


پايـان راه   به در بازار فوالد شاهد بازگشت قيمت ها هستيم تا جايي كه روند افزايشي پيشين قيمتي تغيير شكل پيدا كرد و دومين التهاب در بازار فوالد       

با توجه به وضعيت كلي در بازار فوالد و همچنين نزديكي به ماه مبارك رمضان و خودنمايي ركود از سمت تقاضاي موثر و همچنين عقب نشيني  .خود رسيد
. ر قيمـت هاسـت  ر بتقاضا در برابر قيمت هاي باالي فعلي، كاهش مجدد قيمت ها مي تواند رفتاري كامال منطقي بوده و نشانه اي از بروز و ظهور مكانيزم بازا

. اهـد كـرد  خو اين ويژگي مهم را بايد جدي گرفت، زيرا از يك سو شفافيت در بازار را افزايش داده و از سوي ديگر پتانسيل برخي بازارسـازي هـا را تضـعيف   

نكته ديگر درخصوص كاهش قيمت ها را بايد رقابت منفي بين توليدكنندگان كوچك و بـزرگ در بـازار فـوالد و حتـي كانـال هـاي فـروش از سـمت يـك          

 دي،توليدكننده واحد دانست، زيرا براي حفظ مشتري و حتي افزايش حجم فروش خود، كاهش قيمت ها را به صورت اعمال تخفيف بيشتر مخصوصـا در مبـا  

همين سيگنال مهم نيز تاكنون باعث شده تا قيمت ها در بازار فوالد كاهش يابد و البته موجب آن نيز شـده اسـت كـه    . به عنوان يك ابزار تجاري برگزيده اند

با توجه به تمامي اين موارد و مخصوصـا  . رقابت منفي در بازار داخلي و در معامالت خرده فروشي گسترش يابد كه سيگنالي ديگر براي كاهش قيمت ها بود

ت هـا  قيمـ نزديكي به ماه مبارك رمضان و عقب نشيني تقاضا و همچنين وجود كاال در انبارهاي شهرهاي مختلف، از هم اكنون بايد نسبت به كاهش بيشتر 

با توجه به مـوارد فـوق بايـد از    . بسيار حساس بود، زيرا مي تواند اين روند آرام و نزولي نرخ ها در بازار فوالد ادامه يابد و قيمت هاي پايين تري نيز تجربه شود

در صـورت  كـه  هم اكنون كاهش بيشتر قيمت ها را هشدار داد، ولي اين تمام ماجرا نيست زيرا واقعيت هاي ديگري نيز زيرپوست بازار فوالد در جريان است 

يكي از اين فاكتورها باالبودن قيمت شمش و ديگري وجـود پتانسـيل بازارسـازي در    . ادامه يافتن آن ها، چندان هم نمي توان به كاهش قيمت ها اميدوار بود

مقدمه

يكي از اين فاكتورها باالبودن قيمت شمش و ديگري وجـود پتانسـيل بازارسـازي در    . ادامه يافتن آن ها، چندان هم نمي توان به كاهش قيمت ها اميدوار بود

درخصوص باالبودن قيمت شمش بايد اين گونه اظهار كرد كه قيمت شمش اغلب تابعي از بهاي ميلگرد در بـازار داخلـي   . بين ساز و كار معامالت خواهد بود

ر بوده، ولي هم اكنون شاهد كاهش قيمت ميلگرد و عدم افت جدي بهاي شمش هستيم كه اين دوگانگي بازار فوالد را همچون فنري فشـرده، تحـت فشـا   

با توجه به مقاومت بسياري از توليدكنندگان و فروشندگان شمش در . قرار داده و مي تواند با افزايش مجدد قيمت ميلگرد يا كاهش بهاي شمش رو به رو شود

توري فـاك روزهاي اخير شاهد آن خواهيم بود كه به ناچار حجم توليد ميلگرد كاهش يافته يعني عرضه انواع ميلگردهاي نوردي در بـازار تضـعيف شـود كـه     

با توجه . از سوي ديگر در نهايت سركوب خريد شمش به همين بازار نيز وارد شده يعني بهاي شمش نيز كاهش مي يابد. براي حمايت از قيمت ها خواهد بود

