


 بين .است كرده ثبت را دالري ميليارد 150 جديد ركورد دنيا بزرگ فوالدي شركت 30 خالص بدهي دهد مي نشان آمار آخرين

 اين البته  .شد كاسته آن رشد از 2014 سال و داشت چشمگيري افزايش جهان فوالد صنعت بدهي 2013 تا 2008 هاي سال
  افت موجب فوالد مشتريان بيشتر قدرت و چين در فوالد تقاضاي نزولي روند توليد، ظرفيت مازاد فشارهاي چون بود موقت بهبود

 گذشته سال تقاضاي افت و كرد پيدا ادامه فوالد بازارهاي در مشكالت با رويارويي .شد 2015 سال در فوالد قيمت درصدي 30

 حاضر حال در دنيا فوالد صنعت بدهي رو اين از .ببرند بهره ها بدهي كاهش جهت در ها قيمت بهبود از نداد اجازه فوالدسازان به

 كشورهاي فوالدي هاي واحد. دارند قرار ورشكستگي آستانه در برخي و تنگنا در شدت به ها شركت از بسياري و است اوج در

  ولي .است بوده توليد مازاد و توليد ظرفيت افزايش تقاضا، افت دليل به كه اند كرده انباشته را بيشتري بدهي هند و چين برزيل،

  و امريكا .است بوده دالر به نسبت ها آن ارز ارزش وافت صادرات افزايش ان علت كه اند كاسته خود هاي بدهي از ژاپن و روسيه

.بخشيدند بهبود را خود هاي بدهي وضعيت سرمايه هزينه آوردن پايين با نيز اروپا

مقدمه

.بخشيدند بهبود را خود هاي بدهي وضعيت سرمايه هزينه آوردن پايين با نيز اروپا
  ها حل راه اين ولي .كنند پيدا خود فوالد صنعت از حمايت براي محلي هاي حل راه تالشند در سختي به دنيا سراسر در ها دولت

 بر فوالدسازها از بسياري كه حالي در .باشند داشته مدتي دراز تجاري هاي مدل فوق هاي شركت كه استجوابگو زماني تنها

.دارند پيش در دادن نتيجه براي طوالني راه هنوز ولي دارند تاكيد گردش در سرمايه و وري بهره روي
  كه گردند نقدينگي افزايش و ها بدهي كاهش موجب توانند مي كه دارند وجود فوالد صنعت در هايي تاكتيك حاضر حال در

.نقد پول به استراتژيك غير هاي دارايي تبديل و ها هزينه تر جدي كنترل جايگزين، مالي تامين از عبارتند ها آن از برخي
  تر وسيع سطح در و داخلي بازارهاي بر مخربي اثرات تواند مي فوالد صنعت در ورشكستگي و تعطيلي كرد خاطرنشان بايد

  به سالم جان وضعيت اين از تا كنند اجرا را واقعي استراتژيك تغييرات بايد دنيا فوالد صنعت فعاالن .نمايد وارد محلي اقتصادهاي

.شوند آماده رشد روند از جديدي دور براي و ببرند در
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شماره صفحه خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PEST

اقتصادي

1 عوامل موثر بر قيمت فوالد در سه ماه آينده

2 گذاري خارجي در ايران وضعيت سرمايه

3 مشكل بدهي هاي چين

:فهرست مطالب اين شماره 

3 مشكل بدهي هاي چين

PORTER

رقباي موجود

4 ايستادگي اتحاديه اروپا در مقابل فوالد وارداتي از چين و روسيه

5 آمارصادرات ايميدرو 

6 بزرگان صادرات جهان

7 توليد كنندگان فوالد در جهان بزرگترين

8 ظرفيت استفاده شده توليد محصوالت طويل

9 موجودي محصوالت طويل در بنادر اوكراين
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شماره صفحه خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

رقباي موجود

10 استفاده شده براي توليد محصول طويل در اوكراين ظرفيت

قدرت تامين كنندگان 

11 موجودي زغال كك شو در بنادر چين

12 روند قيمت زغال

13 13موجودي سنگ آهن در بنادر چين موجودي سنگ آهن در بنادر چين

14 روند قيمت سنگ آهن

15 سهم واردات قراضه تركيه از كشورها

16 سنگ آهن در جهان وضعيت

خريداران قدرت

17 پيش بيني روند قيمت چدن

18 روند قيمت چدن

19 پيش بيني روند قيمت كالف
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شماره صفحه خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

