


 در زيستن از رسانه ها شده موجب او پيش بيني قابل غير سخنان و رفتارها مهم تر همه از و ترامپ غافلگيرانه ظهور  

 از پس و انتخاباتي مبارزات دوران در او كه است شخصيتي زاييده شك بدون كه امري .بگويند سخن ترامپ عصر

  كه است داشته تبليغات دوران ترامپ از كمتري نشان پيروزي از پس ترامپ چند، هر .است گذاشته نمايش به پيروزي

 انتخابات از قبل همانند ظاهرا كه رئيس جمهوري .كنند توصيف پيش بيني قابل غير آقاي را او تا شده موجب تمايز اين

  شوك از پس اما داشتند، آلرژي ترامپ نام به شدت به بازارها و دالر درحالي كه نمونه براي .دارد زيادي سورپرايزهاي

 پيروزي به آمريكا مردم از نيمي  كه حالي در.شكست را ساله 14 ركورد دالر شاخص و بازگشتند خود مسير به فورا اوليه
 اين پي در را بازار تكانه هاي زود خيلي معدن خصوصي بخش اقتصادي هوش اما ندادند نشان خوشي روي ترامپ

  و امريكا متحده اياالت در غيرآهني فلزات و فوالد سهام و معدني مواد بازار در را تكانه ها اين و كرد دريافت پيروزي

 يك پيروزي از پس نوامبر 9 تاريخ در فوالد توليدكننده 11 براي سهام واكنش ها نخستين در.داد نشان جهان همچنين
  امريكا انتخابات از قبل اگرچه . يافت افزايش نيويورك بهادار اوراق بورس در رييس جمهور به عنوان ترامپ دونالد شبه

مقدمه

  امريكا انتخابات از قبل اگرچه . يافت افزايش نيويورك بهادار اوراق بورس در رييس جمهور به عنوان ترامپ دونالد شبه

  پيروزي اما بود كرده رشد و يافته افزايش  كك شو زغال سنگ وآهن سنگيعني آن اوليه مواد واسطه به فوالد قيمت
  و عكس العمل ها به توجه با باشد ادامه دار رشد اين اينكه پيش بيني هرچند كرد كمك بازار اين تحرك به نيز ترامپ

 موضع گيري هاي و سخنان از بعد پيش بيني غيرقابل اتفاقات اينكه مگر است ضعيف بزرگ اقتصاددانان تحليل هاي

 مصرف كننده و توليدكننده بزرگترين كه چين مقابل در ترامپ موضع ديد بايد مثال عنوان به .دهد رخ آينده در ترامپ

 آلمان، مقابل در يا مي گيرد پيش در را سياستي چه خود داخلي توليدكنندگان از دفاع براي و چيست است جهان در فوالد

 مي توان صورت آن در كرد؛ خواهد اتخاذ را تصميماتي چه آلياژي فوالد توليدكننده هاي بزرگترين به عنوان ژاپن و روسيه

ونداردسياسيفعاليتسابقهكهاستجمهوريرييسترامپ .كرد پيش بيني را معدني مواد بازار آينده قطعي طور به

فوالدصنعتكهاستايناستمسلمآنچهولياستمبهمايمسالهكندميعملچگونهها گيريتصميمدراينكه

نيازبايدكنداجراكشوردرراخودساختيزيرهايپروژهبخواهدترامپاگرواستبحرانيفعليشرايطدرامريكا

رازمينههمتقاضارشدباشدفوالدبرايتقاضارشدساززمينهتواندمياينكهكندتامينخارجيبازارهايازراخود

.است صنعت اين در  فعاالنبرايمثبتامريكهكندميفراهمقيمترشدبراي
واحد استراتژيك -مهندسي صنايع 



شماره صفحه خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PEST

اقتصادي

1 پيش بيني كاهش ماليات آمريكا

2 توليد نفت ايران روند تغييرات

PORTER

:فهرست مطالب اين شماره 

PORTER

رقباي موجود

3 روند مصرف ظاهري فوالد ايران

4 منطقه منا توليد فوالد خام

5 ايران از توليد جهاني فوالد سهم

6 روند توليد بخش خصوصي ايران

7 توليد فوالد خام كشورهاي منا
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شماره صفحه خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

