


  به صنعت در توليد افزايش به رو هاي هزينه و كار و كسب ركود امروزه .نيست اي تازه موضوع فوالدي و معدني واحدهاي ادغام مساله        
  صنعت يك كه فوالد بخش در خصوص به امر اين .گيرند مي قرار بيشتري فشار تحت روز به روز توليدي واحدهاي كه است اي گونه

  هاي استراتژي در تغييراتي ناچارند معدني و فوالدي واحدهاي بنابراين .است مشهودتر است بيروني متغيرهاي از پذير تاثير بسيار و استراتژيك
  شركت كه كاري .شود فوالد توليد واحدهاي منجي تواند مي كه است يكپارچگي يا ادغام ها استراتژي اين از يكي .كنند اتخاذ خود كار و كسب
  مختلف هاي حلقه برداشتن در و فوالد صنعت ماهيت دليل به .اند بوده آن دنبال به گذشته سال چند در ميتال آرسلور مانند فوالدي بزرگ هاي
 در ها استراتژي ترين مرسوم از باال، به رو و پايين به رو عمودي يكپارچگي هاي استراتژي نهايي، محصول تا معدن سنگ از تامين و توليد
  هاي مزيت از و كند تكميل را فوالد زنجيره از بخشي تواند مي فوالد توليد واحدهاي از يك هر ادغام نوع اين در .هستند فوالد توليد چرخه

  كه است احداث حال در ذوب و احيا سازي، گندله كنسانتره، هاي بخش در فوالدي طرح 50 از بيش حاضر حال در  .كنند استفاده يكديگر
  در واحدها اين ادغام .دارند قرار متفاوت هاي هلدينگ و ها سازمان مالكيت با و يكديگر مجاورت در جغرافيايي منطقه يك در آنها از بسياري

 به ها طرح اين از بسياري صورت هر در .باشد داشته واحدها اين ثابت هاي هزينه كاهش در داري معني تاثير تواند مي فوالد زنجيره طول
 در آنها حذف امكان صورت اين غير در زيرا هستند، مشترك همكاري يا ادغام سمت به حركت به مجبور زود يا دير كوچك هاي طرح خصوص

مقدمه

 در آنها حذف امكان صورت اين غير در زيرا هستند، مشترك همكاري يا ادغام سمت به حركت به مجبور زود يا دير كوچك هاي طرح خصوص
 شود، سازمان توسط پايين به رو عمودي يكپارچگي استراتژي اتخاذ به منجر تواند مي زير شرايط .دارد وجود فوالد فروش و توليد رقابتي فضاي
: است بيشتر استراتژي اين در سازمان موفقيت باشد مهيا زير شرايط مجموعه از بيشتري تعداد هرچه است طبيعي

.باشند تامين زنجيره بعدي هاي حلقه اندازي راه براي نياز مورد انساني منابع و سرمايه داراي كه هايي سازمان�
.هستند تامين زنجيره بعدي مراحل توليد تكنولوژي و تجهيزات تامين به قادر كه هايي شركت�
  طريق از تواند مي زيرا كند، عمل گونه اين به بايد اند رسيده خود فعلي محصوالت عرضه و توليد در ثبات مرحله به كه هايي شركت�

.بيفزايد خود محصوالت براي تقاضا ميزان بر عمودي، يكپارچگي استراتژي اجراي و ها فعاليت دادن گسترش
.هستند نهايي محصول شده تمام قيمت كاهش نتيجه در و تامين زنجيره تكميل طريق از بيشتر دوام و ثبات به مايل كه هايي سازمان�

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع 



شماره صفحه خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PEST

اقتصادي

1 اقتصادي و فوالدي بررسي و مقايسه رشد

2 بررسي روند قيمت نفت اوپك 

3 هزينه حمل ونقل دريايي

:فهرست مطالب اين شماره 

3 هزينه حمل ونقل دريايي

تكنولوژي

4 نگاهي به آخرين تكنولوژي توليد فوالد

PORTER

رقباي موجود

5 پيش بيني ظرفيت،توليد ومصرف فوالد

6 و مصرف فوالد پيش بيني تامين

7 رتبه و ميزان توليد شركت هاي فوالدي جهان

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع 



شماره صفحه خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

رقباي موجود

8 مقايسه صادرات فوالد و واردات سنگ آهن

9 خاورميانه از صادرات كالف چين سهم

10 واردات فوالد هند

11 ماهه ابتداي سال5صادرات فوالد كشور در 

12 12مقايسه توليد محصول مقايسه توليد محصول

13 مقايسه توليد شمش

قدرت خريداران

14 قيمت ميلگرد در مناطق مختلف جهان

قدرت تامين 
كنندگان

15 مقايسه توليدآهن اسفنجي وگندله

16 روند قيمت سنگ آهن و گندله
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شماره صفحه خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

