


تجربـه كشـورهاي    .امروزه ارتباط تنگاتنگ كليه زير بخش هاي اقتصادي با بخش حمل و نقل بسيار روشـن و انكـار ناپـذير اسـت        
در ايـران  اهميت حمل و نقل ريلي را  .نشان مي دهد كه راه آهن محور توسعه آنها بوده است  توسعه يافته در بخش حمل و نقل ريلي

مورد بررسي قرار داد نخست از ديدگاه ملي كه با توجه به پراكندگي جمعيت و صنايع مختلف در ايـران همـواره   منظر مي توان از سه 
دوم از ديدگاه بين المللي در چشم انداز سـال   .نياز به يك شبكه حمل و نقل گسترده، كامل و منظم در كشور احساس گرديده است

در دهـه  اين منطقه باالتر از ميانگين جهاني بوده و پيش بيني مي شود نرخ رشد اقتصادي  خاور ميانه رشد اقتصادي در منطقه 2025
رامنطقه اي ميتواند منجر به تغييرات تجاري مثبت و ايجاد ثبات جوي در راسـتاي توسـعه   فاين رشد .درصد برسد4.2آتي به بيش از 

ساله كه  ايران را كشوري توسعه يافته ميخواهد كه داراي جايگاه  20و در آخر از ديگاه سند چشم انداز .حمل و نقل ريلي ايران گردد
بار ترانزيت از كشور و همچنين دارا بودن % 80بار داخلي و % 30در اين برنامه حمل . اول اقتصادي، علمي و فن آوري در منطقه باشد

بـا توجـه بـه    لـذا .شده اسـت در نظر گرفته سال ناوگان ريلي  15هزار كيلومتر خط ريلي و افزايش تدريجي سهم و عمر ميانگين  25
 آغازرا  U33حدود بيست سال پيش مطالعه و اقدامهاي الزم جهت توليد ريلاز اهميت صنعت حمل و نقل ريلي ، ذوب آهن اصفهان 

، اين نوع ريل را توليد نمودكه به علت عدم وجود تجهيزات الزم در خط توليد، صافكاري و تسـت،   1387و در آخرين مرحله در سال 
از اينرو جهت دستيابي هرچه سريعتر به تكنولوژي توليـد ريـل و برپايـه    . امكان صدور گواهينامه توليد، طبق استاندارد، وجود نداشت

مقدمه

از اينرو جهت دستيابي هرچه سريعتر به تكنولوژي توليـد ريـل و برپايـه    . امكان صدور گواهينامه توليد، طبق استاندارد، وجود نداشت
توافقهاي انجام شده با شركت كوتنر آلمان، توليد ريل با انجام اصالحات الزم و مجهز نمودن خط توليد به تجهيزات الزم جهت توليـد  

بسته شد اين يعني ايجاد ظرفيت توليد حـدود   1393تن در ساعت ريل، در دستور كار قرار گرفت و قرارداد آن در سال  70در حدود 
، ايـن طـرح قابليـت     U33و UIC60هزار تني توليد ساالنه ريل در كشور كه با بررسي هاي انجام شده، عالوه بر توليد ريلهـاي  450

نيز خواهد داشت با توجه به عملكرد شركت زيرساخت و راه آهـن، ريـل مـورد نيـاز     را  و ساير ريلها UICتوليد انواع ريلهاي مترو مانند
كشور به منظور احداث خطوط جديد، بهسازي، بازسازي و دوخطه كردن خطوط آهن موجود كشور در سالهاي گذشـته در مجمـوع از   

هزار تن در سال تجاوز نكرده است، ولي براي تأمين ريل مورد نياز براي توسعه حمـل و نقـل كشـور و حركـت در مسـير اقتصـاد        76
بـراي سـالهاي پـيش رو،    دو نهاد  اينبراين اساس و با توجه به برنامه هاي ارائه شده   .مقاومتي، نيازمند ريل گذاري بيش از اين است

كيلومتر برآورد شده اسـت كـه در مجمـوع تـا افـق       3900، اين ميزان  1404نياز دارد، كه البته تا افق  كيلومتر ريل 3000كشور به 
 1392البته بايد ياد آور شـد كـه تـاخير در ايجـاد خـط توليـد ريـل باعـث شـد در سـال            .هزار تن ريل نياز مي باشد 831به  1404