PORTER

رقباي موجود

8 توليد فوالد خام در جهان

قدرت تامين كنندگان

9 توليد در زنجيره فوالد ايران روند

10 سهم بازار توليد كنندگان زغال سنگ

11 تغييرات قيمت مواد اوليه و محصوالت فوالدي

قدرت خريداران

12 وضعيت فوالد ايران

13 95تغييرات صادرات و واردات فوالد بررسي 

14 آمار عرضه محصوالت ذوب آهن در بورس كاال

15 رشد توليد فوالد ايران

16 روند توليد فوالد به تفكيك مناطق مختلف جهان

17 2017پيش بيني تقاضاي فوالد در سال 

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع 



مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

OECD 95/08/28 آمريكا كاهش مالياتپيش بيني  اقتصادي PEST

6 :  درجه اهميت  ماليات كاهشپيش بيني  :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  .دهد مي قرار ماليات درصد نظر از يافته توسعه كشورهاي ترين پايين رده در را آمريكا ترامپ آقاي ماليات كاهش برنامه

  بازار ارزش افزايش و بورسي هاي شركت سودآوري رشد باعث درصد 20 ميزان به آمريكا در ها شركت ماليات كاهش

.شد خواهد دالر ايندكس و سرمايه

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

Bloomberg 95/08/19 روند تغييرات توليد نفت ايران اقتصادي PEST

7 :  درجه اهميت  توليد نفت تداوم افزايش :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

به نظر مي رسد با توجه به رشد قيمت نفت و باال رفتن تقاضا ايران بر توليد خود از ماه سپتامبر افـزوده اسـت و انتظـار مـي     

.رود اين روند با توجه به افزايش قيمت نفت همچنان صعودي باشد
شرح تحليل
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World Steel 95/08/20 روند مصرف ظاهري ايران رقباي موجود PORTER

مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

7 :  درجه اهميت  كاهش مصرف در ايران :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  را خود نزولي روند متوالي سال چهارمين براي ايران فوالد ظاهري مصرف فوالد جهاني انجمن ساليانه گزارش اساس بر

  در ركود وجود .دارد تري مطلوب وضعيت جهان در مصرف متوسط و خاورميانه منطقه نسبت به كه هرجند .است كرده حفظ

.ناميد مصرف كاهش داليل از توان مي را خودرو توليد كاهش و مسكن بخش

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

World Steel 95/08/27 روند توليد فوالد خام منطقه منا رقباي موجود PORTER

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

  به رشد اين كه دارد منطقه اين در توليد رشد از نشان )آفريقا شمال و خاورميانه( منا منطقه در خام فوالد توليد روند بررسي

  بدون آفريقا شمال فوالد توليد ظرفيت كه حالي در است آمده وجود به خاورميانه كشورهاي در توليد ظرفيت افزايش واسطه

.است بوده تغيير

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

World Steel 95/08/28 سهم ايران از توليد جهاني فوالد رقباي موجود PORTER

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  5

5 :  درجه اهميت  سهم ايران از بازار جهاني :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  14 رتبه ايران آمار اين به توجه با كه است بوده درصد 1.2 ،2016 اكتبر ماه در جهان توليد كل از ايران فوالد توليد سهم 

  خود فوالد توليد كاهش برنامه گرفتن درپيش رغم علي چين .است داده اختصاص خود به را جهان كنندگان توليد بزرگترين

  از نيمي و رود مي شمار به جهان در فوالد كننده توليد بزرگترين كماكان محيطي زيست گيرانه سخت هاي سياست اعمال و

.است داده اختصاص خود به را جهان فوالد توليد

شرح تحليل



مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

Iran Steel 95/08/18 روند توليد بخش خصوصي فوالد ايران رقباي موجود PORTER

مجموع مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين

137.1 22.7 22.2 18.1 17.15 19.2 20.35 17.4 تيرآهن

2589.3 421.4 384.4 351.2 353.3 348.2 386.1 344.7 ميلگرد

822.75 113.2 133.5 131.1 97.6 125.6 116.15 105.6 ورق

178.15 25.6 25.3 24.2 23.5 25.6 29.75 24.2 ساير

3727.3 582.9 565.4 524.6 491.55 518.6 552.35 491.9 كل محصوالت

7 :  درجه اهميت  روند افزايش توليد :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  ميزان خصوصي بخش بازار در تقاضا روند به ها بيني خوش افزايش و فوالد قيمت افزايش به توجه با رسد مي نظر به

.است رسيده سال ابتداي از ميزان بيشترين به ماه مهر در و است داده افزايش را خود توليد
شرح تحليل
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3727.3 582.9 565.4 524.6 491.55 518.6 552.35 491.9 كل محصوالت