قدرت تامين 
كنندگان

17 روند قيمت زغال سنگ 

18 بررسي روند قيمت كك

19 قيمت زغالسنگ در بازارهاي جهاني

20 كشوركنسانتره سنگ آهن افزايش ظرفيت توليد گندله و
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مرجع خبر تاريخ انتشار عنوان خبر زيرگروه گروه تحليل

ماهنامه پردازش 95/06/22 اقتصادي و فوالدي بررسي و مقايسه رشد اقتصادي PEST

رشد اقتصاديسال 
خامتوليد فوالد 

)ميليون تن(  
خالص واردات 

فوالد 
)ميليون تن( 

مصرف ظاهري 
فوالد ايران 

)  ميليون تن(

سهم ايران از توليد 
فوالدخام جهان 

ايران جهان ايران جهان ميالديشمسي 

138520068.49.512509.90.910.80.79

1386200789.213489.95.415.30.73

138720084.62.5134311.35.116.40.84

138820090.14.8123711.16.217.30.9

138920106.37.2143312.55.918.40.87

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  1

20106.37.2143312.55.918.40.87

139020115.75.1153713.24.417.60.86

139120124.8-0.2156114.52.116.60.93

139220134.2-0.1164215.40.816.20.94

139320142.61.5167016.31.0318.60.98

139420152.41.9162316.21.0517.41

6 :  درجه اهميت  كاهش توليد فوالد و ثابت ماندن تقاضا :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  تا 85 هاي سال طي است يافته افزايش نيز فوالد مصرف رشد ، اقتصادي رشد افزايش با كه هستيم شاهد فوق جدول در
 دليل به كه بوديم فوالد مصرف افزايش آن تبع به و عمراني هاي فعاليت افزايش شاهد نفت قيمت گير چشم رشد بدليل 90

  افزايشي روند نفتي هاي درآمد كاهش و ها تحريم اعمال با ادامه در است يافته افزايش فوالد واردات داخل توليد كفاف عدم
  به 2006 سال در0.79 از جهاني توليد در ايران فوالد توليد سهم آنكه ديگر ذكر قابل نكته .گردد مي متوقف فوالد تقاضاي

.است يافته افزايش 2015 سال در 1 عدد

شرح تحليل



مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PEST

OPEC 95/06/22 اوپك  بررسي روند قيمت نفت  اقتصادي

7 :  درجه اهميت  اثرات كاهش قيمت نفت بر تقاضاي فوالد :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

دالر  متغير بوده است و در مجموع روند قيمت نفت كاهشـي بـوده اسـت     48تا  38اوپك در سه ماه گذشته بين  قيمت سبد
كه اين كاهش باعث تقليل درآمدهاي ارزي دولت شده و كسري بودجه را بـه همـراه دارد در پـي آن دولـت بـراي جبـران       
كسري بودجه و تامين هزينه هاي جاري اقدام به كاهش بودجه هاي عمراني كرده كه باعث كـاهش تقاضـاي محصـوالت    

تـامين  (در مجموع اگرچه در تقليل هزينـه هـاي حمـل ونقـل     . فوالدي شده و به افزايش ركود موجود در بازار دامن مي زند
شركت موثر است ولي چشم انداز خوبي را براي بازار فـوالد كشـور ترسـيم  نمـي     ) كاالهاي مورد نياز و صادرات محصوالت

.كند

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PEST

commodities 95/06/22 هزينه حمل ونقل دريايي اقتصادي

8 :  درجه اهميت  هزينه حمل بر قيمت خريد زغال تاثير :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  تن هر در دالر 10.5 با و داشته صعودي روند چين بنادر به برزيل از دريايي ونقل حمل هزينه فوق نمودار به توجه با
  روز چند در ثابتي روند دالر 9.3 با نيز عباس بندر از دريايي نقل و حمل هزينه ، است داده اختصاص خود به را رقم باالترين

