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مقدمه
. هفته جاري شاهد افت نرخ ها در بازار فوالد هستيم تا جايي كه بسياري از واحدهاي توليدي قيمت هاي پيشنهادي خود را كاهش داده انـد در 
كه در هفته گذشته جرقه هايي از افزايش قيمت ها به چشم خورد، اگرچه بدنه اصـلي در بـازار فـوالد از آن تبعيـت     است رويكرد در شرايطي  اين

در كنـار رشـد   ، قيمت ها در بازار فوالد با اهرم نوسان بهـاي دالر نوسان توجه به با  .قيمت ها تغيير چنداني را در كل تجربه نكرده استو نكرده 

ريزش قيمت زغال سنگ، عقب نشيني خريداران و ترس از كاهش بيشتر قيمـت هـا در بـازار آزاد    و شكننده بهاي آهن آالت در بازارهاي جهاني 

ايـن نگرانـي در   . بايد گفت كه بازار فوالد مستعد تغييرات بسياري بوده و البته تمامي رخدادها با چاشني ترس و احتياط خودنمايي خواهـد كـرد  

كنار عـدم انتقـال جـدي    درو برگشت قيمتي رفت و بدنه بازار در كنار كم رمقي تقاضا نشان مي دهد كه اعتماد در اين بازار كاهش بسياري يافته 

كي از داليل ابهام آميز بـودن بـازار فـوالد و پـايين بـودن سـطح اعتمـاد بـه آن را بايـد در          ي. شدسرمايه به بازار فوالد باز هم مشاهده خواهد 

قيمت هاي هدف جست وجو كرد؛ يعني واحدهاي بزرگ توليدكننده يا انجمن هاي صنفي و صنعتي هـيچ گـاه سـطح مشـخص قيمتـي را بـراي       

دورنماي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت در مصنوعات مختلف فوالدي تعيين نكرده اند كه در تقارن با قيمت هاي جهاني، بهـاي ارز، حجـم   

فعاليت و ارتباط با ساير كشورهاي جهان به ما آموخته است كـه درخصـوص   تجربه .باشدتقاضا و واقعيت هاي بازار و نظام واقعي عرضه و تقاضا 

مديريت قيمتي در بازار دو رويكرد اصلي مورد توجه قرار مي گيرد؛ شيوه اول به تجميع واحـدهاي توليـدي در اليـه هـاي مختلـف باالدسـتي و       

پايين دستي بدل شده و بخش هاي مختلف با رويكردي مديريتي، قيمت هاي مشخصي را براي دوره هاي معيني از زمان مورد اعـالم و پـذيرش   
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پايين دستي بدل شده و بخش هاي مختلف با رويكردي مديريتي، قيمت هاي مشخصي را براي دوره هاي معيني از زمان مورد اعـالم و پـذيرش   

اين رويكرد كه در شركت هاي بزرگ فوالدي همچون آرسلور ميتال يا بائواستيل تعقيـب شـده منـافع بزرگـي بـراي بخـش هـاي        . قرار مي دهند

برخي موسسات تحقيقاتي كه غالبا خودشان در داد و سـتدهاي واقعـي   . در شيوه دوم وضعيت ساده تري در جريان است.زيرمجموعه داشته است

ـ    ه د كـ در بازار نيز دستي داشته و سهمي در بازارهاي كااليي و سهام در اختيار دارند، براي بازه هاي مختلف زماني قيمت هايي را اعـالم مـي كنن

اين در حـالي اسـت كـه ايـن قبيـل اعـالم گسـترده        . غالب فعاالن بازار نسبت به نرخ هاي اعالمي خوش بين بوده و مورد پذيرش قرار مي گيرد

موسسـاتي همچـون   . باز هم انتظاري منطقي را در بازار ايجاد مـي كنـد  ولي دورنماي قيمتي در برخي مراحل چندان هم منطقي به نظر نرسيده 

با توجه به موارد فوق در بازار فوالد و با فرض وجود بدنه تصميم سازي قيمتي قدرتمنـد بـا   . مي توان در اين زمره به شمار آوردرا  ساكسگلدمن 

 ابزارهاي اجرايي گسترده، هم اكنون زمان آن فرارسيده تا با بررسي هاي عميق از بازار نسبت به اعالم قيمت هايي بـه منظـور هـدف گـذاري در    

باشـد تـا   ته بازار فوالد اقدام شده تا خريدار و فروشنده، سرمايه گذار و سرمايه پذير، كارفرما و پيمانكار بتواند نسبت به آينده نگـاهي واقعـي داشـ   

اين شـرايط مـي توانـد    . حداقل خروجي آن ترسيم برنامه اي مدون براي مصرف در داخل، حجم عرضه يا كميت صادرات و حتي قيمت آن باشد