2366.2 381.2 357.4 317.5 310.3 341.3 357.8 300.7 فوالد خام

هزار تن: واحد



مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

World Steel 95/08/27 خام كشورهاي منا روند توليد فوالد رقباي موجود PORTER

ميليون تن: واحد

6 :  درجه اهميت  فوالد خام در منا رتبه نخست توليد :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  منا منطقه در فوالد كننده توليد بزرگترين ايران همچنان 2014 ميالدي سال نسبت به ايران فوالد توليد كاهش رغم علي

  .است كرده توليد فوالد دارند قرار بعدي هاي جايگاه در كه عربستان و مصر كشورهاي برابر دو از بيش و آيد مي شمار به

 سهم تا است شده فراهم ايران براي فرصت اين داخل، توليد طريق از عربي كشورهاي نياز پوشش عدم به توجه با كه

.دهد اختصاص خود به را منطقه اين فوالد بازار از بيشتري

تحليل شرح

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  7



مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

World Steel 95/08/25 در جهان روند توليد فوالد موجود رقباي PORTER

7 :  درجه اهميت  توليد و تقاضاافزايش  :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

 با نيز فوالد توليد ، تقاضا افزايش و فوالد قيمت رشد آن پي در و سنگ زغال قيمت رشد به توجه با رسد مي نظر به

.است بوده همراه درصدي 3.5 رشد با كشورها ساير و چين در جهاني توليد اكتبر ماه در .است كرده پيدا افزايش
شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

IMIDRO 95/08/24 روند توليد در زنجيره فوالد ايران
قدرت تامين 

كنندگان PORTER

5 :  درجه اهميت  فوالد افزايش توليد مواد مصرفي :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  نسبت به 95 سال ماهه هفت در ها بخش اغلب توليد افزايش دهنده نشان فوالد زنجيره در توليد شده منتشر آمار براساس

  افزوده ارزش با اقالم توليد به معادن رويكرد تغيير به توجه با خام آهن سنگ توليد زمينه در .است قبل سال مشابه مدت

  درصدي 12 افت با فروشي خام از جلوگيري براي 96 سال ابتداي از صادراتي تعرف اعمال بيني پيش همچنين و باالتر

.ايم بوده مواجه

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

WSJ 95/08/25 سهم بازار توليد كنندگان زغال سنگ قدرت تامين كنندگان PEST

5 :  درجه اهميت  سهم بازار زغال :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

بـه شـمار مـي     2015توليد كننده اين ماده در جهان در سـال   درصد از زغال سنگ جهان بزرگترين 46كشور چين با توليد 

با توليد يك چهارم از توليد زغال در رتبه دوم و كشور هـاي آسـيايي بجـز چـين و اعضـاي       OECDكشورهاي عضو . رود

OECD  درصد توليد در رتبه سوم قرار دارند 17با.

شرح تحليل

واحد استراتژيك -مهندسي صنايع  10



مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

Metal Expert 95/09/02 فوالدي مواد اوليه و محصوالتتغييرات قيمت 
كنندگان قدرت تامين 

و خريداران PORTER

6 :  درجه اهميت  ثبات قيمت محصوالت فوالدي :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  قبل هاي روز در آهن سنگ قيمت افزايش همچنين و گذشته ماه در سنگ زغال قيمت افزايش به توجه با رسيد مي نظر به

  وام ميزان آمار انتشار به توجه با اما باشد داشته تداوم مدت كوتاه براي حداقل فوالدي محصوالت قيمت افزايشي روند

.است داده افزايش را فوالد قيمت كاهش و تقاضا كاهش از ها نگراني وام پرداخت محسوس افت و چين پرداختي

شرح تحليل

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

Iran Steel 95/08/18 ايران وضعيت فوالد خريدارانقدرت  PORTER

مصرف ظاهري صادرات واردات كل توليد

درصد 
تغييرات

  هفت ماهه
95

هفت 
94 ماهه

درصد 
تغييرات

هفت 
95 ماهه

هفت 
94 ماهه

درصد 
تغييرات

هفت 
95 ماهه

هفت 
94 ماهه

درصد 
تغييرات

هفت 
95 ماهه

هفت 
94 ماهه

16 - 492 584 0 128 128 23 - 23 30 12 - 597 682 تيرآهن

3- 3670 3770 25 - 159 212 56 - 69 158 2- 3760 3824 ميلگرد

9- 4331 4779 2 845 828 20 - 1075 1336 4- 4101 4271 ورق گرم

11 - 1275 1426 257 125 35 4 377 362 7- 1023 1099 ورق سرد

6 787 742 6- 17 18 11 - 196 221 13 608 539 ورق پوششدار

6 :  درجه اهميت  كاهش توليد محصوالت فوالدي :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  ماهه هفت در درصدي 4 افت با فوالدي محصوالت توليد ايران فوالد كنندگان توليد انجمن توسط شده ارائه آمار براساس

