


  از را خود اقتصادي و سياسي مهم هاي وزنه از يكي اروپا و دكردن جدا اروپا اتحاديه از را خود راه انگليس مردم سرانجام قوس، و كش ها مدت از سپ       

  تجارت به جديد موانع زيرا گذاشت، خواهد جاي بر زيادي و منفي تاثير انگليس درآمدهاي و توليد بر مدت دراز در اروپا اتحاديه از انگليس خروج.داد دست
 و  آسيايي بازارهاي سهام شاخص كرد؛ سقوط درصد10 )پوند( انگليس رسمي پول ارزش رساند خواهد آسيب كشور اين توليد ظرفيت و گذاري سرمايه و

  در حضور از را سرمايه گذاران  رغبت و داد افزايش درصد 8 از بيش نيز را طال جهاني قيمت .است شده همراه چشمگيري كاهش با نيز نفت جهاني قيمت

  خودش كه شد خواهد مجبور انگليس  و شد خواهد اروپا اتحاديه بازارهاي  به انگليسي شركت هاي نامحدود دسترسي براي مانعي كرد، كم كشور اين بازار
. داشت خواهد كمتري زني چانه قدرت نتيجه در و شود مذاكره وارد تجارت و همكاري براي جهان كشورهاي ساير با

  يعني يورو از خروج بر مبني بريتانيا تصميم. بود خواهد يورو و بورس هاي بازار ، نفت بر تاثيرات رينبيشت كه گذاشت خواهد تاثير نيز ايران بر نتايج اين

  استراتژيك همپيمانان در ويژه به .جهان و اروپا در رشد هاي بيني پيش كاهش نهايتا و سرمايه ريسك افزايش و هيجاني رفتار ايجاد ،بازارها در ثبات عدم

هند مانند باال اقتصادي رشد سرعت با

  توليد ظرفيت به بازگشت به ايران راسخ عزم ميان در مهم اين .است نفت در كاهشي تغيير هاي پيشرانه مهمترين از يكي اقتصاد در رشد بيني كاهش 

مقدمه

  توليد ظرفيت به بازگشت به ايران راسخ عزم ميان در مهم اين .است نفت در كاهشي تغيير هاي پيشرانه مهمترين از يكي اقتصاد در رشد بيني كاهش 

 تبديل مدت بلند روند يك به را نفت كاهش موضوع است ممكن آمريكا اويل شل فروش مازاد البته و اعضا برخي اوپك سقف رعايت عدم ،خود گذشته

 مانند سنگين فلزات و معدني صنايع درباره مشابه مسيري با تواتند مي تغييرها اين كه آن عالوه به .شد خواهد سبب را بودجه كسري عمال امر اين كه .كند

  در را محسوسي تغييرات احتماال الملل بين بورس هاي نظام در تغيير ديگر سوي از .برود پيش ايران تجاري تراز در محسوس تغيير ايجاد تا فوالد
  .شود خانوار كربوهيدرات سبد در قيمت اندك كاهش به منجر شايد سو يك از ايران واراداتي عمده نياز دليل به همه اين كه گذاشت خواهد ها كاماديتي

 هاي شاخص احتماال و برد خواهد بين از عملياتي و موضعي هاي ريسك دليل به را بورس گذاري سرمايه هاي شركت برخي عالقه ديگر سوي از اما

 سرمايه بيشتر نگاه سكه ديگر روي البته .ساخت خواهد نمايان را موقتي نوسانات دامي و كشاورزي صنايع پتروشيمي، گروههاي در ويژه به ايران بورسي

  و تاكتيكال صورت به بازار عرصه در طرفين ضعف تواند مي صحيح ماركتينگ صورت در كه بريتانياست سوي از ايران مانند استراتژيكي نقطه در گذاري

  در كه كرد خواهد بيشتر ايران بازار به نسبت را خويش اقتصادي هاي گرايش استراتژيك نياز يك عنوان به نيز اروپا اتحاديه اضافه به .كند اصالح تكنيكال

  تصنعي هاي سازي بحران برآيند ماتريس.بود خواهد فرصت اين استراتژيك نقاط از پذير فناوري و پذير سرمايه به صرف كننده مصرف از گذار عرصه اين
 دوار و منعطف محافظتي، هاي استراتژي و تمهيدات به نياز المللي بين پذيري سرمايه البته و ركود بحران بورس، بودجه، احتمالي اشكاالت با هدفمند و