  حمل هزينه اضافه به استرالياFOB قيمت اساس بر زغال معادن با آهن ذوب جديد قرارداد  كه آنجايي از است داشته اخير
  از حمل هزينه سپتامبر ششم در است خوردار بر اي ويژه اهميت از حمل هزينه گرديده تعيين آزاد ارز با واردات تعرفه و

  .است شده محاسبه تن بر دالر 7.69 عباس بندر به استراليا

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

IFNAA 95/06/18 نگاهي به آخرين تكنولوژي توليد فوالد تكنولوژي PEST

Tata( استيل تاتا فوالدسازي گروه جديد اختراع كه فوالد توليد تكنولوژي آخرين Steel( فروشات است )Ferro Shots( نام 
Pig( چدن شمش حتي يا و اسفنجي آهن از استفاده بجاي توان مي فروشات تكنولوژيدر دارد، Iron ( درصد با فروشات از  

  95 فروشات خلوص درصد . باشد مي آب در شده جامد و سرد آهن قطرات واقع در فروشات . توليدكرد فوالد درصد 98 ريكاوري
  با  درصد 1/24 سيليكا با و است باالتر مراتب به اسفنجي آهن و چدن شمش ، درصد 67 هلگند از كه باشد مي آهن خلوص  درصد
 مستقيم احيا همچنين و بلند هاي كوره براي خوراك بهترين هند شرقي ساحل در پراديپ بندر فوب دالر 265 قيمت و 4000  تراكم
  60 به ورودي آهن سنگاگرعيار . باشد مي هند اوريسابندر در درصد 64 هماتيت آهن سنگ ، فروشات ورودي خوراك  . است
  ، فروشات طبيعت علت به . شود مي توليد  درصد 90 حداقل عيار با فروشات نهايتاً و آيد مي پايين ريكاوري درصد برسد درصد

7 :  درجه اهميت  كاهش قيمت تمام شده :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  پائين يندهآ هاي سال در خود رقباي به نسبت جديد لوژي تكنو به توجه با هند در فوالد شده تمام قيمت رسد مي نظر به
 چون  شود مي روبرو ترديد با كمي 1404 درافق ايران فوالد تني ميليون 19 صادرات موضوع كه اينجاست و آمد خواهد

. نيست قياس قابل فروشات شده تمام قيمت با وجه هيچ به ايران در فوالد فعلي توليد هاي تكنولوژي
شرح تحليل
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  ، فروشات طبيعت علت به . شود مي توليد  درصد 90 حداقل عيار با فروشات نهايتاً و آيد مي پايين ريكاوري درصد برسد درصد
  تالش در استيل تاتا سازي فوالد گروه ولي نيست امكانپذير ميليمتر 1 زير بندي دانه با كنسانتره ورودي ازخوراك استفاده امكان
 باشد مي معضل اين حل براي



مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

World steel 95/06/22 و مصرف فوالد پيش بيني ظرفيت،توليد رقباي موجود

5 :  درجه اهميت  توقف رشد ظرفيت ،توليد ومصرف فوالد :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  به توجه با ليكن است كرده طي رشدي به رو روند اخير قرن آغازين هاي سال در جهان فوالد مصرفو توليد،ظرفيت
  پيش كشور اين فوالد ظرفيت كاهش با رابطه در چين تعديلي هاي سياست و توسعه حال در هاي كشور رشد ميزان كاهش

 دارد ثابتي روند و نبوده افزايشي 2018تا 2016سالها در جهان فوالد ومصرف توليد، ظرفيت بيني
شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

JP Morgan 95/06/11 و مصرف فوالد پيش بيني تامين رقباي موجود PORTER

6 :  درجه اهميت  افزايش بهره وري فوالد :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  بهينه نقطه به و يكسان 2020سال در وتقاضا عرضه %72 شده استفاده ظرفيت با و موجودروند و ها بيني پيش به توجه با
  حذف و سازي فوالد واحدهاي وري بهره ارتقاي فوالد كننده توليد عمده هاي كشور رويكرد كه آنجايي از .رسد مي

  صعودي روند 2020سال تا جهاني ظرفيت از استفاده درصد شود مي بيني پيش باشد مي بر هزينه و آالينده كارخانجات
. كند حفظ را خود