  پيدا افزايش درصد 8 مدت اين در خام فوالد توليد ميزان كه هرچند .است شده روبرو قبل سال مشابه مدت نسبت به 95

.كرد اعالم صادرات افزايش توان مي را آن دليل مهمترين كه است كرده

شرح تحليل
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6 787 742 6- 17 18 11 - 196 221 13 608 539 ورق پوششدار

33 - 241 358 69 22 13 27 - 67 92 30 - 196 279 ساير

7- 10796 11659 5 1296 1234 18 - 1807 2199 4- 10285 10694 كل محصوالت

7 4410 4108 45 1399 965 229 148 45 13 5661 5028 بيلت و بلوم

8- 4482 4898 2757 600 21 233 2 0.6 3 5080 4918 اسلب

1- 8892 9006 103 1999 986 229 150 46 8 10741 9946 فوالد خام

هزار تن: واحد



مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

Industry 95/08/29 95بررسي تغييرات صادرات و واردات  خريدارانقدرت  PORTER

درصد: واحد

5 :  درجه اهميت  در بازار محصوالت فوالدي ثبات :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

 پوشش و داخلي تقاضاي كاهش به توجه با كشور به فوالدي محصوالت واردات ، 95 ماهه هفت در گمرك آمار به توجه با

  بازار مقابل در .برد مي سر به ثبات در سرد ورق بخش در بجز صادرات ميزان و است داشته نزولي ،روند داخل توليد با نياز

.است بوده همراه رشد با بخش اين در واردات و صادرات و است داشته رونق آماده نيمه محصوالت و خام فوالد

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

بورس كاال 95/08/20 آمار عرضه محصوالت ذوب آهن در بورس كاال قدرت خريداران PORTER

7 :  درجه اهميت  محصوالت در بازار  عرضه :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  محصوالت تن هزار 183 حدود بر بالغ جاري سال ماه آبان در اصفهان آهن ذوب محصوالت فروش و عرضه ميزان

.است داشته پي در شركت اين براي را توماني ميليارد 281 درآمد كه باشد مي فوالدي
شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

World Steel 95/08/25 رشد توليد فوالد ايران قدرت خريداران PORTER

7 :  درجه اهميت  توليدافزايش  :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

درصدي به عنوان سومين گشور از نظـر افـزايش رشـد توليـد      24توجه به گزارش انجمن جهاني فوالد ايران با رشد توليد  با

ميليون تن توليد فوالد داشته است كه با توجه به مـدت مشـابه سـال     1.64به ميزان  2016ايران در اكتبر سال . شناخته شد

.درصدي را تجربه مي كند 10ميليون تن فوالد رشد  14.85همچنين ايران با توليد . درصدي را نشان مي دهد 24قبل رشد 

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

World Steel 95/08/23 روند توليد فوالد به تفكيك مناطق مختلف جهان قدرت خريداران PORTER

6 :  درجه اهميت  افزايش توليد خاورميانه :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

نشان مي دهد خاورميانه با توجـه بـه    2015ماهه مناطق جهان در سال جاري ميالدي با مدت مشابه سال  10مقايسه توليد 

ميليـون   2.4توليد خاورميانه در اكتبـر  . رشد توليد ايران بيشترين رشد را بعد از كشورهاي غير عضو اتحاديه اروپا داشته است

.درصدي بيشترين تاثير را در اين افزايش توليد داشته است 69تن بوده است كه ايران با اختصاص سهم 

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

World Steel 95/08/23 2017بيني تقاضاي فوالد در سال  پيش خريدارانقدرت  PORTER

6 :  درجه اهميت  افزايش تقاضاي فوالد :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

تنها منطقـه ي  .پيش بيني روند تقاضاي فوالد در مناطق مختلف جهان نشان دهنده رشد مصرف در اكثر مناطق جهان است

جهان كه كاهش مصرف را تجربه خواهد كرد منطقه آسيا و اقيانوسيه مي باشد كه مهمترين دليل آن را مـي تـوان كـاهش    

.ميزان مصرف در چين عنوان كرد

شرح تحليل
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