 كمـك چهره بازار فوالد را به سرعت تغيير داده و همچنين وجود ابزاري قدرتمند در بورس كاال به عنوان اوراق سپرده كااليي نيز مـي توانـد بـه    

در صورت تحقق اين رويكرد از يك سو تامين مالي واحدهاي صنعتي با شـفافيت و توانمنـدي بيشـتري    . بدنه عرضه كننده در بازار فوالد بشتابد

صورت گرفته و از سوي ديگر با افزايش شفافيت و اعتماد به بازار، مي توان به سمت پوشش ريسك مبتني بر هج كردن نوسان بهاي مواد اوليه 

.برداشتصنعتي و ساختماني گام 



شماره صفحه خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

1 رتبه ايران در منطقه از منظر صادرات اقتصادي PEST

2 روند نرخ بهره بانكي در آمريكا

3 سهم كشورها از صادرات محصوالت فوالدي رقباي موجود PORTER

:فهرست مطالب اين شماره 

4 روند موجودي سنگ آهن بنادر چين قدرت تامين كنندگان PORTER

5 روند قيمت زغال سنگ

6 بررسي قيمت مواد اوليه فوالد

7 روند قيمت ميلگرد درياي سياه خريدارانقدرت  PORTER

8 بررسي قيمت محصوالت فوالدي
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شماره صفحه خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

9 پيش بيني مصرف فوالد اروپا قدرت خريداران PORTER

10 روند قيمت فوالد اروپا

11 روند صادرات محصوالت طويل اروپا
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

ireconomy 95/09/21 رتبه ايران در منطقه از منظر صادرات اقتصاد PEST

5 :  درجه اهميت  توسعه بازارهاي اقتصادي :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

اتكا به صادرات نفتي از ويژگي هاي خاص اقتصاد ايران مي باشد و همواره نوسانات قيمت نفـت سـبب بـي ثبـاتي     
همين امر سبب شده كه افزايش صـادرات غيـر نفتـي و افـزايش سـهم      . درآمدهاي ارزي و اقتصاد ايران مي باشند

توجه به صادرات غير نفتـي و  . اقتصاد ايران در تجارت بين الملل مورد تاكيد برنامه هاي توسعه اقتصادي قرار گيرد
اقدامات موثر در جهت بهبود، نيازمند ايجاد محيط رقابتي است و اين خود حضور گسترده تر در بازارهاي جهاني 

.به ويژه بازار كشورهاي منطقه را ناگريز مي سازد

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

FDA 95/09/28 بانكي در آمريكا روند نرخ بهره اقتصاد PEST

5 :  درجه اهميت  افزايش نرخ بهره آمريكا :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  اقتصادي رشد و ها قيمت تثبيت اشتغال، پولي، هاي سياست تدوين براي است نهادي كشور يك مركزي بانك
  اقتصادي بحران ايجاد پي در .دارد نظارت بانكي بهره نرخ و درآمد،تورم توزيع گردش، در پول ميزان بر نهاد اين

  بيمه همچون هايي برنامه هزينه يابد، مي كاهش مالياتي درآمدهاي نتيجه در و كننده مصرف درآمد و تجارت
 براي رزرو فدرال شرايطي چنين در .رود مي باال رزرو فدرال وام براي دولتي تقاضاي و يابد مي افزايش بيكاري
  از پس.كند مي بهره نرخ كاهش به اقدام سازها و ساخت و ها گذاري سرمايه افزايش و اقتصادي اوضاع تثبيت
  گرفتن نظر در با را بهره نرخ دارد نظر در كرد اعالم رزرو فدرال آمريكا اقتصاد ار بخش اميد هاي گزارش انتشار

.دهد افزايش تورم

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

Commodities 95/09/25 سهم كشورها از صادرات محصوالت فوالدي رقباي موجود PORTER

5 :  درجه اهميت  توسعه بازار :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

نشان مي دهد كه سه كشور تايلند، امارات و ايتاليا در صـدر كشـورهاي    95فوالدي در هشت ماهه  آمار صادرات محصوالت

بهبود روابط اقتصادي و سياسي موجب شده است كه بازار هاي جديـدي بـر   . وارد كننده محصوالت فوالدي ايران قرار دارند

.روي محصوالت فوالدي ايران گشوده شود

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

Commodities 95/09/29 روند موجودي سنگ آهن بنادر چين قدرت تامين كنندگان PORTER

6 :  درجه اهميت  افزايش موجودي سنگ آهن :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

بررسي و تحليل روند تغييرات موجودي سنگ آهن در بنادر چين به عنوان بزرگتـرين مصـرف كننـده ايـن مـاده معـدني در       

