


 

نرخ بهره بانكي بـه عنـوان هزينـه سـرمايه و يكـي از       بر اساس تئوري هاي اقتصاد رابطه اي معكوس بين نرخ بهره و سرمايه گذاري وجود دارد
در فرآيند رشد اقتصـادي نقـش سـرمايه    كه  باعث كاهش سرمايه گذاري مولد مي شود از آنجاييبنگاه هاي توليدي  ايي مهم ترين اقالم هزينه

عارضـه  اولين و شايد مهم تـرين   . افزايش سرمايه گذاري و توليد را در پي داردبه طور طبيعي كاهش نرخ سود ، پس  بسيار مهم و اساسي است
بـاال  . ، فشار بر توليدكنندگان و بنگاه هايي است كه براي ادامه حيات خود و توليد در تنگناي اعتباري و مالي گرفتار شده انـد نرخ بهره باال بودن 

بودن نرخ بهره به معناي گران بودن تسهيالت و مترادف با گران بودن عوامل توليد براي بنگاه هاي كشور است، موضوعي كـه امـروزه موجـب    

دومين عارضه نرخ سود باالي بانكي كـاهش  .شده است بسياري از بنگاه هاي كشور يا تعطيل باشند يا كمتر از ظرفيت خود به توليد ادامه دهند
ده تفاانگيزه حضور در فعاليت هاي توليدي است، در واقع اگرتوليدكنندگان در داخل كشور بتوانند براي تامين نقدينگي خود از نرخ هاي پايين اسـ 
ه شـد  كنند يا از فاينانس هاي بين المللي مناسبي بهره بگيرند، به طور قطع هزينه مالي اين بنگاه ها كاهش مي يابد و بـه دنبـال آن بهـاي تمـام    

.دمحصوالت آنها هم كمتر خواهد شد و به دنبال آن بازارهاي داخلي رونق مي ياب

مقدمه

.دمحصوالت آنها هم كمتر خواهد شد و به دنبال آن بازارهاي داخلي رونق مي ياب
بـا  و بـديهي اسـت    بررسي ها نشان مي دهد در بيشتر كشورها، ساختمان بيش از نيمي از تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي را شامل مي شـود 

توجهي در توليد ناخالص داخلـي كشـورهاي    كه سهم قابل بهره بانكي قيمت تمام شده مسكن نيز كاهش يافته و صنعت ساختمان  كاهش نرخ

 . مناسبي برخوردار شود  از رشد ايران دارد به ويژه در جهان و
نيـز    تـا واحـد هـاي فـوالدي     فعاليت هاي عمراني در سطح كشور باشـيم  رشدبا كاهش نرخ سود بانكي و افزايش تسهيالت شاهد است  اميد

را از  رونق حاصل شده در بازار داخلي بهره مند گردند  و امكان توسعه و تكميل طرح هـاي نيمـه تمـام     ازبتوانند با تمام ظرفيت توليد كرده و 
سال آينده فوالد سـازان   10قرار است در  1404سند چشم انداز  در اين راستا الزم به ذكر است طبقمحل تسهيالت ارزان قيمت كسب نمايند 

ميليون تـن از ايـن ميـزان    21ميليون تن  را تجربه نمايند كه تحقق آن نيز از نظر كارشناسان دور از دسترس نبوده و  55داخلي توليدي بالغ بر 
 را توليد براي صادرات برنامه ريزي شده است لذا از هم اكنون بايد بر اي حضور در بازار هاي جهاني اقدام كرد و قيمت ،كيفيـت و نيـاز جهـاني   