 .داشت خواهد

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع 



شماره صفحه خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

رقباي موجود

1 بررسي روند بازار فوالد

2 توليد در چين اقدام براي كاهش

3 به كار كاركنان فوالدي برگشتن

:فهرست مطالب اين شماره 

3 به كار كاركنان فوالدي برگشتن

4 دامپينگ كشورهاي صادركننده ورق به اروپا

5 روند صادرات محصوالت فوالدي ايران

6 توليد كنندگان برتر آهن اسفنجي جهان

7 سهم مصرف فوالد

8 توليد جهاني آهن اسفنجي

9 بهره وري نيروي كار

10 مقاصد صادراتي محصوالت فوالدي چين

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع 



شماره صفحه خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

قدرت تامين 
كنندگان

11 بيني سنگ آهن در سال آينده پيش

12 آتي شركت گل گهر عملكرد و برنامه

13 آهن در امسال تثبيت قيمت سنگ

14 سهم چين از بازارهاي جهان

15 15بيني توليد و تامين سنگ آهن پيش بيني توليد و تامين سنگ آهن پيش

قدرت 
خريداران

16 روند مصرف فوالد و ظرفيت توليدي

17 روند موجودي فوالد جهان

18 روند توليد فوالد چين

19 روند قيمت محصول فوالدي و قراضه

20 صادرات فوالد چين

21 فوالد شاخص قيمت

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع 



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

IFNAA 95/04/18 فوالد روند بازار بررسي رقباي موجود PORTER

  رشد درصد 0.6 ژوئن ماه در فوالد قيمت متوسط كه است آن از حاكي جهان فوالد بازارهاي از مپس موسسه گزارش آخرين

  خود اوج به جهان سطح در ها قيمت است معتقد مپس موسسه طرفي از .است بوده صعودي متوالي ماه ششمين براي و داشته

.هستند نزديك

.آورد فشار داخلي بازار در فروش بر عرضه محدوديت و داشت رشد درصد 5.8 شمالي امريكايبازار در فوالد قيمت ميانگين
  سطح در كه است مناطقي معدود از يكي آسيا شرق جنوب .بود خواهد فشار تحت فوالد قيمت سال دوم نيمه نيز چين در

.است چيني قيمت ارزان فوالد براي مقصدي رو اين از .است باالتر داخلي عرضه از آن فوالد تقاضاي جهان

7 :  درجه اهميت  رشد قيمت فوالد :  عنوان  1 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  كاهش به شدت به چين فوالد صنعت نيز سو آن در باشد ثبات در بازار نزديك آينده در شمالي درآمريكاي رسد مي نظر به 

  اوايل هاي قيمت رشد به پاسخ در واقع در .شود نمي ديده توليد آوردن پايين به تمايل از چنداني نشان ولي دارد نياز توليد

  انتظار مجموع در .كرد خواهد وارد بيشتري فشار فوالد بازار بر كه .اند برده باالتر را توليد چيني هاي كارخانه جاري سال

.بود خواهد موقتي و محدود ها قيمت در بهبودي هر رو اين از يابد افزايش فوالد عرضه جهان سطح در رود مي

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  1



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

CRU 95/04/11 اقدام براي كاهش توليد در چين رقباي موجود PORTER

  ميزان اين .دهند مي كاهش را چين غربي جنوب در خام فوالد توليد پتانسيل كه گويند مي )Yunnan( يوننان در مقامات
  نگه تن ميليون 25 محدوده در را فوالد توليد ظرفيت همچنين آنها.بود خواهد استان اين در تن ميليون 4.53 معادل كاهش

.كرد اعالم فوريه ماه در كه بود خواهد مركزي دولت سياست راستاي در اقدامات اين .داشت خواهند

7 :  درجه اهميت  كاهش توليد فوالد :  عنوان  1 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

   و وري بهره به ويژه توجه و بازار مديريت ، فوالد توليد كاهش براي راسخي عزم محلي مقامات و دولت رسد مي نظر به 