هـزار تـن    110هزار تن ريل با كشور هندوستان به مرحله امضا برسد كه طبق جدول زمانبندي شده قرار است  250تفاهمنامه خريد 
اميد اسـت ايـن محمولـه    .تحويل ايران گردد 1396و بقيه طي ماههاي فروردين تا ديماه سال  1395آن از شهريور تا پايان بهمن ماه 

.آخرين خريد ريل وارداتي كشور باشد
واحد استراتژيك -مهندسي صنايع 



شماره صفحه خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PEST

اقتصادي

1 فوالد و تقاضايGDPرشد 

2 طرح هاي زير ساختي چين

3 عربستانچالش نفتي 

:فهرست مطالب اين شماره 

3 عربستانچالش نفتي 

4 براي تعيين سقف توليد اوپك تالش

5 چالش هاي اقتصادي ايران

PORTER

رقباي موجود

6 سهم روشهاي توليد درفوالد جهاني

7 افزايش بهره وري صنعت فوالد آمريكا

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع 



شماره صفحه خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

رقباي موجود

8 چيناستراتژي جديد فوالد 

9 قيمت مواد اوليه ومحصوالت فوالدي

10 توليد فوالد در برزيل روند

11 فوالد ماه آگوست در مناطق مختلف ميزان توليد

12 تعرفه آنتي دامپينگ آمريكا

1313 قيمت بيلت چين

قدرت تامين كنندگان

14 پيش بيني قيمت زغال

15 پيش بيني قيمت بيلت

16 پيش بيني قيمت ميلگرد

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع 



شماره صفحه خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

قدرت تامين كنندگان

17 پيش بيني قيمت كالف

18 اوكراين روند قيمت ميلگرد

19 16روند قيمت ميلگرد

20 روند قيمت زغال سنگ استراليا

21 21روند قيمت سنگ آهن در چين روند قيمت سنگ آهن در چين

22 بررسي روند قيمت سنگ آهن  و زغال سنگ

23 2020تا سال سنگ آهنپيش بيني وضعيت 

قدرت خريداران

24 مقايسه مصرف ظاهري فوالد

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع 



مرجع خبر تاريخ انتشار عنوان خبر زيرگروه گروه تحليل

World Bank 95/07/10 فوالد و تقاضايGDPرشد  اقتصادي PEST

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  1

6 :  درجه اهميت  پيش بيني افزايش مصرف فوالد  :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

 كاهش نيز جهاني فوالد مصرف ) جهاني ناخالص توليد( GDP رشد ميزان كاهش با دهد مي نشان فوق نمودار دو مقايسه 
  حفظ را خود نزولي روند هم فوالد مصرف 2016 سال در اقتصادي رشد كاهش ادامه به توجه با رود مي انتظار و يابد مي

  افزايش جهان فوالد مصرف 2017 سال در GDP رشد افزايش با رود مي انتظار شده انجام هاي بيني پيش اساس  بر و كند
.باشد داشته

شرح تحليل



مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

Metal Bulletin 95/07/01 طرح هاي زير ساختي چين اقتصادي PEST

5 :  درجه اهميت  رشد اقتصادي بهبود :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  هاي ح طر تعريف به تصميم چين دولت ،2016 سال در چين اقتصادي رشد و گذاري سرمايه كاهش بيني پيش برخالف

  كشور اين غربي جنوب و غرب مناطق در بخصوص ملي گذاري سرمايه صندوق طريق از پول تزريق با جديد ساختي زير

  وهم كند كمك منطقه اين مردم نارضايتي وكاهش يافته توسعه شرقي مناطق همانند چين غرب پيشرفت به هم تا گرفت

.گردد كشور اقتصادي رشد بهبود و رونق باعث

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي داشته استنايع  2



مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Bloomberg 95/07/12 چالش نفتي عربستان اقتصادي

5 :  درجه اهميت  عربستان در اوپك تغيير مثبت مواضع :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  جبران را بودجه كسري خود توليد ميزان افزايش با صعودي عربستان گذشته سال چند طي نفت قيمت كاهش به باتوجه

  جهاني بازارهاي در نفت قيمت پياپي وكاهش نفت بازار در )برجام از پس(ايران مجدد حضور با 2015 سال از ولي نموده

  اين گيري موضع تعديل در توان مي را وضعيت اين جانبي اثرات روزها اين شد نمايان كشور اين اقتصاد در بودجه كسري