ـ به اين سيكل رفت و برگشتي و در صورت عدم تعامل بين توليدكنندگان شمش و واحدهاي نورد ميلگرد، كل بازار آسيب خواهد ديـد و البتـه مـي ت    د بـه  وان

نكته ديگر باز هم داستان تكراري بازارسازي برخي از فعاالن برجسته بازار است كـه بـه صـورت متنـاوب     . مقاومت بازار در برابر كاهش نرخ ها نيز كمك كند

اين داسـتان  .داننقيمت ها را كم و زياد كرده تا در كاهش قيمت ها شمش مورد نياز خود را خريداري كرده و در رشد نرخ ها نيز توليدات خود را به فروش برس
  هـا كه در سال هاي اخير بارها تكرار شده مي تواند باز هم تجربه شود، البته در صورت صحت اين احتمال مقاومـت قيمـت شـمش در برابـر كـاهش قيمـت      

در پايان باز هم بايد به واقعيت هاي بازار اشاره كرد كه قطعـا در  . احتماال از كل بازار حمايت كرده و مي تواند در برابر افت نرخ ها مانعي كم رمق را ايجاد كند

به نظر مي رسد بسياري از خريداران مـدتي اسـت   .كنار سناريوي هاي ذكر شده، چهره نهايي بازار را ترسيم كرده و آن وجود تقاضاي زيرپوستي در بازار است

.كه منتظر به ثبات رسيدن قيمت ها هستند تا سفارش هاي خريد قدرتمند خود را ثبت كرده، هرچند كه بخشي از آن مستهلك شده است
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شماره صفحه خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

 رقباي تازه
وارد

1 توقف ساخت كارخانه فوالدي در عمان

رقباي موجود

2 استقرار شركت هاي فوالدسازي آلمان

:فهرست مطالب اين شماره 

2 استقرار شركت هاي فوالدسازي آلمان

3 تجارت خارجي فوالد اتحاديه اروپا

4 روند واردات فوالد اتحاديه اروپا

5 سرانه توليد و بهره وري در آلمان

6 هاي فوالدي رده بندي شركت

7 رده بندي كشورها از نظر سرانه مصرف فوالد

8 روند توليد فوالد خام در آلمان

9 شاخص هاي تاتا استيل
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شماره صفحه خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

رقباي موجود

10 خالص فروش صنعت فوالد در آلمان

11 سهم روش توليد فوالد در آلمان

قدرت تامين 
كنندگان

12 روند بازار قراضه آهن آلمان

13 13بررسي وضعيت ذخاير سنگ آهن چين بررسي وضعيت ذخاير سنگ آهن چين

14 سنگ آهن برزيل

15 سنگ آهن استراليا

16 قيمت مواد اوليه و محصوالت فوالدي

قدرت 
خريداران

17 سهم استفاده بخش هاي مختلف از فوالد

18 2017پيش بيني مصرف فوالد تا سال 

19 سرانه مصرف فوالد
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شماره صفحه خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

قدرت 
خريداران

20 شاخص بيلت درياي سياه

21 شاخص ميلگرد

22 روند قيمت ميلگرد ايتاليا

23 روند قيمت مفتول چين

24 24تاثير تعرفه آمريكا بر صادرات فوالد چين تاثير تعرفه آمريكا بر صادرات فوالد چين

25 موجودي ميلگرد با قيمت فوالد روند
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

CRU 95/01/29 كارخانه فوالد سازي توقف ساخت رقباي تازه وارد

به  sun metalsمدير عمليات . ميليون تني خاورميانه در شهرك صنعتي عمان متوقف شده است 2.5 كارخانه ساخت
ما در حال انتظار براي زمان مناسب و انتظار اقتصاد براي بازيابي و برگشت  : عنوان مجري پروژه اين كارخانه عنوان كرد 

.به حالت عادي هستيم

Sun metals ماه پيش اعالم كرده بود 18برنامه اي براي ساخت اين كارخانه.
درصد از سهم خود را به سرمايه گذاران داخلي بفروش برساند ولي در حال حاضر   30هندي ها سهام دار عمده قصد دارند 