.باشد مي2020 سال تا تن ميليون 150 تا 100 كاهش براي چين دولت برنامه .دارند زيست محيط
شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  1



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

CRU 95/04/11 برگشت به كار كاركنان رقباي موجود PORTER

  پيوسته بهبود علت به اقدام اين . گردند مي باز خود كار محل به شيكاگو شرق نورد كارخانه كاركنان از نفر 369 اكثريت

 بهبود با كه بود شده متوقف بازار ركود علت به 2015 مارس در كارخانه عمليات از بخشي .است داده رخ فوالد بازار شرايط

.كند مي تالش خود بازار سهم آوردن بدست براي اكنون هم شركت اين و گشت خواهد باز توليد مدار به ديگر بار اوضاع

7 :  درجه اهميت  افزايش توليد و شروع به كار مجدد كارخانه :  عنوان  1 :  شماره  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  تعطيل نيمه حالت به شركت اين آمريكا در واردات ميزان بودن باال و فوالد قيمت افت ، تقاضا شديد كاهش به توجه با 

.بود شده كاركنانش اخراج به مجبور و درآمده
شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  1



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

IFNAA 95/04/19 آهن در سال آينده پيش بيني سنگ قدرت تامين كنندگان PORTER

  واردات بين اين در .نمايد افت درصد 20 تا و يابد كاهش آينده سال از چين فوالد مصرف دارد انتظار ساكس گلدمن موسسه

.رسيد خواهد آر اف سي تن هر دالر 35 به آهن سنگ قيمت و آمد خواهد پايين نيز آهن سنگ
  و چيني معادن تعطيلي دليل به بيشتر جاري سال در چين به آهن سنگ واردات افزايش موسسه اين كارشناسان نظر به

  خواهد كاهش نيز آهن سنگ واردات فوالد مصرف افت با .بود نخواهند ماندگار عوامل اين و است بوده فوالد صادرات افزايش

.يافت

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  1

7 :  درجه اهميت  و ثبات قيمت سنگ آهن كاهش :  عنوان  1 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  سال براي اما نمي دهد رخ سنگ آهن بازار در توجهي قابل اتفاق مي دهد نشان پيش بيني ها كه حال عين در رسد مي نظر به

  نمي توان هنوز وجود اين با .باشد داشته بهتري بسياري وضعيت امسال به نسبت سنگ آهن بازار دارد احتمال 2018

داشت بازار در سنگ آهن قيمت روند از مشخصي پيش بيني

شرح تحليل



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

MINEWS 95/04/10 آتي شركت گل گهر عملكرد و برنامه قدرت تامين كنندگان PORTER

  قبل سال مشابه ماهه سه به نسبت كنسانتره صادرات درصدي 195 افزايش از گهر گل  صنعتي و معدني شركت مديرعامل

  از برخي برخالف گذشته سال است رسيده تن هزار 900 به شركت كنسانتره صادرات امسال :داشت اظهار و داد خبر

  6 كه داده ايم توليد افزايش درصد 25 حدود ما داشتند دستوركار در را توليد كاهش كه اقتصادي ركود به توجه با شركت ها

  و داشته ايم توليد هزينه كاهش درصد 8 پرتالشمان همكاران كمك با و است بوده وري بهره افزايش از ناشي آن درصد

    .شد مثبت بحمداله شركت شاخص هاي اكثر

 سود قالب در آن از بخشي كه است بوده تومان ميليارد ششصد و هزار يك  مبلغ 94 سال در شركت پرداختي هاي مجموع

.است بوده اي توسعه هاي طرح در گذاري سرمايه نيز و تابعه هاي شركت سرمايه افزايش قالب در ان از بخشي و سهام

.شد خواهند توليد مدار وارد زودي به و است مجدد راه اندازي حال در شركت كنسانتره 6 و 5 خطوط

  سال پايان تا اميدواريم و است بوده تن هزار نه و سي و ششصد و ميليون يك گذشته سال در 6 و 5 خطوط كنسانتره توليد

7 :  درجه اهميت  :  عنوان  1 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  راه خط احداث زمينه در گهر گل شركت گذاري سرمايه و اصفهان آهن ذوب در نزديك اي آينده در ريل توليد به توجه با 

.گردد مي ايجاد آهن ذوب در محصول اين فروش و يابي بازار براي مناسبي بستر آهن
شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  1