.كرد مشاهده اوپك اجالس در كشور

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  3



مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PEST

Bloomberg 95/07/09 براي تعيين سقف توليد اوپك تالش اقتصادي

6 :  درجه اهميت  توافق اعضاي اوپك احتمال :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

ميليـون در روز حفـظ    32.5سـقف توليـد را در سـطح    هزار بشكه،  750با كاهش اعضاي اوپك تفاهم كردند سال ها عد از ب

به نظر مي رسد مسئوالن عربستان و  .گرديدسهام شركتهاي نفتي در بورس نيويورك درصدي  4كه منجر به افزايش  كنند

كشور هاي عربي هم پيمان به دليل مشكالت اقتصادي پيش آمده وكسري بودجه جند سال اخير بعد از مدت ها بـه توافـق   

ايـن تفـاهم   با توجه به امكان دستيابي ايران به سهميه صادراتي قبـل از تحـريم هـا    اند  با ديگر اعضاي اوپك رضايت داده

منافع ايران و ديگر توليد كنندگان نفت را تضمين مي كند

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  4



مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PEST

World

Economic
95/07/01 چالش هاي اقتصادي ايران اقتصادي

6 :  درجه اهميت  چالش هاي اقتصادي :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  و تورم فاينانس، به دسترسي عدم ترتيب به اخير سالهاي در اقتصاد جهاني مجمع ديدگاه از ايران اقتصادي اصلي چالش سه

  مذاكرات انجام ترتيب به مشكالت اين شدن برطرف براي ايران دولت اگرچه .است شده عنوان آمد ناكار دولتي بروكراسي

  پيگيري را )خصوصي بخش به دولتي ها شركت واگذاري( اساسي قانون 44 اصل اجرايو %10 زير به تورم ،رساندن برجام

.دارد قرار اقتصادي توسعه موانع صدر در موارد اين هنوز ولي كرده

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  5



مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PEST

commodities 95/07/02 سهم روشهاي توليد درفوالد جهاني رقباي موجود

6 :  درجه اهميت  توليد به روش كنورتور اكسيژني  :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  به %6 و الكتريكي قوس كوره روش به %34 و اكسيژني كنورتور روش به جهان فوالد توليد از %60 حدود1997سال در

  چين، فوالد صنعت انفجاري رشد و آن مناسب وقيمت سنگ زغال وفور دليل به كه گرديد مي انجام ديگر هاي روش

  %25 به  الكتريكي قوس كوره روش به توليد و افزايش %75  به اكسيژني كنورتور روش به توليد ميزان2015 درسال

 توسط توليد اين از نيمي حدود و رسيد تن ميليون 600 و ميليارد1 از بيش به جهان فوالد توليد سال دراين .يافت كاهش

  به مقرون  مستقيم احياي روش برق و گاز ارزان انرژي وجود دليل به ايران در است ذكر به الزم است شده انجام چين

.است تر صرفه

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  6



مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

AISI 95/07/12 افزايش بهره وري صنعت فوالد آمريكا رقباي موجود

6 :  درجه اهميت  بهره وري افزايش درآمد كاركنان با افزايش :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  هزار500 از آمريكا فوالد صنعت در انساني نيروي كاهش و وري بهره افزايش  با كه گردد مي مشاهده  فوق هاي نمودار در

  به 1980 سال در دالر هزار20 از صنعت اين كاركنان دريافتي سرانه 2015 سال در نفر هزار147 به1980 سال در نفر

.است يافته افزايش 2015 در دالر هزار71

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  7



مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PEST

Commodities 95/07/09 چيناستراتژي جديد فوالد  رقباي موجود

  80 فوالدي غول 4 كشور، اين فوالدسازان ادغام با است قرار و شده نهايي 2025 سال تا  چين فوالد جديد استراتژي

  زير زمانبندي فاز 3 در برنامه اين .دشو توليد كشور اين اول شركت 10 توسط نيز فوالد %70 تا و تشكيل تني ميليون

.ميشود اجرايي

WiscoوBaoSteelقبيل از فوالدسازي بزرگ واحدهاي ادغام 2018 سال تا -1   وAnsteel+Benxiالبته و....