.سرمايه گذاران عالقه مند به تمركز بر كسب و كار خود هستند تا سرمايه گذاري در صنعت فوالد

 

7 :  درجه اهميت  توقف ساخت كارخانه :  عنوان  1 :  شماره  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  .است كرده سخت را سور پروژه روي بر كار فوالدي محصوالت هاي قيمت كاهش و نفت قيمت سقوط رسد مي نظر به 

  متوقف نگهداري و برداري ،بهره تداركات ، مهندسي ، ريزي ساز،برنامه و ساخت براي كره پوسكو با همكاري حاضر درحال

  برنامه ويژه فوالد و ميلگرد ، بيلت شمش توليد براي خام فوالد تن ميليون 2.5 توليد ظرفيت با سور كارخانه.است شده

  را خاورميانه بازار از مهمي سهم ويژه و كيفيت با فوالدي محصوالت توليد با داخلي نياز تامين بر عالوه تا است شده ريزي

.كند تصاحب

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

PORTER

Stahl 95/02/31 استقرار شركت هاي فوالد سازي آلمان رقباي موجود

5 :  درجه اهميت  ر كارخانجاتاستقرا :  عنوان  2 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  از بيش تعداد اين از كه باشند مي توليد به مشغول آلمان كشور در فوالدي فعال شركت بيست از بيش كه داشت توجه بايد

  ويژه فلزات توليد روي بر خاصي توجه كارخانجات اين كه دارند سال در تن ميليون يك زير توليدي كارخانجات اين نصف

  ميليون 9 از بيش با ThyssenKrupp شركت آلمان كشور در فوالد توليد كارخانه بزرگترين .دارند باال افزوده ارزش با
.كند مي كار اكسيژني كنورتور- بلند كوره روش با كه.باشد مي دويسبورگ ايالت در 2015 سال در توليد تن

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

PORTER

Stahl 95/02/31 اروپا تجارت خارجي فوالد اتحاديه رقباي موجود

5 :  درجه اهميت  بودن تراز تجارت فوالد منفي :  عنوان  3 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  گرفتن پيشي دهنده نشان اين كه است شده منفي 2015 سال در فوالدي محصوالت تجارت باالنس ، نمودار به توجه با

  چيني صادراتي محصوالت قيمت شديد كاهش  رسد مي نظر به .باشد مي آن صادرات نسبت به فوالدي محصوالت واردات

  افزايش را باال هاي تعرفه به توجه با حتي قيمت ارزان محصوالت واردات به ميل  كه است مهم عوامل از يكي )دامپينگ(

.است داده

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

PORTER

Stahl 95/02/31 وارات فوالد اتحاديه اروپا روند رقباي موجود

8 :  درجه اهميت  فوالدي افزايش واردات محصوالت :  عنوان  4 :  شماره  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  فوالد واردات.است كرده حفظ اخير سال چند در را خود صعودي روند چين از اروپا اتحاديه فوالدي محصوالت واردات روند

.است رسيده فوالدي محصول تن ميليون 7.2 به درصدي 162 رشد با است بوده تن ميليون 2.7 2012 سال در كه
شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Stahl 95/02/31 سرانه توليد و بهره وري در آلمان رقباي موجود

5 :  درجه اهميت  بهره وري آلمان :  عنوان  5 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  بهبود به دست خود پذيري رقابت شرايط حفظ براي فوالدي صنايع فوالد صنعت در شديد رقابت به توجه با رسد مي نظر به

 70 كاهش رغم علي كه گردد مي مشاهده آلمان فوالدي صنايع وري بهره بهبود روند باال شكل در .اند زده خود وري بهره

  افزايش حتي محصوالت بخش در و است نداده رخ خام فوالد توليد ميزان در تغييري هيچ تقريبا انساني نيروي درصدي

  محصوالت توليد سمت به رفتن .است رسانده نفر بر تن 495 به نفر بر تن 152 از را خود وري بهره و است داشته توليد