مالك عمل قرار داد و توليد را در آن راستا تعريف كرد

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع 



شماره صفحه خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PEST

اقتصادي

1 كاهش نرخ سود بانكي تا مرز نرخ تورم

2 تحليل بانك جهاني از رشد اقتصاد

PORTER

رقباي موجود

:فهرست مطالب اين شماره 

رقباي موجود

3 )1395مرداد( 2016قيمت مواد اوليه ومقاطع فوالدي درجوالي 

رقباي تازه 
وارد

4 توسعه سبد محصوالت فوالد مباركه

رقباي موجود

5 آمارصادرات ايميدرو 

6 مباركه آمار فروش فوالد

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع 



شماره صفحه خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

رقباي موجود

7 روند توليد و استفاده از ظرفيت توليد محصوالت نوردي آمريكا

8 سهم توليد فوالددربخش هاي دولتي وخصوصي

9 صادرات محصوالت فوالدي چين سهم

10 برنامه توسعه فوالد مباركه

11 11مقايسه هزينه هاي توليد در كشور هاي مختلف مقايسه هزينه هاي توليد در كشور هاي مختلف

تامين  قدرت
كنندگان و خريداران

12 مواد اوليه ومحصوالت فوالدي قيمت

قدرت خريداران

13 روند قيمت محصوالت طويل داخلي تركيه

14 روند صادارات و واردات محصوالت نوردي چين

15 روند قيمت بيلت 

16 پيش بيني ميزان مصرف ريل در كشور

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع 



شماره صفحه خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

قدرت خريداران

17 و كالف چين موجودي انبارهاي ميلگرد

18 قيمت آهن قراضه در كشور هاي مختلف

19 هزينه توليد بيلت در كشور هاي مختلف

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع 



مرجع خبر تاريخ انتشار عنوان زيرگروه گروه تحليل

PEST

IFNAA 95/05/05 كاهش نرخ سود بانكي تا مرز نرخ تورم اقتصادي

هدف نهايي كاهش نرخ سود بانكي تا مرز : كاهش نرخ سود بانكي، تصريح كردادامه  رئيس كل بانك مركزي در خصوص 

نرخ سود بانكي تا حد فعلي رها نخواهد شد و هدف بانك مركزي كاهش و رساندن اين نـرخ  تاكيد كرد وي .نرخ تورم است
نرخ سود سپرده هاي بانكي و همچنين نرخ سود تسـهيالت هـر دو كـاهش     و.به مرز يك رقمي و همسو با نرخ تورم است

درصد است، رئيس كل بانك مركـزي از تـالش    18 درصد و تسهيالت 15 خواهند يافت، در حال حاضر نرخ سود سپرده ها
بانك مركزي با پيگيري هاي خود از طريـق  : بانك مركزي براي هدايت نرخ سود بانكي به دامنه قابل قبول خبرداد و گفت

نظارت و همچنين ايجاد زمينه تعادل در بازار با ورود خود به بازار بين بانكي زمينه هاي الزم براي هدايت نرخ سـود بـانكي   

.به دامنه قابل قبول را اعمال مي كند

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  1

.به دامنه قابل قبول را اعمال مي كند

8 :  درجه اهميت  كاهش نرخ سود بانكي :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  پيشين اقدام و يافت خواهد كاهش شدن رقمي تك آستانه تا بانكي سود نرخ كه مركزي كبان كل رئيس وعده به توجه با
  دليل ترين مهم. باشد داشته ركود از كشور اقتصاد خروج بر تأثيري است نتوانسته بانكي سود نرخ كاهش در ها بانك

 نبودن پايبند و تورم نرخ با بانكي سود نرخ معنادار فاصله ، عامل دو گذشته در بانكي سود نرخ كاهش بودن ناكارآمد
 سود نرخ رسيدن رسد مي نظر به اما . است بوده اعالمي سود نرخ به ها بانك برخي و مجاز غير اعتباري و مالي موسسات

  كارآمد به و داشته بر را ركود از اقتصاد خروج مهم موانع از يكي تواند مي )تورم با فاصله كاهش( رقمي تك آستانه به بانكي

.ندك كمك بانكي سود نرخ كاهش شدن

شرح تحليل



مرجع خبر تاريخ انتشار زيرگروه  عنوان گروه تحليل

IFNAA 95/05/04 تحليل بانك جهاني از رشد اقتصاد اقتصادي PEST

  3 /4 به رقم اين ميالدي 2017 سال در و بود خواهد درصد3 /1 با برابر ميالدي جاري سال در جهان اقتصادي رشد
  جاري سال در جهان اقتصادي رشد بود، شده منتشر آوريل ماه در كه صندوق قبلي پيش بيني در .رسيد خواهد درصد