خريداران قدرت

20 كالف در مناطق مختلف جهان قيمت

21 پيش بيني روند قيمت ميلگرد

22 قيمت ميلگرد در مناطق مختلف جهان

23 پيش بيني روند قيمت بيلت

24 24قيمت بيلت در مناطق مختلف جهان قيمت بيلت در مناطق مختلف جهان

25 حاشيه سود فروش بيلت صادراتي اوكراين

26 شاخص فوالد

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع 



www.expert.kiev.ua  ماه آيندهموثر بر قيمت فوالد در سه عوامل

عوامل كاهندهعوامل افزايش دهندهماه

ت
س
گو

آ

)  Fe 63٪سنگ آهن استراليا نيومن (رشد قيمت قرارداد براي سنگ آهن 

ت پيشگيرانه توقف كار در اروپا و انجام تعهيرات و تاكيد بر تعميرا

دستورات صريح جهت پر كردن ذخاير براي دوره پاييز

CISانتظار رشد قيمت ها در بازار قراضه تركيه و كشورهاي

سنگ آهن در چينقيمت براي رشد پيش بيني 

كاهش مصرف واقعي جهاني فوالد در مقايسه با ميزان پيش 

بيني شده

كاهش در فعاليت هاي تجاري در بازارهاي اتحاديه اروپا در 

دوره تعطيالت تابستاني

كاهش مصرف واقعي جهاني فوالد در مقايسه با ميزان پيش )Fe 63٪سنگ آهن استراليا نيومن (رشد قيمت قرارداد براي سنگ آهن 

مرجع خبر   عنوان
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)Fe 63٪سنگ آهن استراليا نيومن (رشد قيمت قرارداد براي سنگ آهن 

احياي تقاضا در اروپا پس از پايان فصل تعطيالت

پايان خريد محصوالت توسط مصرف كنندگان با شرايط كوتاه براي 

دوران احياي فعاليت كسب و كار

كاهش مصرف واقعي جهاني فوالد در مقايسه با ميزان پيش 

بيني شده

تقويت مقاومت خريداران به سطح افزايش قيمت ها

فشار بر بازار توسط حجم رو به رشد صادرات از چين

انتظار كاهش در قيمت ها

بر
كت

ا

ادامه تقويت در نقل و انتقال و  شو  ككرشد قيمت سه ماهه براي زغال 

زغال سنگ در بازار 

رشد پيش بيني شده در مصرف جهاني فوالد براي مدت طوالني در سه 

2016/ ماهه چهارم 

پايان خريد محصوالت توسط مصرف كنندگان با شرايط كوتاه براي 

دوران احياي فعاليت كسب و كار

سنگ آهن استراليا (كاهش قيمت قرارداد براي سنگ آهن 

)Fe 63٪نيومن 

انتظار كاهش قيمت ها در بازار قراضه در تركيه و كشورهاي 

CISمستقل 

كاهش تقاضا براي تحويل محصوالت در پايان پاييز

فشار بر بازار توسط حجم رو به رشد صادرات چين



مرجع خبر تاريخ انتشار زيرگروه  عنوان گروه تحليل

BOLOMBERG 95/05/30 گذاري خارجي در ايران وضعيت سرمايه اقتصادي PEST

7 :  درجه اهميت  بهبود سرمايه گذاري :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  سه در و نموده آغاز را رشدي به رو روند گذشت سال از كشور در گذاري سرمايه وضعيت برجام پسا موقعيت به توجه با

 كارشناسان نظر اساس بر و است كرده تجربه 2015سال به نسبت را دوبرابري به نزديك رشد ميالدي2016 سال اول ماهه

.داشت خواهد ادامه سال پايان تا روند اين مالي

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار عنوان زيرگروه گروه تحليل

IFNA 95/05/25 مشكل بدهي هاي چين اقتصادي PEST

اين رقـم خيلـي   . درصد رشد توليد ناخالص داخلي آن كشور است 254هزار ميليارد دالري چين حدود  25طبق آمار بدهي 

باالونزديك به ميزان بدهي هاي دولت امريكا است ولي آنچه در مورد چين نگران كننده است روند رشد اين بدهي هـا در  

