت سي آي اس

17 2015- 2014مقايسه واردات بيلت منا در سال هاي 

18 تقاضاي بيلت در عربستان

19 روند قيمت ميلگرد صادراتي تركيه

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع 



مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

گزارش ساالنه شركت 95/01/15 2015در سال  EVRAZبهره وري شركت  رقباي موجود

5 :  درجه اهميت  كاهش بهره وري شركت :  عنوان  1 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  اين در فوالد توليد منظر از وري بهره .است كاهش به رو حال تا 2013 سال از EVRAZ شركت در وري بهره ميزان
  تعيين هدف به را خود توانسته كه هرچند است رسيده 2015 درسال 42.8 به 2013 سال در تن بر دالر 57.9  از شركت

  .است رسيده تن بر دالر 7 به زغال توليد در و تن بر دالر 6.9 به 2015 سال در آهن سنگ توليد در وري بهره.برساند شده
.است صنعتي واحد اين در توليد كاهش همچنين و اوليه مواد و فوالد قيمت شديد كاهش وري بهره كاهش داليل از يكي

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

گزارش ساالنه شركت 95/01/15 2015روسيه در سال  EVRAZتوليدات شركت  رقباي موجود

5 :  درجه اهميت  كاهش توليد شركت :  عنوان  2 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  ميليون 20 نزديك هلدينگ اين است رسيده ميليون 13 حدود به EVRAZ شركت در 2015 سال در خام فوالد توليد ميزان
 داشته كاهش 2014 سال نسبت به EVRAZ توليدات.است كرده توليد شو كك زغال تن ميليون 21 و آهن سنگ تن

.است
شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Crisil 95/01/15 كند شدن رشد اقتصاد چين تاثيرات رقباي موجود

8 :  درجه اهميت  كند شدن رشد اقتصادي چين :  عنوان  3 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  رو كماكان كشور اين در تقاضا و باشد داشته درصد 6.3 باالي اقتصادي رشد نتواند چين صورتيكه در شود مي بيني پيش
  از اقتصادي رشد كاهش صورت در حالت دو بيني پيش اين در .كند مي افت شدت به اقالم برخي قيمت بگذارد كاهش به

  محصوالت قيمت ،%15 نفت قيمت آن بينانه خوش حالت در كه است شده گرفته نظر در چين اقتصاد براي درصد 6.3
.رسد مي %17 و %23 ،%31 ترتيب به مقدار اين بدبينانه درحالت و شود مي مواجه افت با %7 استراليا زغال ،%18 نوردي

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Ministry of Steel 95/01/15 و واردات فوالد هندوستان روند صادرات رقباي موجود

5 :  درجه اهميت  كاهش واردات هند :  عنوان  4 :  شماره  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  كاسته 2016 سال در فوالد واردات و صادرات ميزان از شود مي بيني پيش هند فوالد واردات و صادرات روند به توجه با
  هاي طرح ،تكميل)گذارد مي تاثير صادرات بيشتر كه( فوالد جهاني قيمت كاهش به توان مي آن عمده داليل از .شود

.كرد اشاره داخلي تقاضاي رشد و فوالدي
شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Ministry of Steel 95/01/15 روند مصرف واقعي فوالد هند رقباي موجود

5 :  درجه اهميت  افزايش مصرف واقعي هند :  عنوان  5 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  خود صعودي روند نيز واقعي مصرف ، فوالد براي تقاضا رشد و هندوستان اقتصاد رشد به رو روند به توجه با رسد مي نظر به
.برسد 2016 سال در تن ميليون 77 به و كرده حفظ را

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

iransteel 95/01/15 فوالد خوزستان 94سال  فروش رقباي موجود

7 :  درجه اهميت  افزايش فروش محصوالت :  عنوان  6 :  شماره  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  ريالي ارزش و ميليوني يك از بيش رشد با فروش مجموع مقدار كه است اين بيانگر 94 سال در خوزستان فوالد فروش آمار
  ارزشي كه .است  بوده تن هزار 360 و ميليون 2 ميزان به 93 سال در فروش مقدار .است شده مواجه ريالي ميليارد 4920

.است داشته بر در ريالي ميليارد 200 و هزار 35
شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

ifnaa 95/01/29 صادرات نخستين شمش فوالد كاوه رقباي موجود

شركت فوالد كاوه جنوب كيش به عنوان يكي از زيرمجموعه هاي بنياد مستضعفان پس از گذشت دو ماه از آغاز توليد 
.  مستمر خود، نخستين تجربه صادراتي را به مقصد اردن به ثبت رساند

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي بنياد مستضعفان، شركت فوالد كاوه جنوب كيش پس از گذشت دو  
.هزار تني محصول شمش بيلت  را به اردن صادر كرد 20ماه از آغاز توليد مستمر   محموله 