  بين المللي صندوق گزارش براساس.بود شده پيش بيني درصد 3 /5 با برابر 2017 سال در و درصد 3 /2 با برابر ميالدي
  كه به طوري است داشته را اقتصادي رشد پيش بيني كاهش بيشترين بريتانيا پيشرفته، كشورهاي ميان در پول،

  سال براي و رسيده درصد 1 /7 به كاهش درصد 0 /2 با ميالدي جاري سال براي كشور اين اقتصادي رشد پيش بيني
 رشد از را خود پيش بيني پول بين المللي صندوق .است رسيده درصد 1 /3 به و شده رو به رو درصدي 0 /9 افت با آينده

.است كرده عنوان 2017 سال براي درصد6 /2 و درصد 6 /6 رقم  ميالدي  جاري سال براي چين اقتصادي

7 :  درجه اهميت  بهبود اقتصاد جهاني :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  به عنايت با اما.كرد عنوان اقدام اين منفي تاثيرات توان مي را پيش بيني كاهش اروپا اتحاديه از بريتانيا خروج به توجه با
  مصرف افزايش شاهد فوالد بازار بر مستقيم تاثير به توجه با و كشورها ساير اقتصادي بهبود و ميالدي آينده سال بيني پيش

  .بود خواهيم سازي وخودرو ساختماني مصارف در فوالد

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار عنوان زيرگروه گروه تحليل

IFNAA 95/04/18
  2016قيمت مواد اوليه ومقاطع فوالدي درجوالي 

)1395مرداد(
رقباي موجود PORTER

7 :  درجه اهميت  فوالدوضعيت زنجيره  :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  شد روند اين تداوم باعث كاال اين راكد بازار و كم تقاضاي شد دنبال كشور در گذشته هفته در مقاطع قيمت نزولي آرام روند
  با ميلگرد اقالم از بعضي كه قبل يكماه خالف بر حاضر حال در .داشت همراه به نيز را شمش قيمت كاهش امر همين

و بيلت كه  حالي در زني جهاني هاي بازار در .دارد وجود داخلي بازارهاي در محصول تنوع بود روبرو عرضه محدوديت
  بر كافي ثبات از كرده تجربهرا قيمت نزولي دوره يك بازار كه اين با آهن سنگ ولي رسيده قيمت نسبي ثبات به قراضه
دارد وجود قيمت نوسانو نيست خوردار

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار عنوان زيرگروه گروه تحليل

Metal Expert 95/05/04 توسعه سبد محصوالت فوالد مباركه رقباي تازه وارد PORTER

  بيشتري رقابت قدرت تا كند تكميل را خود توليدي سبد بيلت و بلوم بازار به ورود با دارد قصد مباركه فوالد كارخانه
  ولي داشت خواهد تعلق داخلي بازار به بلوم و بيلت توليد اعظم بخش ظاهرا .آورد دست به صادرات و داخلي بازار در

  خاورميانه و اروپا در خوبي بازار مباركه فوالد .داشت خواهد بهتري هاي فرصت صادرات بازار در معتقدند بازار فعاالن

:گفت اصفهان مباركه فوالد شركت برداري بهره معاون باشد چيني محصوالت براي خوبي رقيب تواند مي و دارد
  . دارد كاربرد آهن راه خاص هاي ريلو پهن بال هاي تيرآهن توليددر ها شمش اين

9 :  درجه اهميت  جديد ورود رقيب :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

 توليدو شود مي محسوب اصفهان آهن ذوبو خوزستان فوالد براي خطري زنگ بيلت و بلوم بازار به مباركه فوالد ورود 
  سرمايه با را نورد هاي كارگاه ايجاد زمينه پهن بال هاي آهن تيرو ريل توليد براي الزم فني مشخصات با هايي شمش
كرد خواهد فراهم مباركه فوالد به وابسته هاي شركت ياو خصوصي بخش برايزياد چندان نه گذاري