.چهار برابر شده است 2014تا  2007سال هاي اخير بوده كه بين سال هاي 
يكي از چالش هاي بزرگي كه هميشـه سياسـتمداران بـا آن روبـرو     . در اين بين سرمايه گذارها نيز حق دارند نگران شوند

.بوده اند مقابله با روند رشد سريع و ناپايدار بدهي ها بوده است

در ايـن  .بين الملي از مدت هاپيش به چين در مورد روند صعودي افزايش بدهي ها هشدار داده انـد   موسسات اعتبارسنجي
ميليـون   1.8راستا دولت چين سعي دارد با برخي غول هاي صنعتي دولتي خود برخورد كند و اوايل سال جاري اعالم كرده 

ميليارد دالر در زيرساخت ها و بخـش آمـوزش سـرمايه     15.3فرصت شغلي بخش فوالد و زغال سنگ را حذف مي كند و 

در اين بين صندوق بين المللي پول معتقد اسـت  .گذاري مي كند تا فرصت شغلي جديد براي كارگران بيكار شده ايجاد كند

5 :  درجه اهميت  كاهش فرصت هاي شغلي در بخش فوالد :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  بحران از پس اقتصادي ركود با مقابله راستاي در ها بدهي افزايش نتيجه در و دهي وام گسترده موج اين رسد مي نظر به

  آن در كشور اين اقتصادي رشد تداوم وموجب كرده ايفا نيز ومثبتي موثر نقش چين اقتصاد در كه .است بوده جهاني مالي

  صنايع وري بهره ارتقاي به  وصنعتي اقتصادي پايدار رشد براي كه است رسيده نتيجه اين به چين دولت و گرديد ها سال

 كرده فوالد صنعت در شغلي هاي فرصت كاهش به اقدام راستا اين در كه  دهد نشان بيشتري توجه فوالد صنعت جمله از

.است

شرح تحليل
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در اين بين صندوق بين المللي پول معتقد اسـت  .گذاري مي كند تا فرصت شغلي جديد براي كارگران بيكار شده ايجاد كند

چين بايد اين تالش را گسترده تر كند و به صنايع ديگر نيز منتقل سازد



مرجع خبر تاريخ انتشار عنوان زيرگروه گروه تحليل

IFNAA 95/05/25 وارداتيايستادگي اتحاديه اروپا در مقابل فوالد  رقباي موجود PORTER

در اين بـين اتحاديـه اروپـا اقـدامات      .جنگ بين اتحاديه اروپا و عرضه كنندگان فوالد ارزان قيمت همچنان ادامه دارد

جدي تري بر عليه روسيه و چين داشته و تعرفه هاي آنتي دامپينگ بيشتري بر فوالد توليـدي ايـن دو كشـور اعمـال     

.درصد 36.1درصد تعرفه آنتي دامپينگ دارد و محصول روسيه نيز  22.1ظاهرا ورق سرد وارداتي از چين . كرده است
امريكا نيز با استفاده از روش محاسباتي متفاوتي اوايل سال جاري بر ورق سـرد چـين تعرفـه وارداتـي اعمـال كـرد و       

اتحاديه اروپا نيز در تالش است از روش هايي استفاده كند تا همچـون امريكـا بـر واردات ارزان قيمـت تعرفـه هـاي       

. سنگين ببندد

6 :  درجه اهميت  موانع صادرات :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

به نظر مي رسد چين و روسيه با چالش سختي رو بروشده اند البته هر دوكشور فوالد خود را در قيمت هايي پايين تر از بـازار  

در روسيه افت ارزش روبل و ركـود بـازار داخلـي داليـل اصـلي فـوالد       .اروپا عرضه مي كنند كه هر يك داليل خود را دارند

ولي در چين كمك ها و حمايتي هاي دولتي است كه موجب شـده كارخانـه هـا بتواننـد فـوالد      . صادراتي ارزان آن مي باشد

آمار نشان مي دهد ميانگين واردات ماهانه فـوالد از چـين    .صادراتي ارزان قيمت عرضه كنند تا از مازاد عرضه داخلي بكاهند

.هزار تن مي باشد 162تا  120و روسيه در اروپا بين 

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار عنوان زيرگروه گروه تحليل

IFNAA 95/05/26 آمارصادرات ايميدرو  رقباي موجود PORTER

 2و از  درصد رشد داشـته  77ماهه اول سال 4طبق آمار ايميدرو، فروش صادراتي فوالد نيمه تمام و محصوالت فوالدي نهايي در 
صادركنندگان محصوالت فوالدي كشور را مشاهده مي كنيـد   در جدول زير سهم صاردات بزرگترين. ميليون تن باالتر رفته است