  اقدامات جمله از وري بهره افزايش و انساني نيروي مديريت ، فوالد توليد بر انرژي فرآيندهاي برخي بهبود  و حذف ، كيفي

.اند گرفته پيش در پذيري رقابت شرايط بهبود و حفظ براي آلمان صنايع

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

PORTER

World steel 95/02/31 رده بندي شركت هاي فوالدي رقباي موجود

5 :  درجه اهميت  رده بندي شركت ها :  عنوان  6 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  توليد بزرگترين عنوان به فوالد تن ميليون 97 توليد با لوكزامبورگ آرسلوميتال هلدينگ كماكان گذشته ساليان همچون

  كاهش .باشند مي آسيا شرق هاي كشور از همه ليست اين بقيه ميتال آرسلو جز به .شود مي شناخته جهان فوالد كننده

  اين ثبات و رشد داليل از جهاني بازار سهم بهبود و حفظ و رقابتي هاي مزيت كسب وري، بهره بهبود با شده تمام قيمت

.رود مي شمار به كارخانجات

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

PORTER

World steel 95/02/31 رده بندي كشورها از نظر سرانه مصرف رقباي موجود

7 :  درجه اهميت  رده بندي كشورها :  عنوان  7 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  رونق .دارد قرار كيلوگرم 1113 سرانه با 2015 سال در نخست جايگاه در فوالد مصرف سرانه نظر از جنوبي كره كشور

.است شده مصرف سرانه افزايش باعث جنوبي كره سازي كشتي و سازي خودرو صنعت
شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Stahl 95/02/31 روند توليد فوالد خام در آلمان رقباي موجود

5 :  درجه اهميت  روند توليد :  عنوان  8 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  در را خود توليد و است رسيده بهينه توليد ميزان يك به آلمان كشور كه است اين نشاندهنده آلمان در فوالد توليد روند

  را آگوست ماه تا آلمان در فوالد توليد كاهش انتظار بايد قبل هاي سال روال طبق .است كرده تثبيت تن ميليون 40 حدود

.داشت

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

PORTER

Tata steel 95/02/31 شاخص هاي تاتا استيل رقباي موجود

5 :  درجه اهميت  زيست بهبود شاخص هاي انرژي و محيط :  عنوان  9 :  شماره  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  انرژي مصرف ميزان كاهش براي اي ويژه توجه شركت اين كه برد پي توان مي استيل تاتا انرژي هاي شاخص بررسي با

  2015 سال در تن بر گيگاژول 6.012 به2013 سال در برتن گيگاژول 6.083 از شركت اين در انرژي مصرف ميزان .دارد

  رسيده 2015 سال در تن بر مترمكعب 5.54 به 2013 سال در تن بر مترمكعب 5.92 از آب مصرف همچنين.است رسيده

.است يافته كاهش نيز CO2 گاز انتشار ميزان .است

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

PORTER

Stahl 95/02/31 صنعت فوالد آلمان خالص فروش رقباي موجود

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

ميليارد   37.8خالص فروش كارخانجات آلماني كاهش داشته و به رقم  2015توجه به افت قيمت ها و بروز ركود در سال  با

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

PORTER

Stahl 95/02/30 سهم روش هاي توليد فوالد درآلمان رقباي موجود

5 :  درجه اهميت  سهم روش هاي توليدي :  عنوان  11 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  بيشتر كه است اين دهنده نشان آلمان كشور 2015 سال در الكتريكي قوس و بلند كوره فوالدي توليد هاي روش سهم

  روش از كشور اين فوالدي نخست كارخانه شش.است كنورتوراكسيژني -بلند كوره روش به فوالد توليد بر كشور اين تمركز

.كنند مي استفاده اكسيژني كنورتور – بلند كوره

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

PORTER

Stahl 95/02/31 بازار قراضه آهن آلمانروند 
قدرت تامين 

كنندگان

7 :  درجه اهميت  مثبت بودن تراز قراضه آهن :  عنوان  12 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

 فوالد توليد از استفاده كم سهم داراي همچنين و رود مي شمار به يافته توسعه هاي كشور جزو آلمان كشور كه آنجايي از