شرح تحليل
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Rank Company    Tonnage Rank Company Tonnage

1 Arcelor  mittal 97.14 15 mann an steel 18.82

2 Heteel group 47.75 16 t y ss gnnrupp 17.34

3 Nssmc 46.37 17 Gerdau 17.03

4 Posco 41.97 18 Tianjn Bohai 16.27

5 Baosteel group 34.94 19 NLMK 16.05

6 Shagang group 34.21 20 Jianlong Group 15.14

7 Ansteel group 32.5 21 Benxi Steel 14.99

مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

World steel 95/06/22 رتبه و ميزان توليد شركت هاي فوالدي جهان رقباي موجود

7 Ansteel group 32.5 21 Benxi Steel 14.99

8 JfE steel corporation 29.83 22 Valin Group 14.87

9 Shouggang group 28.55 23 Chaina Steel Corporation 14.82

10 Tata steel group 26.31 24 U.S. Steel Corporation 14.52

11 Wuhan steel group 25.78 25 EVRAZ 14.35

12 Shandong group 21.69 26 SAIL 14.34

13 Ayundal steel 20.49 27 IMIDRO 14.10

14 Nuccr docgoeation 19.62 28 Rizhao Steel 13.99
4 :  درجه اهميت  نزول جايگاه :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

World بندي رتبه گزارشاساس بر 2015 سال در Steel تن ميليون 14.1 توليد با مجموع در ايميدرو تابعه هاي شركت  
  هر اول شركت 4 سال اين در .است داشته نزول پله يك قبل سال به نسبت كه اند گرفته قرار جهاني 27 رتبه در خام فوالد
  مي  %14 از بيش جهاني توليد از ها شركت اين سهم مجموع در كه اند كرده توليد فوالد تن ميليون 40 از بيشتر كدام
  .باشد

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Bloomberg 95/06/19 مقايسه صادرات فوالد و واردات سنگ آهن رقباي موجود

6 :  درجه اهميت  افزايش صادرات محصوالت فوالدي :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  صادرات ميزان است رسيده 2016 سال ابتداي از خود ميزان كمترين به آگوست ماه در چين فوالد صادرات رسد مي نظر به
  ازسپتامبر صادرات روند .است داشته )تن ميليون10.3( قبل ماه به نسبت كاهشي روند كه رسيده تن ميليون 9 به ماه اين در

.است كرده تجربه را درصدي 48  و115با برابر افزايشي آهن سنگ واردات و فوالد صادرات براي ترتيب به2011
شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

ماهنامه پردازش 95/06/22 خاورميانه از صادرات كالف چين سهم رقباي موجود

6 :  درجه اهميت  محصوالت چين در خاور ميانهرقابتي  قدرت :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  اين كرده صادر خاورميانه هاي كشور به كالف تن هزار1.160 ميزان به2016 سال ماه 7 طي چين باال جدول به توجه با
  %29( واردات ميزان بيشترين با سعودي عربستان بين اين در .است باالتر 2016سال متوسط از %37 جوالي ماه در ميزان

   .است ميانه خاور در چين كالف بازار ششمين نيز ايران و داراست را اول رتبه )كل
شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  9999



مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Bloomberg 95/06/22 واردات فوالد هند رقباي موجود

6 :  درجه اهميت  واردات فوالد نزول :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

 رسيده آگوست ماه در هزارتن 619 ميزان به و كرده تجربه را درصدي36 كاهش اخير ماه سه در هندوستان فوالد واردات
 با هند در فوالد توليد اقدام اين پي در است داده رخ دولت توسط وارداتي هاي محدوديت اعمال از پس كاهش اين كه است
.است رسيده آگوست ماه در تن ميليون8.24 ميزان به درصدي12رشد

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  10101010



مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

ماهنامه پردازش 95/06/22 ماهه ابتداي سال5صادرات فوالد كشور در  رقباي موجود

)تن(ماهه  5عملكرد )تن(مرداد عملكرد 

تغييراتدرصد   94ماهه 5  95ماهه 5تغييراتدرصد 94مرداد95مردادشركت

%25,5987,769229%18-1,3331,619فوالد آلياژي ايران

%34,5528,729296%38725850فوالد خراسان 

%11-311,077348,901%12-38,44743,659ذوب اهن اصفهان

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

رشد داشته است در  % 51تن نسبت به سال قبلميليون  4عبور از رقم با مرداد ماه مجموع صادرات واحد هاي فوالدي تا
.مواجه بوده است% 11بين واحد هاي فوالدي ، ذوب آهن با كاهش صادرات به ميزان 