.خواهد بود 1394درصد فراتر از سال  45كه  ميليون تن فوالد صادر كند 5.5، 1395ايران قصد دارد در سال  شايان ذكر است

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

  فوالدي محصوالت تن ميليون 5.5 صادرات برنامه گرفته شدت دامپينگ آنتي هاي پرونده موج اروپا در اينكه به توجه با
  در فوالدي واحدهاي عملكرد به باتوجه ليكن شد خواهد روبرو چالش با است گذشته سال صادرات دوبرابر به نزديك كه

  تداوم براي فوالدي هاي واحد اينكه ضمن بود نخواهد دسترس از دور آن تحقق دولت وحمايت سال اول ماهه چهار

.داشت نخواهند رو پيش صاادرات از غير به راهي خود حيات

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار زيرگروه  عنوان گروه تحليل

PORTER

World Steel 95/05/22 فوالد در جهان بزرگان صادرات رقباي موجود

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

  قرار ها كشور بقيه به نسبت چشمگيري فاصله با كه باشد مي دنيا در فوالد كننده صادر بزرگترين چين فوق نمودار طبق

  در زيست محيط حفظ جهت در فوالدي هاي واحد توليدات كاهش با رابطه در چين دولت هاي برنامه به توجه با اما دارد

بود خواهيم شاهد را وايران هند كشورهاي فعالتر حضور و بود خواهيم شاهد را چين صادرات كاهش آينده

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Bloomberg 95/05/12 توليدكنندگان فوالد در جهان بزرگترين رقباي موجود

5 :  درجه اهميت  رقباي اصلي بازار فوالد :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

 98 با جهان در فوالد كننده توليد بزرگترين دارد دنيا مختلف هاي كشور در متعددي كارخانجات كه ميتال آرسلور هلدينگ

  قرار بعدي هاي مقام در جنوبي كره وپوسكو ژاپن استيل نيپون هاي وشركت چيني شركت 2 است فوالد تن ميليون

  كار راه از يكي بعنوان ها شركت ادغام موضوع چين در تا شده باعث سازي فوالد بزرگ هاي شركت موفق تجربه.دارند

باشد نظر مد همواره هزينه كاهش هاي

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

PORTER

www.expert.kiev.ua 95/05/22 ظرفيت استفاده شده توليد محصول طويل رقباي موجود

6 :  درجه اهميت  مزيت رقابتي :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  ميتال آرسلور شركت باالي مالي توان و مناسب استراتژيك ريزي وبرنامه باال وري بهره ، پذيري رقابت قدرت به توجه با

 پي در كه( توليد هزينه افزايش با كه شركتي مقابل در  بخشد بهبود و حفظ را خود توليد ميزان است توانستهشركت اين
. است شده خود توليد ظرفيت كاهش به مجبور )داده رخ وكك آهن سنگ قيمت افزايش

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  8



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

PORTER

www.expert.kiev.ua 
95/05/22 موجودي محصوالت طويل در بنادر اوكراين رقباي موجود

6 :  درجه اهميت  هماهنگي در توليد :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  تعيين بازار كشش ميزان و سود حاشيه اساس بر اوكراين در فوالدي توليدات از بيلت و طويل محصوالت صادرات ميزان

  وموجودي توليد مقدار بين نمودار طبق لذا گردد مي ريزي برنامه كشور اين در توليدات بازار نياز ميزان اساس بر و گردد مي

  دارد وجود هماهنگي  يك همواره كشور اين بنادر

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  9



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

PORTER

www.expert.kiev.ua 95/05/22
استفاده شده براي توليد محصول طويل  ظرفيت

در اوكراين
رقباي موجود

7 :  درجه اهميت  ظرفيت خالي نورد :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  ماه در و است جهاني متوسط از تر پايين اكراين در طويل محصوالت شده نصب ظرفيت از استفاده دهد مي نشان شواهد

  طويل محصوالت ظرفيت از استفاده البته است رسيده %44.7 يعني سطح ترين پايين به سود حاشيه كاهش علت به ژوئن