با نوسان موجودي ذخيره در . جهان براي پيش بيني قيمت و بروز ركود يا رونق زنجيره فوالد همواره حائز اهميت بوده است

بـا توجـه بـه در پـيش بـودن      .بنادر، تقاضا براي سنگ آهن افزايش يا كاهش يافته كه اين خود محرك قيمـت خواهـد بـود   

 109دسـامبر بـه نزديـك     16اعطيالت سال نو ميالدي موجودي سنگ آهن در بنادر چين روند افزايشي به خود گرفته و در 

ميليون تن رسيد 

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

MBR 95/09/14 روند قيمت زغال سنگ كنندگان قدرت تامين PORTER

7 :  درجه اهميت  وكاهش قيمت زغال سنگ ثبات :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  برابري سه رشد پي در سنگ زغال معادن بر چين دولت محيطي زيست هاي محدوديت شدن كمرنگ با رسد مي نظر به

  تخليه را خود قيمتي حباب از بخشي تا بود خواهيم ها قيمت نشيني عقب شاهد كشور اين در زغال توليد افزايش و قيمت

.كند

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

EUROFER 95/09/04 بررسي قيمت مواداوليه فوالد تامين كنندگانقدرت  PORTER

5 :  درجه اهميت  افكاهش قيمت مواد اوليه :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  چين آر اف سي پرميوم سنگ زغال كه طوري به است نموده حفظ را خود نزولي روند سنگ زغال قيمت :سنگ زغال بازار

  خود به استراليا فوب شو كك زغال نيز را قيمت كاهش بيشترين.رسيد تن هر در دالر 261 به كاهش درصد 4 از بيش با

.است رسيده تن هر در دالر 231 به و رو روبه كاهش درصد 8 از بيش با كه است داده اختصاص

  5 با درصد 62 آهن سنگ قيمت شاخص طوريكه به بوديم چين در آهن سنگ قيمت افت شاهد نيز آهن سنگ بازار در

  74 باالي به درصدي 2 از بيش رشد با ايران درصد 60 آهن سنگ قيمت بين اين در .رسيد دالر 80 زير به كاهش درصد

.شد عرضه دالر

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

Platts 95/09/29 روند قيمت ميلگرد درياي سياه خريداران قدرت PORTER

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

  قيمت كاهش و سنگ زغال بازار هيجانات كردن فروكش از پس .دارد نزولي روند از نشان سياه درياي ميلگرد قيمت روند

  در رقابت راستاي در قيمت كاهش براي را زمينه و يافته كاهش سازان فوالد شده تمام قيمت هزينه كه رفت مي انتظار آن

 با آتي سال در شود مي بيني پيش اما هستيم بازار در نوساناتي شاهد سال آخر به شدن نزديك واسطه به .سازد فراهم بازار

.داشت نخواهد زيادي تغييرات ميلگرد قيمت فوالد بازار در ركود به توجه

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

MBR 95/09/28 قيمت محصوالت فوالدي بررسي قدرت خريداران PORTER

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

در سـكون بـوده و احتمـال كـاهش      به نظر مي رسد بر اساس آخرين قيمت ها از معامالت جهاني محصوالت فوالدي بازار

.وجود دارد قيمت به دليل در پيش بودن تعطيالت سال نو و كاهش تقاضا و ساخت و ساز ها
شرح تحليل
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Eurofer 95/09/24 مصرف فوالد اروپاپيش بيني   قدرت خريداران PORTER

مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

6 :  درجه اهميت  رشد مصرف فوالد :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

 شود مي بيني پيش 2016 چهارم ماهه سه در فوالد كننده مصرف هاي بخش از بسياري در مثبت روندي وجود به توجه با

  با توان مي رو اين از .كند مي دنبال را متوسطي رشد كه هرچند بماند قوي همچنان اروپا اتحاديه در فوالد تقاضاي روند

.دهيم افزايش اروپا بازار از را خود سهم صادرات امر در مناسب استراتژي تدوين

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

Commodities 95/09/17 فوالد اروپاروند قيمت  خريدارانقدرت  PORTER

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

 افزايش آهن، سنگ و سنگ زغال جمله از اوليه مواد قيمت افزايش .است گرفته خود به افزايشي روند اروپا در فوالد قيمت

 شده ها قيمت صعود عامل كشورها برخي در واردات روي بر محدوديت ايجاد همچنين و آتي سال در رشد همراه به تقاضا

.است

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

EUROFER 95/09/24 محصوالت طويل اروپا روند صادرات قدرت خريداران PORTER

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

بهبود يافته و بـه  2016صادرات فوالد طويل در اتحاديه اروپا در سه ماهه دوم به نسبت سه ماهه اول  با توجه به نمودار فوق

. حدود يك ميليون تن رسيده است
شرح تحليل
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