شركت فوالد كاوه ) بيلت(نخستين محموله شمش : مديرعامل شركت فوالد كاوه جنوب كيش در اين زمينه بيان كرد
. هزار تن به مقصد كشور اردن در حال بارگيري است 20به ميزان BS4446جنوب كيش با استاندارد

:   علي دهاقين همچنين  از افزايش پيشنهادهاي خريد از شمال آفريقا، تركيه و كشورهاي حوزه خليج فارس خبر داد و گفت

5 :  درجه اهميت  صادرات شمش :  عنوان  7 :  شماره  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  بر بيشتر شركت اين تمركز آزاد هاي آب و دريا به دسترسي و كاوه فوالد شركت خاص موقعيت به توجه با رسد مي نظر به
  درصد 70 از بيش براي صادرات برنامه كه است شمش تن هزار 40 شركت اين توليد برنامه .است فوالد صادرات روي

.كند مي توليد نيز اسفنجي آهن ، شمش بر عالوه جنوب كاوه فوالد.است شده تعيين شمش توليدات
شرح تحليل
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:   علي دهاقين همچنين  از افزايش پيشنهادهاي خريد از شمال آفريقا، تركيه و كشورهاي حوزه خليج فارس خبر داد و گفت
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

iransteel 95/01/29 فوالد سفيد دشت رقباي موجود

طرح فوالد سفيددشت چهارمحال و بختياري به عنوان نخستين طرح از طرح هاي فوالد استاني است كه اكنون بخش  
بخش احياء  . احياء آن آماده بهره برداري است كه در ارديبهشت ماه با حضور مقامات عالي كشور راه اندازي مي شود

طرح هاي هفت  . به مرحله بهره برداري برسند 95تعدادي از طرح هاي فوالد استاني نيز قرار است به تدريج در طول سال 
گانه فوالد استاني شامل طرح فوالد سفيددشت در استان چهارمحال و بختياري، ني ريز در استان فارس، ميانه در استان  

آذربايجان شرقي، شادگان در استان خوزستان، بافت در استان كرمان، قائنات در استان خراسان جنوبي و طرح فوالد سبزوار  
كلنگ زني شدند اما به دليل مشكالت   1385طرح هاي فوالد استاني از شهريور سال . در استان خراسان رضوي هستند
.تامين نقدينگي معوق مانده بود

5 :  درجه اهميت  راه اندازي و تكميل طرح استاني :  عنوان  8 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  800 توليد ظرفيت با بختياري و چهارمحال سفيددشت فوالد دولت، ويژه توجه و نقدينگي تزريق به توجه با رسد مي نظر به
  تعيين تن هزار 800 طرح اين ظرفيت چند هر كه داشت توجه بايد همچنين .است اندازي راه آماده اسفنجي آهن تن هزار
است شده بيني پيش آنها براي نيز تن ميليون يك تا ظرفيت افزايش قابليت اما شده

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Companies Guidance 95/01/15
پيش بيني توليد غول هاي توليدي سنگ آهن 

جهان
قدرت تامين 

كنندگان

6 :  درجه اهميت  آهن افزايش توليد سنگ :  عنوان  9 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  سال در و باشد داشته رشد به رو رئندي آهني سنگ هاي غول توليد ميزان شده انجام بيني پيش طبق رسد مي نظر به
  و آهن سنگ بيشتر تقاضاي خود، شده تمام قيمت كاهش در ها شركت اين حركت.برسد تن ميليون 1300 حدود به 2018

.شود مي توليد افزايشي روند تداوم باعث پذيري رقابت قدرت افزايش
شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Steel on the net 95/01/15 روند قيمت جهاني گاز طبيعي
قدرت تامين 

كنندگان

5 :  درجه اهميت  كاهش قيمت گاز :  عنوان  10 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  قيمت توجه قابل كاهش شاهد داد رخ توليد مازاد افزايش پي در كه خام نفت قيمت شديد كاهش از پس رسد مي نظر به
  دالري 4.8 قيمت به سال 2 از پس بود دالري 11 قيمتي رنج در كه 2014 ژانويه از گاز قيمت.هستيم جهان در گازطبيعي

  كه هاي كارخانه به قيمت كاهش اين .است داشته درپي را درصدي 50 از بيش كاهش كه است رسيده مكعب متر هر در
.دهند كاهش را خود شده تمام قيمت تا كند مي كمك است طبيعي گاز با آن پايه سوخت

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Steel on the net 95/01/15   روند قيمت جهاني برق
قدرت تامين 

كنندگان

5 :  درجه اهميت  2014به قيمت هاي سال  بازگشت :  عنوان  11 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