.شد خواهند توليد مدار وارد زودي به و است مجدد راه اندازي حال در شركت كنسانتره 6 و 5 خطوط

  سال پايان تا اميدواريم و است بوده تن هزار نه و سي و ششصد و ميليون يك گذشته سال در 6 و 5 خطوط كنسانتره توليد

.برسد توليد تن ميليون 3

.است مشاور انتخاب حال در خصوصي بخش ريلي خط بزرگترين و اولين عنوان به نيز كرمان سيرجان آهن راه

  عمده كرد اميدواري ابراز و داد خبر بندرعباس به بار حمل و ريلي خطوط حوزه در جديد شركتي اندازي راه از همچنين وي

.شود منتقل بندرعباس به ريلي خطوط طريق از شركت صادراتي بار



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

MINEWS 95/04/08 تثبيت قيمت سنگ آهن قدرت تامين كنندگان PORTER

درصد ايران، براي   60ريزدانه با عيار » مگنتيتي«براساس بررسي هاي موسسه متال بولتن ، قيمت سنگ آهن 

سنت در هر تن قرار گرفت و سير نزولي آن  61دالر و  43تحويل در بندر كينگ دائو چين در هفته جاري در جايگاه 

.تثبيت شد

.دالر اعالم كرد 43موسسه متال بولتن شاخص قيمت سنگ آهن ايران را پس از هفته ها روند كاهشي در محدوده 

سنتي قيمت سنگ آهن ايران نسبت به هفته گذشته به دست آمد در حالي كه  15رشد : موسسه ياد شده مي افزايد

.سنت معامله شد 76دالر و  43سنگ آهن ايران هفته گذشته 

برپايه اين گزارش، ارزش هر تن سنگ آهن ايران در هفته هاي گذشته شيب نزولي در بازار جهاني داشته، در حالي 

دالر نزديك شد 60كه دو ماه گذشته شاخص قيمت سنگ آهن به مرز 

7 :  درجه اهميت  تثبيت قيمت سنگ آهن :  عنوان  1 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

 گردد مي فوالدي هاي كارخانه در شده تمام قيمت كاهش باعث معدني اوليه مواد قيمت كاهش كه هرچند رسد مي نظر به

  مي محسوب بخش اين براي جدي تهديد يك فوالد زنجيره در ويژه به مربوطه صنايع و معدني مواد قيمت شديد افت اما

  هر ازاي به دالر 110 تا 100 دامنه در )درصد 63 تا 60 عيار با( 1392 و 1391 هاي سال در ايران آهن سنگ قيمت.شود

  اين كننده وارد بزرگترين چين كه است حالي در آهن سنگ قيمت افت سير  .كرد پيدا كاهشي سير آن از پس اما بود، تن
  سنگ بازار كه شده، اعالم صفر چين به ايران آهن سنگ صادرات و گرفته درپيش را واردات كاهش سياست معدني، ماده

.دهد مي قرار الشعاع تحت را ايران آهن

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  1

دالر نزديك شد 60كه دو ماه گذشته شاخص قيمت سنگ آهن به مرز 

  33( 1392هزار تن اعالم شد كه نسبت به عملكرد سال  82ميليون و  34ميزان توليد سنگ آهن ايران  1393سال 

.، رشد يك درصدي داشت)هزار تن 746ميليون و 



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

PORTER

ISSB 95/04/18 دامپينگ كشورهاي صادركننده ورق به اروپا رقباي موجود

4 :  درجه اهميت  دامپينگ :  عنوان  2 :  شماره  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  .اند زده مي منطقه اين در دامپينگي اقدامات به دست كه است كرده منتشر را كشورهايي از ليستي تازگي به اروپا اتحاديه

  داشته گرم ورق مخصوصا فوالد واردات بر بيشتري نظارت اروپا اتحاديه اقدام اين گستردگي به توجه با رود مي احتمال

.باشيم محصول اين واردات تعرفه افزايش شاهد و باشد

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

PORTER

madan24 95/04/19 ايران فوالدي روند صادرات محصوالت رقباي موجود

5 :  درجه اهميت  افزايش صادرات محصوالت فوالدي :  عنوان  2 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  2 چشمگير رشد ميان اين در كه دارد صادرات رشد به رو روند از نشان گذشته ساليان در فوالدي محصوالت صادرات روند