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار عنوان زيرگروه گروه تحليل

IFNAA 95/05/04 آمارصادرات ايميدرو  رقباي موجود PORTER

  كاالها اين واردات برابر دو از بيش را امسال بهار ماه سه در معدني صنايع و معدن بخش صادرات ارزش ايميدرو آمارهاي
  همين در كه حالي در رفت فراتر دالر ميليارد 1.9 از معدني صنايع و معدن زنجيره صادرات ارزش فصل ايندر .كرد اعالم
  صادرات ارزش دهد مي نشان مقايسه اين .بود معدني صنايع و معدني كاالي دالر ميليون 821 واردات شاهد تنها كشور مدت، 
  مدت اين در همچنين .است بوده 95 سال ابتداي ماه سه در محصوالت اين واردات برابر 2.4 معدني صنايع و معدن حوزه

  صنايع و معدن بخش صادرات ارزش كل از درصد 47 كه طوري به شد، صادر فوالد زنجيره از كاال دالر ميليون 938 بر افزون

كرد كسب را معدني صنايعو معدن بخش دربين كشور صادرات اول رتبه محصول اينو برگرفتدر را معدني

7 :  درجه اهميت  صادرات افزايش :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  فروش به جهاني بازارهاي در را خود محصوالت اند توانسته اند كرده اراده فوالدي واحدهاي هرگاه كه داده نشان تجربه

  لذا دهد مي نشان را جهاني بازارهاي در كشور  فوالد صنعت رقابتي توان نيز  امسال  اول ماهه سه صادرات آمارو برسانند
  هاي مشوق ارائه.كرد دنبال استراتژيك حل راه يك عنوان به بايد را محصوالت صادرات داخلي، بازار ركود شرايط در

  صادرات بيشتر رونق براي تواند مي هدف بازار استانداردهاي به دستيابيو توليدي محصوالت تنوعدولت، توسط صادراتي
باشد گشا راه محصول اين

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار زيرگروه  عنوان گروه تحليل

PORTER

IFNAA 95/05/05 مباركه آمار فروش فوالد رقباي موجود

5 :  درجه اهميت  افزايش فروش :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  بخش در داخل بازار نياز حداكثر تامين براي ، مباركه فوالد مناسب گذاري سياست و  محصوالت براي تقاضا نسبي رشد
  سياالت انتقال هاي لوله و سنگين فلزي تجهيزات سازي، خودرو صنايع فلزي، و فوالدي صنايع ، ساختماني پروفيل و لوله
  ساخته مواجه قبل سال اول ماهه سه به نسبت درصدي 352 سابقه بي رشد با را شركت اين محصوالت فروش مجموع در

است

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Metal Expert 95/04/19
روند توليد و استفاده از ظرفيت توليد محصوالت 

نوردي كشورآمريكا
رقباي موجود

5 :  درجه اهميت  توليد در آمريكا كاهش :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

و تعرفه اعمالو دامپينگ قيمت، سر بر فوالد كننده توليد بزرگ هاي كشور بين تنش افزايش به توجه با رسد مي نظر به
سير ديگر بار گذشته ماههدو افزايشي روند رغم علي آمريكا در توليد روند تقاضا، عدمو قيمت كاهشو ركود همچنين

  اين فوالدي ظرفيت از استفاده كاهش باعث امر اين كه است گرفته پيشدر را توليد كاهش سياست و گرفته خود به نزولي
است رسيده اخير ماهه چند در ميزان كمترين به جوالي23 تايخ در كه نحوي به گشته كشور

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار شماره  عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Metal Expert 95/04/12 خصوصيبخش هاي دولتي ودرسهم توليد فوالد رقباي موجود

6 :  درجه اهميت  افزايش سهم بخش خصوصي در فوالد :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  فوالد توليد در بخش اين سهمو داشته برابري سه رشد كشور خصوصي بخش فوالدي هاي واحد توليد گذشته ماه 18 طي
  شده تمام قيمت است رسيده هزارتن400حدود به واحدها اين توليد ميزان مجموع در و يافته افزايش %25 به %8 از كشور
  قدرتو چابكي مجموع در بيشتر وري بهرهو كمتر اجتماعيو سياسي تعهدات ، پاگيرو دست قوانين نداشتنتر، پايين