.كشور اين فوالد صنعت براي الگو مدل يك  ارائه و آنها مازاد ظرفيت حذف

.فوالدسازي شركتهاي ساختار اصالح جهت در اجرايي و مناسب سياست تدوين2020-2018 سال از -2

5 :  درجه اهميت  استراتژي ادغام :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

 تصميم مراكز تعدد علت به چين فوالدي هاي شركت بين شديد رقابت از آينده در استراتژي اين اجراي با رود مي انتظار

  وري بهره و اقتصادي توليد اقدام، اين ديگر پيام .باشند داشته گذشته به نسبت تريبيش ثبات  قيمتها و شده كاسته گيري

  امروزه باشد جهاني سطح در فوالد كنندگان توليد براي خطري زنگ تواند مي كه است چين فوالد صنعت در باالتر

.دانند مي تن ميليون 5 را فوالدي كارخانه يك براي توليد ظرفيت حداقل كارشناسان

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  8

.فوالدسازي شركتهاي ساختار اصالح جهت در اجرايي و مناسب سياست تدوين2020-2018 سال از -2

  ادغام و فوالدي بزرگ شركتهاي تشكيل جهت در مشوق ارايه و شده تدوين سياستهاي اجراي2025-2020 سال از -3

.آنها



مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

Metal Bulletin 95/07/26 قيمت ميلگرد در نقاط مختلف جهان رقباي موجود PORTER

7 :  درجه اهميت  انتظار افزايش قيمت ميلگرد در بازار :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  ثابت ها قيمت روند گذشته هاي هفته در كه حالي در است افزايش به رو جهان نقاط اكثر در ميلگرد قيمت حاضر حال در

.دانست زغال قيمت انفجاري افزايش علت به توليد هزينه رفتن باال در توان مي را قيمت افزايش اين اصلي علت .بود
شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  9



مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Chilan 95/06/22 توليد فوالد در برزيل روند رقباي موجود

5 :  درجه اهميت  تكميل زنجيره فوالد :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  2014 سالهاي بين فوالد نسبي ثبات از حكايت 2016 لغايت 2014 هاي سال طي برزيل خام فوالد ماهانه توليد آمار روند 

  استراتژي كشور اين در غني آهن سنگ معادن وجود به باتوجه دارد 2016 سال در توليد محسوس كاهش و 2015 و

.است بوده گزاران سياست نظر مد پيش ها سال از فوالد زنجيره باالنس

شرح تحليل
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درصد تغييرات ساالنه )ميليون تن( 2016ميزان توليد درآگوست منطقه

3.4 94 آسيا

1.4 - 12 اتحاديه اوپا

3- 9.5 آمريكا شمالي

2.7 - 8.4 سي آي اس

6.6- 3.5 آمريكاي جنوبي

مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

World Steel 95/07/12 فوالد ماه آگوست در مناطق مختلف ميزان توليد رقباي موجود

6.6- 3.5 آمريكاي جنوبي

14 3.1 )اتحاديهاز ج رخا(اروپا 

2.6 2.2 خاور ميانه

6 - 1 آفريقا

0.1 - 0.5 استراليا واقيانوسيه

1.9 134.1 )جمع كل(جهان 

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

  قاره بين در را اول رتبه تن ميليون 94 با آسيا قاره كه است شده توليد جهان سطح در فوالد تن ميليون134 آگوست ماه در

 ماه همچون و است كرده توليد  را جهان فوالد %51 و آسيا قاره فوالد %64 تن ميليون 69 توليد با چين و  است داشته ها
  از خارج اروپايي هاي وكشور آسيا قاره ماه اين در است كرده كسب جهان كشورهاي بين در را اول مقام گذشته هاي

.اند داشته توليد افزايش اتحاديه

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

AISI 95/07/1 تعرفه آنتي دامپينگ آمريكا رقباي موجود PORTER

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

. توليدكنندگان فوالد در امريكا سرانجام موفق شدند در پرونده هاي آنتي دامپينگ بـر عليـه واردات ورق گـرم پيـروز شـوند     

قيمـت هـاي   . كشور از جمله استراليا، برزيل، ژاپن، كره جنوبي، هلند و انگليس بـا تعرفـه خواهـد بـود     7واردات ورق گرم از 

ايـن پرونـده   .ولي بر محصوالت تركيه تعرفه آنتي دامپينـگ بسـته نشـد   . تركيه نيز در امريكا پايين تر از سطح عادالنه است

باز شده بود كه توليد كننده هاي بزرگ امريكا در آن حضور داشتند 2015آنتي دامپينگ از آگوست 

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Metal Expert 95/07/15 قيمت بيلت چين رقباي موجود

6 :  درجه اهميت  قيمتافزايش  :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  شروع و بازار بر حاكم ركود و قراضه قيمت نوسان به توجه با رسيد دالر335 رقم به اكتبر ميانه در )چين فوب( بيلت قيمت