  تخت محصوالت صادرات گذشته سال
شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Midrex 95/04/19 توليدكنندگان برتر آهن اسفنجي جهان رقباي موجود

8 :  درجه اهميت  آهن اسفنجي :  عنوان  4 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  در اسفنجي آهن كننده توليد بزرگترين كماكان ايران ،2015 سال در اسفنجي آهن كنندگان توليد برترين جدول مشاهده با

  طرح اندازي راه به توجه با رود مي انتظار كه .باشد مي جهان سطح در بزرگ كننده توليد دومين و منا منطقه و خاورميانه

.باشيم اسفنجي آهن توليد در جهاني نخست جايگاه آوردن بدست شاهد آتي در اسفنجي آهن توليد هاي

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

PORTER

Stahl 95/04/10 سهم مصرف فوالد رقباي موجود

5 :  درجه اهميت  سهم بيشتر درصدي مقاطع ساختماني :  عنوان  5 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

 سهم بيشترين ساختمان صنعت كماكان كه ميابيم در 2015 سال در فوالد از مختلف هاي بخش مصرف سهم به نگاهي با

  روز گرايش علت به گذشته ساليان نسبت به اتومبيل بخش سهم .است داده اختصاص خود به را فوالد جهاني مصرف از

.است داشته كاهشي روند )آلومينيوم( ديگر مواد با فوالد جايگزيني به صنعت اين افزون

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

PORTER

MIDREX 95/04/12 جهاني آهن اسفنجي توليد رقباي موجود

5 :  درجه اهميت  توليد آهن اسفنجي :  عنوان  6 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  قيمت افت و ركود ، تقاضا كاهش با فوالد زنجيره هاي بازار ديگر همچون ، 2015 سال در اسفنجي آهن جهاني توليد

  يابيم مي در جهان مختلف مناطق توليد مقايسه با .است داشته پي در را توليد تني دوميليون كاهش امر اين كه شد مواجه

.باشد مي تن ميليون 32 از بيش با منا منطقه به متعلق اسفنجي آهن توليد بيشترين كه

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

PORTER

Goldman Sachs 95/04/15 )نسبت به امريكا(بهره وري  نيروي كار  رقباي موجود

7 :  درجه اهميت  بهره وري پايين چين :  عنوان  7 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  اينكه وجود با چين كشور . دهد مي نشان را ها كشور از بعضي با آمريكا كار نيروي وري بهره بين مقايسه باال نمودار

  پاييني يبسيار ور بهره از صنعتي هاي كشور ديگر نسبت به اما شود مي محسوب جهان اقتصادي بزرگ كشور دومين

.كند مي بزرگي مشكالت دچار پايدار اقتصادي رشد براي را كشور اين آينده در كه است برخوردار

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

PORTER

Goldman Sachs 95/04/15 از بازار هاي جهاني سهم چين قدرت تامين كنندگان

7 :  درجه اهميت  فوالد تاثير چين بر بازار :  عنوان  7 :  شماره  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

 سهم متوجه آن مشاهده با كه .است شده داده نشان باال نمودار در 2015 سال در جهاني مختلف هاي بازار از چين سهم

  مي شامل را جهان واردات از درصد 40 به نزديك كه شويم مي جهان آهن سنگ بازار از كشور اين درصدي 60 نزديك

.شود

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

PORTER

MVS Analytics 95/04/15 سنگ آهن پيش بيني توليد و تامين قدرت تامين كنندگان

5 :  درجه اهميت  صادرات سنگ آهن ايران افزايش :  عنوان  9 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  جهان در آهن سنگ واردكننده بزرگترين چين ،2017 سال در جهان آهن سنگ تامين و توليد چرخه بيني پيش به توجه با

 كه باشد داشته واردات كاهش تن ميليون 45 آن از قبل سال به نسبت شود مي بيني پيش كه بود خواهد تن ميليون 220 با

  سال در تني ميليون 16صادرات رشد نيز ايران براي .دارد قرار واردات سهم كاهش براي دولت سياست راستاي در امر اين