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  11111111

%945,648561,39468%31-147,145212,107فوالد مباركه  

%52,116127,149676,067580,74316فوالد خوزستان  

%12,1852,429402%5,6101105000فوالد اكسين

%365,10436,404903%100-019,798فوالد هرمزگان  

%4,242,8733,020,90951%33-481,026743,956)تن(مجموع صادرات 



مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

ماهنامه پردازش 95/06/22 مقايسه توليد محصوالت فوالدي رقباي موجود

7 :  درجه اهميت  كاهش توليد :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

 فوالدي محصول تن هزار 860حدود اصفهان آهن ذوب و تن هزار400 و ميليون2 مباركه فوالد 1395 سال اول ماه پنج در
  تير توليد ماه مرداد در كه است حالي در اين و است داشته توليد درصدي3 كاهش آهن ذوب دوره اين طي اند كرده توليد
  و ميليون 4 حدود رقم به كشور سطح در فوالدي محصوالت مجموع مدت درهمين است داشته افزايش %101 آهن
. است گذشته سال در مشابه مدت از كمتر %8 كه است رسيده تن هزار100

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع 
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

IMIDRO 95/04/15 شمشمقايسه توليد رقباي موجود

7 :  درجه اهميت  افزايش فروش محصول مياني :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  و افزايش %12 خوزستان فوالد در و كاهش %6 مباركه فوالد در گذشته سال با مقايسه در امسال ماهه پنج طي اسلب توليد
  پنج در فوالدي واحدهاي كل مجموع در و  است داشته افزايش %10اصفهان آهن ذوب در نيز شمش توليد مدت همين در
  در.اند كرده تجربه را قبل سال در مشابه مدت به نسبت توليد كاهش %2 فوالد تن هزار880و ميليون5تولي با سال اول ماه

  محصول توليد كاهش به توجه با و است داشته درصدي46 افزايش )بلوم( مياني محصول توليد ماه مرداد در آهن ذوب
  .است بوده بيشتر مياني محصول خريد براي تمايل كه است آن دهنده نشان نهايي

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

Metal Bulletin 95/06/29 در مناطق مختلف جهان قيمت ميلگرد قدرت خريداران PORTER

7 :  درجه اهميت  ثبات قيمت ميلگرد :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  روسيه و چين محصوالت روي خاص عوارض به باتوجه البته كه دارد قيمت يورو 395 تا 390هرتن اروپا جنوب در ميلگرد 
 دالر 400 تا 390هرتن ايران شمال بنادر در محصول اين كندقيمت مي پيدا افزايش كشور دو اين محصوالت براي رقم اين

  .است گرديده قيمت تعين 375 تا370 عربستان بنادر در و
شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي داشته استنايع  14141414



مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

IMIDRO 95/06/22 مقايسه توليدآهن اسفنجي وگندله
قدرت تامين 

كنندگان

5 :  درجه اهميت  توليد گندله كاهش :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  ميليون 9.5 و اسفنجي آهن تن ميليون 7حدود مجموع در1395  سال اول ماهه پنج در فوق شده منتشر گزارش به توجه با
  آهن  %5افزايش و گندله توليد %2 كاهش با قبل سال مشابه مدت به نسبت كه است شده توليد كشور در گندله تن

 سال در سنگان معدن كنستانتره ظرفيت افزايش و سازي گندله واحد دو اندازي راه به توجه با كه هستيم مواجه اسفنجي
.بود خواهيم بازار در محصول اين چشمگير افزايش شاهد آينده

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

commodities 95/06/22 روند قيمت سنگ آهن و گندله
قدرت تامين 

كنندگان

6 :  درجه اهميت  افزايش تقاضا براي سنگ آهن با عيار باال :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  سنگ براي تقاضا زيست محيط مسايل بيشتر رعايت ضروررت و توليد هاي هزينه كاهش افزون روز اهميت به توجه با
  مي افزايش بيشتري سرعت با آهن سنگ و گندله بين قيمت اختالف لذا .است افزايش حال در گنداله و باال باعيار آهن
.شد خواهد حفظ موجود تكنولوژي وجود با فاصله اين كه است طبيعي و يابد