  واحد ظرفيت بودن خالي اصلي علل از است داشته قبل سال به نسبت بهتري وضعيت ميالدي 2016 سال در مجموع در

  به فوالدي محصوالت براي مشتري وجود وعدم بازار در اوكراين توليدي  واسلب شمش براي خوب بازار وجود نوردي، هاي

.باشد مي فوالد بازارجهاني بر حاكم ركود دليل

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  ١٠



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

PORTER

www.expert.kiev.ua 95/05/22 زغال كك شو در بنادر چين موجودي قدرت تامين كنندگان

7 :  درجه اهميت  دپوي زغال كاهش :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

 كه است مانده ثابت تن ميليون14 حدود ودر نداشته خاصي نشيب و فراز گذشته دوماهه طي چين بنادر در زغال موجودي

  يابد ادامه موجودي كاهش چنانچه و باشد مي فوالد بازار ركود تشديد وتداوم چين داخلي مصارف و ها قيمت تثبيت نشانگر

باشد قيمت افزايش براي هشداري تواند مي

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  11



مرجع خبر تاريخ انتشار عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

www.expert.kiev.ua 95/05/22 روند قيمت زغال قدرت تامين كنندگان

6 :  درجه اهميت  زغال روند افزايشي :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  استرالياFOB قيمت با»حمل كرايه و بيمه هزينه+ محصول قيمت« چين CIFزغال قيمت روند شده ارائه نمودار براساس 
  دليل وبه است شده انجام جزيي اختالف با تغييرات فوالد بازار و نفت قيمت در نسبي ثبات دليل به گذششته ماه دو در

هستيم ماليم شيب با زغال قيمت افزايش شاهد بازار كف به ها قيمت رسيدن

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  12



مرجع خبر تاريخ انتشار عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

www.expert.kiev.ua 95/05/22 موجودي سنگ آهن در بنادر چين قدرت تامين كنندگان

7 :  درجه اهميت  موجودي سنگ آهن روند افزايشي :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  105به95با توجه به ثبات نسبي در بازار، موجودي سنگ آهن در بنادر چين در شش ماه گذشته با يك شيب ماليم از 

روز توليد واحد هاي فوالدي مي باشد33ميليون تن افزايش پيدا كرده  كه اين موجودي برابر بامصرف 
شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  13



مرجع خبر تاريخ انتشار عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

www.expert.kiev.ua 95/05/22 روند قيمت سنگ آهن كنندگان قدرت تامين

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

  آهن سنگ كه بطوري است كرده پيدا افزايشي روند مرغوب آهن سنگ قيمت جوالي ابتداي از فوق نمودار به توجه با

  با استرالياCIFو دالر59.5 به )خلوص%63.5(با هندCIFتن، هر دالردر70به )خلوص %66(با چينCIFبرزيل، صادراتي
  فوالدسازان سود حاشيه بودن مناسب دليل به افزايش اين است رسيده چين بازار در درهرتن دالر60 به )خلوص62%(

.است بوده رو پيش هاي ماه در فصلي تقاضاي رشد و )آهن سنگ خريد قدرت افزايش(چيني

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  14



مرجع خبر تاريخ انتشار عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

www.expert.kiev.ua 95/05/22 سهم واردات قراضه تركيه از كشورها كنندگان قدرت تامين

6 :  درجه اهميت  تامين كنندگان توسعه :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  داشته محوري نقش قراضه آهن واردات است الكتريكي قوس فوالدتركيه،روش توليد در روش ترين عمده اينكه به توجه با

  قابل تاثير واقتصادي سياسي اتفاقات لذا گيرد مي قرار استفاده مورد و خريداري مدت بلند ريزي برنامه يك اساس بر و

  بازار به را قراضه آهن واردات وابستگي كنندگان تامين توسعه با تركيه همچنين ندارد تركيه در آن واردات روند بر توجهي

.است داده كاهش آمريكا

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  15



مرجع خبر تاريخ انتشار عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

IFNAA 95/05/25 وضعيت سنگ آهن  در جهان تامين كنندگان قدرت

  از است برزيل و استراليا پايين توليد هزينه با معدني هاي شركت دست در آهن سنگ تني ميليارد 1.3 جهاني تجارت

است بديل بي بازار اين بر چين فوالد صنعت گذاري تاثير ولي .پي اچ بي و تينتو ريو واله، جمله