.رسد مي تن ميليون 68 به ايران توليد و است شده بيني پيش 2017

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

PORTER

گمرك چين 95/04/13 عمده مقاصد صادراتي محصوالت فوالدي چين رقباي موجود

5 :  درجه اهميت  :  عنوان  10 :  شماره  :نوع  تحليل مرتبط

طبق گزارش منتشر شده كره جنوبي بزرگترين وارد كننده محصوالت فوالدي از چين مي باشد كره جنوبي د رحال حاضر با  

.  ر جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده استسرانه مصرف بيش از هزار كيلوگرم د
شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

95/04/19 مصرف فوالد و ظرفيت توليدي روند قدرت خريداران

5 :  درجه اهميت  و مصرف كم شدن فاصله بين ظرفيت :  عنوان  11 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  به توجه با ولي بوده يكسان 2017 و 2016 هاي سال در فوالد مصرف شود مي بيني پيش فوالد بازار روند به توجه با

  و كم وري بهره با هاي كارخانه بستن به اقدام كه زيست محيط به توجه و فوالد توليد كاهش براي چين دولت سياست

.گذاشت خواهد كاهش به رو فوالد توليد ظرفيت كرد خواهد آالينده

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

PORTER

95/04/15 روند موجودي فوالد جهان قدرت خريداران

7 :  درجه اهميت  :  عنوان  12 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

هستيم جهان فوالد موجودي كاهش شاهد باال نمودار به توجه با تحليل شرح
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

95/04/15 روند توليد فوالد چين قدرت خريداران

5 :  درجه اهميت  چين كاهش توليد :  عنوان  13 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

 شود مي بيني پيش و است گرفته خود به كاهشي ند رو چين فوالد توليد 2014 سال در فوالد صنعت در ركود آغز از پس

.برسد تن ميليون 783 به 2016 سال انتهاي در
شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Steel Price 95/04/14 روند قيمتي محصول نوردي  و قراضه قدرت خريداران

7 :  درجه اهميت  كم بودن قيمت فروش رقبا :  عنوان  14 :  شماره  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

مستقيم قيمت قراضه با محصول نوردي در آمريكا   مقايسه و بررسي قيمت محصوالت نوردي و قراضه نشان دهنده رابطه

اما در مورد چين به خاطر  .است چرا كه بيشتر توليد فوالد در آمريكا به روش قوس الكتريكي و خوراك آهن قراضه مي باشد

استفاده بيشتر از روش كوره بلند و استفاده از مواد اوليه معدني براي توليد فوالد ، افزايش يا كاهش قيمت قراضه تاثير بسيار  

با توجه به سياست دولت مركزي چين مبني بر افزايش صادرات و تشويق . مستقيمي بر قيمت فوالد اين كشور ندارد

صادركنندگان اين كشور با حذف ماليات بر صادرات و دادن يارانه ، قيمت توليدات چين به نسبت رقبا كاهش يافته و قدرت  

.رقابتي بيشتري در بازار بدست مي آيد

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

PORTER

95/04/18 صادرات فوالد چين قدرت خريداران

7 :  درجه اهميت  صادرات چين :  عنوان  15 :  شماره  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  و تقاضا نبود ، جهان فوالد بازار در ركود رغم علي كشور اين دهد مي نشان گذشته ساليان طي چين فوالد صادرات روند

  ، مالياتي معافيت با كنندگان صادر از حمايت .است داشته نگه ثابت تقريبا را خود صادرات مقدار كماكان فوالد قيمت كاهش

.است كرده خود صادراتي قيمت كاهش و صادرات به ترغيب را چيني سازان فوالد صادراتي هاي تشويق و يارانه دادن

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

PORTER

platts 95/04/19 فوالد شاخص قدرت خريداران

7 :  درجه اهميت  افزايش قيمت فوالد :  عنوان  25 :  شماره  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

 شدن كم .است بوده افزايش به رو فوالد قيمت روند 2016 سال ابتداي از كه دهد مي نشان جهان فوالد شاخص روند

  و ها كشور برخي دامپينگ ضد هاي سياست اجراي ، )ها كارخانه برخي توليد كاهش و شدن خارج مدار از با( عرضه

.روند مي شمار به قيمت افزايش اين داليل از تقاضا افزايش

شرح تحليل
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