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

World Steel 95/06/22 روند قيمت زغال سنگ  قدرت تامين كنندگان PORTER

را در استراليا   $200روند رو به رشد قيمت زغال سنگ ادامه داشته وزغال سنگ كك شو مرز World Steelطبق گزارش 
عرضه كننده هاي زغال سنگ استراليا بيشتر به قراردادهاي بلند مدت توجه دارند و فعال در بازار نقدي عرضه  . لمس كرده است

.چنداني ندارند
دالرهر تن باال   11در اين شرايط قيمت اين بار تا. ميزان خريد چين و اروپايي ها به بازار زغال سنگ استراليا قدرت مي دهد

.رفته است
اوج     درصد باال رفته و در 80نيز تا  2016و از ابتداي سال    درصد رشد داشته 40در ماه گذشته نيز قيمت زغال سنگ بيش از 

.  چنين رشد قيمت و بهبودي تاكنون مشاهده نشده بود. ماه گذشته است 32

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  17171717

.  چنين رشد قيمت و بهبودي تاكنون مشاهده نشده بود. ماه گذشته است 32

8 :  درجه اهميت  ل سنگاافزايش قيمت زغ :  عنوان  نهديد :نوع  تحليل مرتبط

: به توان مي سنگ زغال قيمت افزايش داليل جمله از
.كند محدود را سنگ زغال عرضه ميتواند كه زغال حمل سر بر )تونل ريزش احتمال( فني مشكالت -1
.است كاهش حال در استراليا بنادر موجودي و بوده اكتبر و سپتامبر ماههاي طي چين سنگ زغال مصرف پيك -2
  را توليد كه داده تقليل روز 276 به روز 330 از را معادن كاري روزهاي سقف زغالسنگ، عرضه مديريت هدف با چين -3

.است داده كاهش
.كرد اشاره

شرح تحليل



مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

commodities 95/06/20 بررسي روند قيمت كك قدرت خريداران

8 :  درجه اهميت  قيمت كك افزايش :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  بازار ركود وضعيت هستيم جهاني بازار در جاري سال فوريه از كك قيمت برابري دو افزايش شاهد باال نمودار به توجه با
  وري بهره به توجه اهميت ديگر بار زغال و كك خصوصا اوليه مواد قيمت افزايش و محصوالت قيمت كاهشي روند و فوالد

.كند مي ثابت فعلي بحران از خروج اصلي كار راه عنوان به را كك مصرف وكاهش

تحليل شرح
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

commodities 95/06/22 قيمت زغال سنگ در بازار هاي جهاني قدرت خريداران

8 :  درجه اهميت  افزايش قيمت زغال سنگ :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  سال با مقايسه در و % 69 گذشته ماه به نسبت كه نحوي به است افزايشي همجنان سنگ زغال قيمت جهاني بازارهاي در
  بازار در زغال كننده مصرف بزرگترين بعنوان چين تقاضاي كه است حالي در شرايط اين و است داشته افزايش %86 گذشته
.است افزايشي هنوز

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

Steel Iran  95/06/27 آهنكنسانتره سنگ افزايش ظرفيت توليد گندله و قدرت تامين كنندگان PORTER

ميليون تن كنسانتره سنگ آهن در ناحيه معدني  17ميليون تن گندله و  15در حال حاضر ايجاد ظرفيتي معادل 
در ) ميليون تن  10در مجموع ( ميليون تني گندله سازي 5سنگان، در دست اجراست كه در سال جاري دو طرح 

.كشور افتتاح مي شود

6 :  درجه اهميت  بهبود زنجيره فوالد در كشور :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  و ها تحريم شدن برداشته با رسد مي نظر به شد خواهد تر آسان گندله خريد شرايط جديد  سازي گندله طرحهاي انداز راه با
  گرفته قرار بهتري شرايط در فوالد زنجيره هاي پروژه پيشرفت  توسعه حهاي طر تجهيزات خريد و گذاري سرمايه امكان
  برخوردار بااليي اهميت از مقاومتي اقتصاد راستاي در زنجيره  اين تكميل و معدني مواد تامين بخش در موضوع اين است
.است

شرح تحليل
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