.است شده  فروش و خريد دالر335 تا 325 بين معامالت آخرين در سرما فصل
شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

IFNAA 95/07/09 پيش بيني قيمت زغال
فدرت تامين 

كنندگان PORTER

  محدوديت كه چرا رود مي باال 2018 و 2017 هاي سال سنگ زغال قيمت كه است باور اين بر ساكس گلدمن موسه  

.داشت خواهد ادامه چين در توليد

  سال تا .است باالتر موسسه اين قبلي برآورد از درصد 64 كه شده برآورد دالر135 استراليا سنگ زغال 2017 سال  
  باالتر قبلي بيني پيش از درصد 47 كه رسد مي دالر 125 به و دالر 10 حد در تنها ولي آيد مي پايين قيمت 2018

.بود خواهد
  روز 276 به 336 از را چين شانكسي استان سنگ زغال معادن كاري روزهاي تعداد چين دولت جاري سال آوريل از

  به كرده صعود درصد 189 تا سپتامبر ماه در جاري سال سطح ترين پايين از استراليا سنگ زغال قيمت و داده كاهش

.رسيد فوب تن هر دالر 215 تا 195

7 :  درجه اهميت  ثباتي در قيمت زغال تداوم بي :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  نمي را فوالد قيمت افزايش اجازه بازار بر حاكم ركود شرايط و است متعارف حد از بيش كك شده تمام قيمت كه آنجايي از 

  و ها بيني پيش به توجه با ليكن  هستند زغال قيمت كاهش منتظر همه و نيست ممكن زغال قيمت افزايش تداوم دهد

  .كشيد خواهد طول وكك زغال بازار در آمده بوجود بحران شدن طرف بر  رسد مي نظر به موجودروند

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Delphica 95/07/12 پيش بيني قيمت بيلت رقباي موجود

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

  آهن قيمت تاثير تحت كشور اين در نيز فوالد قيمت و است تركيه در فوالد بازار از متاثر شدت به سياه درياي بيلت قيمت

  بيني پيش باعث فوالد فصلي مصرف كاهش و بربازار حاكم ركود و قراضه آهن جهاني قيمت كاهش .دارد قرار قراضه

.است شده نوامبر در بيلت تن هر براي دالر 315 قيمت

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Delphica 95/07/10 پيش بيني قيمت ميلگرد رقباي موجود

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

  بطور كاهش دالر 10 با نوامبر برايو دالر380 تا 360 بين اكتبر ماه براي ميلگرد قيمت بازار بر حاكم ركود به توجه با

  قيمت شو كك سنگ زغال قيمت افزايش است ممكن.است شده بيني پيش تنهر براي دالر 360 رقم ميانگين

.دهد قرار تاثير تحت را  فوالدي محصوالت

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Delphica 95/07/10 پيش بيني قيمت كالف رقباي موجود

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

 كاهش دالر 8 با نوامبر برايو دالر378 اكتبر ماه براي كالف قيمت سرما فصل شروع و بازار بر حاكم ركود به توجه با

.است شده بيني پيش  هرتن براي دالر 370 رقم ميانگين بطور
شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Metal Expert 95/07/18 اوكراين روند قيمت ميلگرد رقباي موجود

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

  ميلگرد قيمت اوكراين در قراضه آهن و بيلت قيمت افزايشي سنگ،روند زغال مخصوصا اوليه مواد قيمت افزايش به توجه با

  جاري سال سپتامبر ماه در كه حالي در .است رسيده تن هر براي دالر365 عدد وبه كرده پيدا افزايشي روند اكتبر ماه در نيز

.است شده معامله تن هر در دالر365 تا 360 بين كشور ااين ميلگرد

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

IFNAA 95/07/09 قدرت خريداران PORTER

7 :  درجه اهميت  توافق براي مديريت قيمت :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  فروردين بود رسيده گذشته سال چند طي قيمت حداقل به تومان1130كيلو هر با1394سال ماه بهمن در كه ميلگرد قيمت

  درشهريور . است داشته نزولي روند ماه مرداد تا آن از پس و رسيد اوج به كيلو هر در تومان 1670 باركورد جاري سال ماه

  توافق به مجبور را ميلگرد كنندگان توليد زغال قيمت افزايش علت به توليد هزينه افزايش و بازار بر حاكم طوالني ركود ماه