 گذشته هاي سال همانند 2015 سال در آلمان قراضه بازار. است )بودن محور قراضه به توجه با( الكتريكي قوس روش به

.است بوده آن واردات از بيشتر صادرات ميزان همواره و داشته مثبتي قراضه بازار تراز
تحليل شرح
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

CRU 95/01/30 ذخاير سنگ آهن چين بررسي وضعيت
قدرت تامين 

كنندگان

موجودي چين در باالترين ميزان  . ميليون تن در هفته گذشته رسيد 100.45درصديس به  1.6رشد  موجودي ذخاير چين با

.ميليون تن بوده است 94سال اخير چين نزديك به  5اما متوسط . ميليون تن رسيد 113.7با  2014خود در جوالدي 

5 :  درجه اهميت  كاهش قيمت سنگ آهن با افزايش ذخيره انبارها :  عنوان  13 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

 پوشش براي مقدار اين و است داشته رشد درصد 7.9 به نزديك آهن سنگ موجودي كنون تا ميالدي 2016 سال ابتداي از

 ركورد به چين كه شرايطي در رسيده دالر 55 به سال ابتداي در دالر 70 از آةن سنگ قيمت.است كافي واردات هفته 5

.شود مي نزديك خود توليدئ

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

PORTER

ifnaa 95/03/13 سنگ آهن برزيل
قدرت تامين 

كنندگان

درصد نسبت به مدت مشابه سال   5.7ميليارد تن سنگ آهن صادر كرد كه  1.428بين ژانويه تا آوريل سال جاري برزيل 

 .گذشته بهبود داشت

7 :  درجه اهميت  كاهش قيمت سنگ آهن و بهبود صادرات :  عنوان  14 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

توجه به اينكه در پي كاهش قيمت سنگ آهن  استراليا به عنوان رقيب برزيل در يازار برزيل نيز روي به كاهش قيمت   با

.دالر هر تن فوب ثبت شد 26.9درصد افت ساالنه داشته  41.9ميانگين قيمت سنگ آهن صادراتي برزيل .آورده است 

دالر هر تن فوب   25.5ميليون تن سنگ آهن به چين صادر كرد و ميانگين قيمت صادراتي نيز  61.121در اين مدت برزيل 

.بود

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

PORTER

ifnaa 95/03/13 سنگ آهن استراليا
قدرت تامين 

كنندگان

هزار تن   489ميليون و  37درصد رشد ساالنه داشته به  9.7در ماه مارس سال جاري ميالدي صادرات سنگ آهن استراليا 

   .رسيد
.ميليون تن سنگ آهن صادر كرد  875در سه ماه نخست سال نيز استراليا يك ميليارد و 

7 :  درجه اهميت  كاهش قيمت سنگ آهن :  عنوان  15 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  درصد 8.9 صادراتي قيمت ميانگين مارس ماه در. اند گرفته سر از را خود نزولي روند ها قيمت فوالد بازار در ركود به باتوجه

  .است بوده فوب تن هر دالر 41.3 قيمت ميانگين نيز سال نخست ماه سه در .رسيد تن هر دالر 46.8 به آمده پايين

  و شده صادر چين به )تن هزار 529 و ميليارد يك معادل( استراليا صادرات از توجهي قابل بخش از است ذكر قابل همچنين

.است بوده فوب تن دالرهر 40.7 نيز آن قيمت

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

PORTER

Metal expert 95/03/13 قيمت مواد اوليه و محصوالت فوالدي
قدرت خريداران و 

تامين كنندگان

7 :  درجه اهميت  و كاهش قيمت ثبات :  عنوان  16 :  شماره  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  در ركود ايجاد شاهد ديگر بار فوالدي محصوالت قيمت رشد آن پي در و اوليه مواد هاي قيمت رشد از پس رسد مي نظر به

.است كرده ثبت را روزانه قيمت كاهش بيشترين چين مفتول .هستيم بازار شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Stahl 95/02/31 سهم استفاده بخش هاي مختلف از فوالد قدرت خريداران

5 :  درجه اهميت  سهم مصرف فوالد :  عنوان  17 :  شماره  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  تنهايي به اتومبيل و ساختمان صنعت كه است آن دهنده نشان آلمان كشور مختلف هاي بخش مصرف سهم 2015 سال در