  قبلي انتظارات خالف بر .است بوده آر اف سي خشك تن هر دالر 60 باالي چين در وارداتي آهن سنگ قيمت آخرين

 شده گذشته دهه يك قيمت كف نزديك كه 2015 دسامبر به نسبت و رفته باال درصد 44 امسال اوليه، ماده اين قيمت

.است داشته رشد درصد 63 بود

  تن ميليون 88.4 جاري سال جوالي در كند مي مصرف را دنيا توليدي آهن سنگ درصد 70 كه چين دهد مي نشان آمار
  در .است داشته رشد قبل سال مشابه مدت به نسبت درصد 3 و بوده سابقه بي 2015 دسامبر از كه كرده وارد آهن سنگ

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  16

  در .است داشته رشد قبل سال مشابه مدت به نسبت درصد 3 و بوده سابقه بي 2015 دسامبر از كه كرده وارد آهن سنگ

 شده بيشتر تن ميليارد يك از بار اولين براي و رفته باال درصد 8.1 چين به آهن سنگ واردات نيز سال نخست ماه 7

  .است

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

  بازار در حضو و رقابت قدرت بيشتري معدني هاي شركت شده باعث چين تقاضاي افزايش و قيمت رشد كه رسد مي بنظر

كنند كسب را رقابت
  ماه 6 آهن سنگ صادرات كه كرد اشاره هند به توان مي اند داشته آهن سنگ صادرات در رشد كه كشورهايي جمله از

  مالزي و اندونزي روسيه، ، مغولستان پرو، ايران، همچنين .بود گذشته سال صادرات كل برابر 3 از بيش آن 2016 نخست

.كردند تجربه را آهن سنگ صادرات در بهبود نيز

شرح تحليل



مرجع خبر تاريخ انتشار زيرگروه  عنوان گروه تحليل

PORTER

www.expert.kiev.ua 95/05/22 چدن  پيش بيني روند قيمت قدرت خريداران

6 :  درجه اهميت  افزايش قيمت :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  عنايت با و دارند چدن شده تمام قيمت در گزاري تاثير نقش كه انساني ومنابع ،انرژي اوليه مواد هاي قيمت ثبات به توجه با

  نيستند متصور چدن براي را توجهي قابل تغيير كارشناسان فوالدي هاي شركت توسعه كالن هاي برنامه وجود عدم به

  در محصوالت شود مي بيني پيش اوليه مواد براي واكتبر سپتامبر هاي ماه در فصلي تقاضاي افزايش به توجه با كه هرچند

.كند پيدا قيمت و تقاضا افزايش دوره آن

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  17



مرجع خبر تاريخ انتشار عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

www.expert.kiev.ua 95/05/22 روند قيمت چدن قدرت خريداران

5 :  درجه اهميت  ثبات قيمت ها :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

 رسيدن و ركود تشديد با بازار رسد مي نظر به سال ابتداي در كاهش از پس ها قيمت افزايشي روند ماليم شيب به توجه با

  اوليه مواد هاي قيمت تثبيت از ناشي را وضعيت اين توان مي كه است نسبي ثبات به رسيدن حال در كف به ها قيمت

.دانست وانرژي

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  18



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

PORTER

www.expert.kiev.ua 95/05/19 پيش بيني روند قيمت كالف قدرت خريداران

8 :  درجه اهميت  روند افزايشي قيمت :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  رقم وبه يافته ادامه سپتامبر ماه تا افزايش اين و كرده پيدا ادامه آينده هاي هفته در ها قيمت افزايشي روند رسد مي نظر به

  پيش اوليه مواد براي واكتبر سپتامبر هاي ماه در فصلي تقاضاي افزايش به توجه با كه هرچند رسيد خواهد برتن دالر 398

.كند پيدا وقيمت تقاضا افزايش دوره آن در محصوالت شود مي بيني

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  19



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

PORTER

www.expert.kiev.ua 95/05/22 قيمت كالف در مناطق مختلف جهان قدرت خريداران

7 :  درجه اهميت  ثبات قيمت :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  انرژي در قيمت ثبات در توان مي آنرا وعلت است كمتر وبيلت چدن قيمتي تغييرات به نسبت كالاف در قيمت تغييرات