  در بخش اين به نيز نگاهي نيم جهاني بازار كنار در بايد دولتي نيمه بخش .كند مي فراهم واحدها اين براي بيشتري رقابتي

.باشند داشته رشد حال

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

PORTER

China Customs 95/04/25 در كشورها صادرات محصوالت فوالدي چين سهم رقباي موجود

7 :  درجه اهميت  افزايش صادرات :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  قبل سال مشابه مدت به نسبت 2016 سال اول ماهه درسه مختلف كشورهاي به چين فوالدي محصوالت صادرات افزايش

  تقاضا ميزان اينكهو است مشهود هدف بازار بعنوان همسايگان به چين توجه ذكر، قابل نكته شده انجامفراگير صورت به
  از فعالتر ميانه خاور منطقه فوالد بازار در چين حضور ضمنا. است داخلي عرضهاز بيشتر آسيا شرق جنوب كشورهاي در

است كرده تصاحب را ايران همسايگانبازار از بيشتري سهمو شده گذشته

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Metal Expert 95/04/21 برنامه توسعه فوالد مباركه رقباي موجود

6 :  درجه اهميت  افزايش ظرفيت توليد  :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  توليد و داشته ادامه همچنان مباركه فوالد مختلف هاي بخش توسعه روند 2017 سال پايان تا شده ارائه آمار براساس 

رسيد خواهد تن ميليون 9 از بيش به خام فوالد و تن ميليون13اسفنجي آهن تن ميليون 12 گندله
شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Metal Expert 95/05/03 مقايسه هزينه هاي توليد در كشور هاي مختلف رقباي موجود
S/T

6 :  درجه اهميت  مزيت هاي رقابتي :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  از كشورها اين بودن برخوردار و روسيه و اكراين چين، كشورهاي در بلند كوره روش به  فوالد توليد گستردگي به توجه با
  مواد كنندگان وارد بزرگترين جزء كه( تركيه نسبت به بيلت توليد شده تمام قيمت سنگ، زغال و آهن سنگ غني معادن

  اين كه دارند جهاني قيمتي نوسانات از كمتري پذيري تاثير و است تر پايين ،) رود مي شمار به انرژيو فوالد توليد اوليه
  امكان كشور سه اين در فوالدي محصوالت توليد مساعد شرايط به توجه با و داده افزايش را ها كشور اين رقابتي توان امر

باشند مي مطرح منطقه و ايران بازار براي تهديدي بعنوان همواره و داشته وجود دامپينگ

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  11



مرجع خبر تاريخ انتشار عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Metal expert 95/04/18 مواد اوليه ومحصوالت فوالدي قيمت
 كنندگان و قدرت تامين

خريداران

7 :  درجه اهميت  قيمت افزايش :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  مقصد به استراليا آر اف سي دالر60به%1.5 قيمت رشدبا جوالي 28 روز در آهن سنگ قيمت فوق جدول به توجه با
 شد ستدو داد فوب دالر96قيمت به قبل روز به نسبت تغيير بدون استراليا شو كك زغال همچنين است رسيده چين

.است رسيده فوبتنهر در دالر323به افزايش%6با چين بيلت به مربوط قيمت افزايش بيشترين

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Metal Expert 95/04/19 روند قيمت محصوالت طويل داخلي تركيه قدرت خريداران

6 :  درجه اهميت  قيمت كاهش :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  همچنان ها قيمت نزولي روند گرديده باعث تركيه، در نافرجام كودتاي ادامه درو بازار ركود فوالد، قيمت جهاني كاهش
. گردد حفظ

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار زيرگروه  عنوان گروه تحليل

PORTER

China Customs 95/04/31 روند صادارات و واردات محصوالت نوردي چين قدرت خريداران

6 :  درجه اهميت  افزايش روند صادرات :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

 رشد عدم بدليل داخلي تقاضاي كاهش به توان مي چين در فوالدي محصوالت صادرات توجه قابل افزايش داليل جمله از
  اشاره بازار سهم افزايش و كنترل سياست ارزي، هاي درآمد كسب در دولت صادراتي هاي مشوق وجود اقتصادي، مناسب