.اند داده اختصاص خود به را فوالد مصرف از نيمي از بيش
شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

World steel 95/02/31 2017پيش بيني مصرف فوالد تا سال  قدرت خريداران

5 :  درجه اهميت  2017افزايش مصرف فوالد  :  عنوان  18 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  ميان اين در .يافت خواهد افزايش 2017 سال در جهان در فوالد مصرف گردد مي مشاهده باال شكل در كه گونه همان

  بيني پيش دليل به نيز خاورميانه براي .است داده اختصاص خود به را درصدي 6.3 افزايش با را مصرف رشد بيشترين آفريقا

.است شده بيني پيش 2017 سال در درصدي 4 رشد نفت اوضاع بهبود

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

PORTER

World steel 95/02/31 سرانه مصرف فوالد قدرت خريداران

6 :  درجه اهميت  كاهش مصرف سرانه :  عنوان  19 :  شماره  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  1113 با جنوبي كره كشور در سرانه مصرف بيشترين .باشد مي كيلوگرم 236 از بيش 2015 سال در ايران در سرانه مصرف

.است كرده پيدات كاهش سرانه مصرف بازار ركود به توجه با جهان در كل در .است كيلوگرم
شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Platts 95/03/16 بيلت درياي سياه شاخص قدرت خريداران

7 :  درجه اهميت  كاهش قيمت بيلت :  عنوان  20 :  شماره  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

.است سياه درياي فوب بيلت قيمت كاهش دهنده نشان سياه درياي بيلت شاخص شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Platts 95/03/16 ميلگرد شاخص قدرت خريداران

7 :  درجه اهميت  كاهش قيمت ميلگرد :  عنوان  21 :  شماره  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

.دارد جهان سطح در ميلگرد قيمت نسبي كاهش از نشان ميلگرد جهاني شاخص شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Metal expert 95/01/29 روند قيمت ميلگردايتاليا قدرت خريداران

7 :  درجه اهميت  كاهش قيمت ميلگرد :  عنوان  22 :  شماره  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  را قيمت افت درصد 20 قبل هاي هفته نسبت به كه است بوده يورو 430 تا 420 بين هفته اين در ايتاليا ميلگرد قيمت

.دهد مي نشان
شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Metal expert 95/01/29 چين روند قيمت مفتول قدرت خريداران

7 :  درجه اهميت  كاهش قيمت مفتول :  عنوان  23 :  شماره  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  هفته در چين مفتول قيمت .هستيم ها قيمت كاهش شاهد ديگر بار فوالد بازار در تقاضا و قيمت بهبود دوره يك از پس

.دهد مي نشان را قيمت افت درصد 20 تا 15 ميانگين طور به كه است بوده نوسان در دالر 340 تا 315 بين جاري
شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

95/03/12 تاثير تعرفه آمريكا بر صادرات فوالد چين قدرت خريداران

7 :  درجه اهميت  تعرفه تاثير اعمال :  عنوان  24 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  بازار چين از وارداتي فوالد بر آمريكا سنگين تعرفه اعمال از پس پيداست چين صادرات ميزان و قيمت روند از كه همانگونه

  شك دچار تعرفه اعمال اين پي در اينكه رغم علي چين صادرات . است يافته افزايش فوالد قيمت و شده مثبت شك دچار

.بازگشت خود عادي روال به ديگر بار تقاضا افزايشي روند لطف به اما يافت كاهش و شده

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

PORTER

95/03/13 روند موجودي ميلگرد با قيمت فوالد قدرت خريداران

7 :  درجه اهميت  قيمت قوالد و موجودي انبار محصوالت رابطه :  عنوان  25 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

 افزايش سرعت به ميلگرد موجودي چين فوالد بر آمريكا تعرفه اعمال از پس شود مي مشاهده باال شكل در كه همانگونه

.است گذاشته كاهش به رو موجودي اين ديگر بار ها قيمت افزايش و جهاني تقاضاي بهبود با اما است يافته
شرح تحليل
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