.دانست محصول اين جهاني مصرف ميزان در تغيير وعدم
شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

www.expert.kiev.ua 95/05/22 پيش بيني روند قيمت ميلگرد قدرت خريداران

8 :  درجه اهميت  افزايش قيمت  :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  توجه با آن از وپس.رسيد خواهد برتن دالر 385 رقم وبه داشته ادامه سپتامبر ماه تا ها قيمت افزايشي روند رسد مي نظر به

 ماه در قيمت افزايش انتظار.كرد خواهد پيدا كاهش كمي ها قيمت كاال مصرف محسوس وكاهش سرما فصل فرارسيدن به

.است فصلي تقاضاي افزايش آن علت كه شود مي بيني پيش  نيز اوليه مواد براي واكتبر سپتامبر هاي
تحليل شرح

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  21



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

PORTER

www.expert.kiev.ua 95/05/22 قيمت ميلگرد در مناطق مختلف جهان قدرت خريداران

7 :  درجه اهميت  شرايط بازار ميلگرد :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  اما نشد مشاهده اخير هفته دو قيمتهاي در محسوسي تغيير سياه درياي و ميانه خاور در جديد تقاضاي وجود عدم به توجه با

  )تانگشان ايالت در توليد توقف با(چين توليد كاهش علت به آسيا بازار ودر بهره نرخ كاهش احتمال علت به تركيه بازار در

.ايم بوده ها قيمت رشد شاهد

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

PORTER

www.expert.kiev.ua 95/05/22 پيش بيني روند قيمت بيلت قدرت خريداران

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

  نسبي رونق فوالد بازار آينده از كارشناسان براورد ها قيمت وتثبيت كف به وانرژي اوليه مواد هاي قيمت رسيدن به توجه با 

  سپتامبر ماه تا بيلت قيمت فوالدي محصوالت براي فصلي تقاضاي افزايش علت وبه باشد مي  بيلت قيمت جزيي  وافزايش

داشت خواهد افزايشي روند
شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار و شرح خبر عنوان شماره زيرگروه گروه تحليل

PORTER

www.expert.kiev.ua 95/05/22 قيمت بيلت در مناطق مختلف جهان قدرت خريداران

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

  كاهش موجب زيست محيط حفظ بمنظور تانگشان ايالت در فوالد توليد محدوديت بر مبني چين دولت برنامه انتشار

 افزايش دولت توسط وساز ساخت هاي مشوق واعطاي بهره نرخ كاهش نيزبدليل درتركيه .گرديد كشور اين صادرات

  آهن تقاضاي افزايش آفريقا با خاورميانه تجارت افزايش بدليل وهمچنين داشته همراه به را فوالدي محصوالت مصرف

.باشد مي ميانه خاور بيلت قيمت افزايش علت كه هستيم شاهد را قراضه قيمت افزايش آن پي ودر قراضه

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

PORTER

www.expert.kiev.ua 95/05/22 فروش بيلت صادراتي اوكراين سود حاشيه قدرت خريداران

6 :  درجه اهميت  كاهش حاشيه سود :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  محصول اين توجه قابل رشد شاهد فوالدي محصوالت قيمت كاهشي روند ساله چند دوره يك از پس 2016 سال آغاز در

 كاهش شاهد مي ماه از اما رسد مي نيز برتن دالر166 سقف به اكراين بيلت سود منفي حاشيه كه اي گونه به هستيم

 دالر 31 به عدد اين آگوست ماه در نهايت در كه هستيم  وكك آهن سنگ قيمت افزايش بدليل محصول اين سود حاشيه

.رسد مي تن بر

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

PORTER

Platts 95/05/20 شاخص فوالد قدرت خريداران

7 :  درجه اهميت  بهبود شاخص فوالد :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  گرفتن اوج شاهد فوالدي، محصوالت و اوليه مواد شده تمام برقيمت آن وتاثير نفت قيمت افزايش آغازدوره با 2004 سال از

  ودر فوالد شاخص سقوط شاهد 2009 سال در مختلف كشورهاي رشد كاهش و جهاني بحران آغاز با و بوديم فوالد شاخص

  در فوالد شاخص است ذكر شايان هستيم فوالد شاخص افزايش شاهد مجددا ساله چند نزولي دوره يك از پس 2016 سال

.است داشته افت)164.12(گذشته ماه با مقايسه در كه است رسيده163.78به آگوست ماه

شرح تحليل
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