 كل در ولي است بوده زيادي نوسانات داراي اخير سال دو در فوالدي هاي واحد مصرفي برق قيمت رسد مي نظر به
.است برگشته 2014 سال هاي قيمت به 2016 سال در برق قيمت و است نداشته محسوسي تغييرات

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

ifnaa 95/01/29 بررسي قيمت قراضه روسيه
قدرت تامين 

كنندگان

دالر در تن باال رفت درحاليكه قيمت عرضه اين محصول امريكا و   15تا  10قيمت عرضه قراضه روسيه در بازار خاور دور  
توليدكنندگان كره جنوبي به دليل انتخابات مجلس اين كشور، روند خريد را از هفته آينده از سر   .ژاپن تغييري نداشت

دالر در تن سي اف آر كره تخمين زده اند كه  239تا  234را  3به هر حال، تجار قيمت پيشنهادي قراضه آ. خواهند گرفت
.دالر افزايش را نشان مي دهد 15تا  10اين قيمت 

.دالر در تن فوب اعالم شده است 220ژاپن به كره نيز  2قيمت عرضه قراضه سنگين كالس 
دالر در تن سي اف آر به تايوان عرضه شده اما   225تا  222در قيمت ) 80-20(امريكا  2و  1قراضه سنگين كالس 

5 :  درجه اهميت  قيمت قراضه افزايش :  عنوان  12 :  شماره  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

.افزايش قيمت قراضه است شرايط فعلي محصوالت نيمه تمام و سنگ آهن نشان دهنده تقويت قيمتها و نظر مي رسد هب شرح تحليل
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.دالر در تن فوب اعالم شده است 220ژاپن به كره نيز  2قيمت عرضه قراضه سنگين كالس 
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.  دالر در تن داشته اند 4خريداران درخواست تخفيف 



مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

ifnaa 95/01/29 روند قيمت سنگ آهن وارداتي چين
قدرت تامين 

كنندگان

7 :  درجه اهميت  افزايش قيمت سنگ آهن :  عنوان  13 :  شماره  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  تقويت را چين بازار در آهن سنگ قيمت ها كارخانه توليد افزايش و فوالدي محصوالت موجودي رسدكاهش مي نظر به
  رسيده آر اف سي تن در دالر 60 به روز يك طي افزايش تن در دالر 1.5 با استراليا درصد 62 آهن سنگ .است كرده
  سال مشابه مدت از بيشتر درصد 6.5 كه كرد خريداري آهن سنگ تن ميليون 241.56 امسال اول فصل در چين  .است
 كه شده اعالم تن ميليون 100 از بيش چين مهم بندر 45 در آهن سنگ فعلي موجودي كه است ذكر قابل .بود پيش

.باشد مي امسال رقم باالترين

تحليل شرح
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

ifnaa 95/01/30 وارداتي تركيه بررسي روند قيمت قراضه
قدرت تامين 

كنندگان

را براي تحويل ماه مي در  ) 80-20( 2و  1هزار تن قراضه سنگين كالس  27طبق آمار متال اكسپرت يك شركت ترك 
هزار تن قراضه با كيفيت را در قيمت   35دو شركت ترك ديگر . دالر در تن سي اف آر خريداري كرده است 270قيمت 

) 80- 20(و  1گفته مي شود قيمت پيشنهادي اروپا براي قراضه سنگين كالس . دالر در تن از اروپا خريداري كرده اند 280
.دالر در تن سي اف آر بوده است 264.5به تركيه 

دالر در تن سي اف آر   250دالر در تن سي اف است كه باالتر از  261نيز  3قيمت پيشنهادي سي آي اس براي قراضه آ
.هفته گذشته است

گزارشي از انجام معامله خريداران ترك با فروشندگان امريكايي ارائه نشده اما آخرين قيمت پيشنهادي قراضه سنگين 

5 :  درجه اهميت  افزايش قيمت قراضه :  عنوان  14 :  شماره  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  تغييري بالتيك درياي قراردادي قيمتهاي هرچند .است شده جذاب بسيار آوريل اواسط در تركيه قراضه بازار رسد مي نظر به
  و تمام نيمه محصوالت تقاضاي افزايشي روند .است داشته زيادي افزايش سياه درياي و اروپا پيشنهادي قيمتهاي اما نكرده
  .شد تركيه در قراضه خريد تقاضاي رفتن باال باعث هفته اين در فوالدي نهايي

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

ifnaa 95/01/31 چين قيمت بيلت بررسي قدرت خريداران

 .دالر در تن فوب رسيد 350تا  345دالر در تن افزايش در اين هفته به  10تا  5با 3SP 150قيمت پيشنهادي بيلت سايز 
تا  27دالر در تن سي اف آر بوده كه  375تا  370دالر در تن فوب معادل  350ميليمتر چين به فيليپين  120آخرين قيمت عرضه بيلت سايز 