  ها واحد توافق اين اساس بر البته هستيم محصول اين  %3رشد شاهد آن از پس كه كرد توليد درصدي15 بركاهش مبني

.باشند داشته توليد محدوديت بدون صادرات براي توانند مي

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Metal Expert 95/07/12 روند قيمت زغال سنگ استراليا
قدرت تامين 

كنندگان

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

  و ها هزينه افزايش شوك با را سازان فوالد ماه، يك در برابري دو افزايش و سنگ زغال قيمت شديد سانات نو به توجه با

  مبناي بر گذاري قيمت سر بر داخلي معادن با اصفهان آهن ذوب توافق پي در . است كرده روبرو نهايي شده تمام قيمت

  اين در است بهتر و يافته افزايش فوالد شده تمام قيمت هاي هزينه رسد مي نظر به استراليا وارداتي سنگ زغال قيمت

.گيرد قرار مجدد ارزيابي مورد داخلي سنگ زغال كيفيت گرفتن نظر در با توافق

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Metal Expert 95/07/15 روند قيمت سنگ آهن وارداتي چين
قدرت تامين 

كنندگان

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

  تعميرات به توان مي افزايش اين داليل از است كرده آغاز را خود افزايشي روند سپتامبر در ثبات از پس آهن سنگ قيمت

  سنگ انبار اندك موجودي همچنين و استراليا آهن سنگ كننده توليد غول سه درمعادن شكن سنگ نصب تاخيرات و ريلي

.كرد اشاره چين سازان فوالد آهن

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

Metal Expert 95/07/12 بررسي روند قيمت سنگ آهن وزغال سنگ
قدرت تامين 

كنندگان

6 :  درجه اهميت  افزايش قيمت به حداقل رسيدن قيمت مواد اوليه و آغاز :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  و سنگ زغال براي دالر 350 از2011 سال ابتداي از آهن سنگ و سنگ زغال قيمت كاهش شاهد باال نمودار به توجه با

  اين هستيم 2015 سال در آهن سنگ براي دالر 40 و سنگ زغال براي دالر 75 به تن درهر آهن سنگ براي دالر190

  آهن سنگ و سنگ زغال قيمت افزايش شاهد 2016 سال در كه چراشود مي محسوب محصوالت اين پايين حد ها قيمت
.هستيم

تحليل شرح
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

Steel Iran  95/07/07 2020تا سال سنگ آهنپيش بيني وضعيت  قدرت تامين كنندگان PORTER

6 :  درجه اهميت  پيش بيني افزايش مازاد سنگ آهن :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  افزايش %30و %12  ترتيب به2020 سال در برزيل و استراليا آهن سنگ صادرات شده انجام هاي بيني پيش اساس بر

  سنگ عرضه مازاد سال اين در يابد مي كاهش 2018 سالدر دالر 38 تا متوسط طور به آهن سنگ قيمت و يابد مي

.داشت خواهيم توليد كاهش تن ميليون 150 ها قيمت سقوط اثربر و شده بيني پيش تن ميليون  56 آهن

شرح تحليل
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مصرف ظاهري

درصد تغييرات 95پنج ماهه  94ماهه  پنج

3 335 324 تيرآهن

6- 2511 2680 ميلگرد

13- 2902 3331 ورق گرم

8 - 872 943 ورق سرد

3 536 518 ورق پوششدار

مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

Chilan 95/07/12 مقايسه مصرف ظاهري فوالد قدرت خريداران PORTER

3 536 518 ورق پوششدار

38- 173 281 محصوالت ساير

9- 7329 8077 كل محصوالت فوالدي

9 3048 2804 و بلوم بيلت

14 - 3081 3600 اسلب

4- 6129 6406 فوالد خام
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7 :  درجه اهميت  افزايش مصرف تير آهن :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  داشته كاهش %4ميزان به94سالبا مقايسه در 95درسال )واردات+داخلي توليدات( فوالد ظاهري مصرف مجموع در

و13 كاهش گرم ورق و ميلگرد مصرف و داشته درصدي3و9 افزايش ترتيب به تيرآهنو  شمش مصرف سال اين در است

  براي دولت هاي مشوقو عمراني بودجه افزايش و بانكي بهره كاهش با رود مي انتظار .است كرده تجربه را درصدي6
.باشيم كشور سطح در فوالد مصرف افزايش شاهد سال مانده باقي هاي درماه عمراني هاي فعاليت

شرح تحليل