.است بوده تغيير بدون تقريبا واردات روند كه است حالي در اين نمود

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Metal Expert 95/04/21 روند قيمت بيلت قدرت خريداران

7 :  درجه اهميت  قيمت پيش بيني افزايش :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  توجه با ادامه در و هستيم شاهد ها قيمت بهبود و تقاضا رشد بدليل را صعودي روند 2016 سال ابتداي از باال نمودار طبق
.است گرفته خود به نزولي روند ديگر بار جهاني بازارهاي در ركود تشديد و چين در دامپينگ سياست اعمال به

  همچنين و زيست محيط به ويژه توجه و فوالد توليد بركاهش مبني چين دولت سياست به توجه با شود مي بيني پيش
  مي بيني پيش راستا اين در و يابد افزايش فوالد جهاني قيمت روند كشور اين اوليه مواد و محصول انبارهاي ذخاير كاهش

گيرد قرار فوب دالر 345-325 بازه در سبتامبر ماه در و داشته افزايشي روند CIS بيلت قيمت شود

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

PORTER

Metal Expert 95/04/19 پيش بيني ميزان مصرف ريل در كشور قدرت خريداران

5 :  درجه اهميت  قدرت رقابتي افزايش :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  و ميانه آسياي كشورهاي تقاضاي ايران، جغرافيايي موقعيت جمله از استراتژيك عواملي وجود بدليل ريل محصوالت توليد
  توسعه استراتژي و آهن خط طريق از خاورميانه منطقه با ارتباط به هندوستان تمايل آزاد، آبهاي به دسترسي در روسيه
 افزايش در آن از گيري بهره با تا گردد مي تلقي اصفهان آهن ذوب براي ارزشمند فرصت يك بعنوان ايران، در ريلي شبكه

  . نمايد اقدام نفعان ذي رضايتمندي و سودآوري

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

PORTER

Metal Expert 95/05/03 و كالف چين موجودي انبارهاي ميلگرد قدرت خريداران

6 :  درجه اهميت  انبار كاهش موجودي :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  را آن دليل كه داشته كاهشي روند 2016 تا 2014 هاي سال طي چين كشور انبارهاي در كالف و ميلگرد موجودي ميانگين
  ظرفيت كاهش براي تصميم و دولت صادراتي تشويقي هاي سياست فوالدي، محصوالت براي تقاضا افزايش در توان مي

جستجوكرد فوالد توليد
تحليل شرح
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Metal Expert 95/05/03 قيمت آهن قراضه در كشورهاي مختلف قدرت خريداران

5 :  درجه اهميت  تاثير قيمت قراضه بر فوالد :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  آهن توليد توان مي را آن علت و دارد قرار تري پايين سطح در تركيه به نسبت روسيه و اكراين دركشورهاي قراضه قيمت
 بوده قراضه آهن كننده وارد همواره تركيه كه حالي در است داخلي برمصرف مازاد كه دانست  اكراين و روسيه در قراضه

دارد كشور اين در فوالد شده تمام برقيمت وتاثيربيشتري داشته قراضه آهن به بيشتري وابستگي كشور آن فوالد وصنعت

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

PORTER

Metal Expert 95/04/30 هزينه توليد بيلت در كشور هاي مختلف قدرت خريداران

7 :  درجه اهميت  مزيت رقابتي :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

 شده تمام قيمت انرژي و سنگ زغال آهن، سنگ غني معادن از روسيه و اكراين چين، كشورهاي يبرخوردار به توجه با
  است تر پايين ،) رود مي شمار به وانرژي فوالد توليد اوليه مواد كنندگان وارد بزرگترين جزء كه( تركيه نسبت به بيلت توليد
  افزايش از ناشي تركيه در جوالي ماه در بيلت قيمت افزايش دارند، جهاني قيمتي نوسانات از كمتري پذيري تاثير ضمنا
باشد مي زمان آن در قراضه قيمت

شرح تحليل
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