.دالر بيشتر از قيمت هفته پيش است 32
دالر در تن سي اف آر از تجار چيني براي تحويل  262دالر در تن فوب معادل  350ميليمتر را در قيمت  150كارخانه هاي تايوان بيلت سايز 

.با توجه به شرايط بازار و قيمتها خريداران ترجيح مي دهند بيلت را در حد نياز و تحويل فوري خريداري كنند. جوالي خريداري كرده اند

4 :  درجه اهميت  افزايش قيمت بيلت :  عنوان  15 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  است، كرده صعودي را چين بيلت صادراتي قيمت روند آهن سنگ باالي قيمت و داخلي باالي تقاضاي رسد مي نظر به
.است نداشته تغييري چين نقاط برخي داخلي بازار در محصول اين قيمت هرچند

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

ifnaa 95/01/30 بررسي قيمت بيلت سي آي اس قدرت خريداران

دالر هر تن   30دالر در تن فوب درياي سياه رسيد كه بالغ بر  380تا  375قيمت معامالتي بيلت اكراين در اين هفته به 
.افزايش طي يك هفته را نشان مي دهد

  400مصر كه از اولين خريداراني است كه باال رفتن قيمت را قبول مي كند اوايل اين هفته بيلت سي آي اس را در قيمت 
.  دست اندركاران بازار معتقد به افزايش بيشتر قيمت نسبت به اين سطح هستند. دالر در تن سي اف آر خريداري كرده است

اين محصول مشتريان ديگري از عربستان و تركيه نيز دارد ولي فروشندگان قيمتهاي پيشنهادي آنها را قابل قبول نمي  
.دانند

5 :  درجه اهميت  افزايش قيمت بيلت :  عنوان  16 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  باالي تقاضاي .است شده قيمت رشد باعث اس آي سي بيلت قيمت عرضه كاهش با همراه تقاضا افزايش رسد مي نظر به
 .است شده روند اين در عطفي نقطه تركيه در قراضه تقاضاي رفتن باال همينطور و جهان بازارهاي در مقاطع

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Metal Expert 95/01/15 2015- 2014مقايسه واردات بيلت منا در سال هاي  قدرت خريداران

9 :  درجه اهميت  افزايش واردات منا :  عنوان  17 :  شماره  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  سال نسبت به تركيه سهم .است برداشته در را تني ميليون 2.6 رشد 2014 سال نسبت به 2015 سال در منا بيلت واردات
.است رسيده بيلت واردات بازار سهم درصد 47 به و يافته افزايش قبل

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

ifnaa 95/01/29 تقاضاي بيلت در عربستان قدرت خريداران

افت تقاضاي مقاطع در عربستان سعودي تاثير منفي در روند تقاضاي بيلت در اين منطقه گذاشته كه احتمال ادامه اين روند  
طبق آمار صنايع عربستان انتظار مي رود رشد ساالنه مصرف بيلت در اين كشور طي سالهاي . وجود دارد 2025تا سال 
 . درصد بوده است 7.4 2013تا  2006درصد پايين بيايد، اين رقم رشد در سالهاي  2.6تا  2025تا  2016

ميليون تن بود، ضمن اينكه كل توليد داخلي اين محصول با توجه به  9.5كل تقاضاي بيلت عربستان در سال گذشته 
.  ميليون تن بوده است 7.7ميليون تن، تنها  8.8ظرفيت 

7 :  درجه اهميت  تقاضا كاهش :  عنوان  18 :  شماره  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  كندي اصلي دليل داشته، همراه به را بودجه كسري و داده قرار الشعاع تحت را كشور درآمد كه نفت قيمت افت به توجه با
  در وارداتي بيلت خريداري بودن صرفه به و قيمت ارزان واردات همچنين .است مقاطع تقاضاي افت نتيجه در رشد روند اين
  و نفتي ساز و ساخت هاي پروژه است اميدوار عربستان حاكم، منفي جو رغم علي .است بوده داخلي توليد هاي هزينه برابر

.بياورد بوجود كشور اين داخلي بازار در فوالد مصرف روند در عطفي نقطه بتواند شهرسازي هاي پروژه و گازي

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

ifnaa 95/01/29 روند قيمت ميلگرد صادراتي تركيه قدرت خريداران

7 :  درجه اهميت  افزايش قيمت ميلگرد :  عنوان  19 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  روند شدن مثبت و ميلگرد قيمت افزايش باعث اوليه مواد قيمت افزايش و تقاضا رشد ، قراضه بازار بهبود رسد مي نظر به
  .است شده قيمتي

شرح تحليل
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