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مقدمه
دليل عمده در حال حاضر رفع چالش مهم نقدينگي به يكي  چهار نگاهي به بازار فوالد و محصوالت فوالدي در كشور نشان مي دهد به

نخست آنكه قيمت محصوالت فوالدي به طور ميانگين در مقايسـه بـا   . از خواست هاي اساسي در اين صنعت استراتژيك تبديل شده است
. موضوع دوم كاهش حجم معامالت محصوالت فوالدي در بازارهاي داخلي است. ستاقيمت هاي سال هاي گذشته با كاهش روبه رو  شده 

رقمي در حدود يك ميليون  91در شرايطي كه ميزان عرضه محصوالت فوالدي در تاالر صنعتي بورس كاال در دوره اي مثال دي ماه سال 
ماهه  9ميليون تن در  5از سوي ديگر ميزان صادرات محصوالت فوالدي كه .هزار تن رسيده است 120تن بوده، اين رقم در ماه جاري به 

اين در حالي است كه بـا فـرض مصـرف يـك ميليـون تنـي فـوالد        . ميليون تن برسد 6اول امسال بوده و انتظار مي رود تا پايان سال به 
ميليون تن نيز نمي رسـد و   3ميليون تن بوده كه در حال حاضر به  12ميزان مصرف اين محصوالت در حدود  91به صورت ماهانه در سال 

اين مسأله نشان مي دهد صادرات نتوانسته توليدات فوالدي كشور را سر به سر كند و با مازاد روبـه رو هسـتيم  همـين عامـل باعـث شـده       
در كنـار چـالش هـاي    . توليدكنندگان محصوالت فوالدي در كشور ما با سومين چالش كه همان كاهش ظرفيت توليد است روبـه رو  شـوند  

جديدي كه در چند سال اخير شاهد آن هستيم مساله ديگر كه از مدت ها پيش بخش فوالد با آن دست به گريبان است يعنـي بـاال بـودن    
.هزينه هاي توليد فوالد در كشور عامل مهم ديگري است كه به توليد در اين بخش به طور جدي صدمه وارد مي كند

توجه به اين چهار عامل بايد گفت نتيجه مهمي كه حاصل شده افت شديد نقدينگي در صنعت فوالد است و اين افت در آينده صنعت با    
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توجه به اين چهار عامل بايد گفت نتيجه مهمي كه حاصل شده افت شديد نقدينگي در صنعت فوالد است و اين افت در آينده صنعت با    
كمبود نقدينگي در صنعت فوالد به حدي جدي است كه مي تواند آينده اين صنعت و برنامه هاي آتي . مي تواند اثرات سوئي بر جاي بگذارد

در معرض خطر دهد و بـراي پيشـگيري از ايـن موضـوع در درجـه اول نيازمنـد رونـق در         1404ميليون تني در افق  55آن را مثل توليد 
اين اساس بر  .بخش هاي مرتبط با صنعت فوالد هستيم و پس از آن بايد زمينه هاي حركت قوي  تر به سمت بازارهاي جهاني تقويت شوند

بايد گفت كمبود نقدينگي در بخش فوالد ريشه مشكالت اين صنعت محسوب مي شود، چراكه توليدكننده در صورت در اختيار داشتن منابع 
 د ونقدينگي مناسب مي تواند توليدات خود را با قيمت و كيفيت مناسب تر و با استفاده از قاعده چانه زني در بازارهاي جهاني به فروش برسان

متاسفانه در بخش هـاي خـرد موضـوع كمبـود     . همچنين در بازار داخل نيز با ايجاد زمينه هاي مناسب حمايتي طرف تقاضا را تحريك كند
در اين بين البته بايد اين نكته را مدنظر قرار داد كه تمام اين مـوارد در شـرايطي عملـي    .نقدينگي آثار بدتري از خود بر جاي گذاشته است

است كه رونق معامالت در بخش هاي باالسري همچون راه اندازي پروژه هاي عمراني يا رونق بخش مسكن پيش زمينه رونـق در بخـش   
طبق آمارهاي رسمي چرخ اقتصاد در سال جاري به راه افتاده و انتظار مي رود سال آينده با رونق در بخش هاي اصلي مثل . فوالد ايجاد شود

.صنعت روبه رو  باشيم كه در اين صورت مي توان به خروج صنعت فوالد از چاله نقدينگي اميدوار بود



شماره صفحه خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

1 سهم كشورها از توليد آهن اسفنجي قدرت تامين كنندگان PORTER

2 روند قيمت سنگ آهن

3 روند قيمت زغال سنگ، كك و سنگ آهن

4 روند قيمت زغال سنگ

5 روند قيمت قراضه

:فهرست مطالب اين شماره 

5 روند قيمت قراضه

6 آمريكا و مقايسه با ايران طبيعيروند قيمت گاز

7 روند قيمت مواد اوليه و محصوالت فوالدي قدرت خريداران PORTER

8 روند قيمت بيلت

9 روند قيمت ميلگرد

10 كمك به توسعه صنعت فوالد با پروژه هاي دولتي
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شماره صفحه خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

11 پيش بيني روند صادرات فوالد چين قدرت خريداران PORTER

12 روند تامين و مصرف فوالد در چين

13 بررسي روند قيمت فوالد
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

World Steel 95/10/08 سهم كشورها از توليد آهن اسفنجي قدرت تامين كنندگان PORTER

5 :  درجه اهميت  رتبه اول توليد آهن اسفنجي :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  .ميشود طبيعي هاي نعمت اين از برخوردار كشورهاي در اسفنجي آهن توليد رونق باعث قيمت ارزان سوخت و منابع وجود
  داشتن براي اسفنجي آهن توليد به ترغيب كشورها، اين گذشته، ساليان در آهن قراضه در قيمت هاي نوسان دليل به

 توليد سياست خارج از آن پايدار تامين عدم و داخل در قراضه كمبود به توجه با نيز ايران در .شدند قراضه براي آلترناتيوي
  مي دنيا در اوليه ماده اين كننده توليد بزرگترين ايران اكنون هم كه شد گرفته پيش در كارخانجاتي ايجاد  با اسفنجي آهن

.باشد

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

IFNAA 95/10/05 روند قيمت سنگ آهن قدرت تامين كنندگان PORTER

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

با توجه به افزايش انفجاري قيمت زغال سنگ و تمايل فوالدي ها به استفاده از سنگ آهن با عيـار بـاال بـراي پـايين نگـه      
داشتن قيمت تمام شده خود، تقاضا در بازار سنگ آهن با عيار باال افزايش يافت كه عاملي براي افـزايش قيمـت ايـن مـاده     

همچنين با توجه به نزديك شدن به سال نوي چيني و تمايل فوالدسازان بـه تكميـل انبارهـا پـيش از تعطـيالت      . اوليه بود
.قيمت سنگ آهن در پايان سال روند افزايشي به خود گرفت

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

MYSTEEL 95/10/14 روند قيمت زغال سنگ، كك و سنگ آهن كنندگان قدرت تامين PORTER

7 :  درجه اهميت  كاهش قيمت مواد اوليه :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  آهن سنگ و سنگ زغال كك، شامل فوالد اوليه مواد قيمت كاهش به رو روند از حاكي چين فيوچرز بازار در قيمت روند
 به توجه با همچنين .است گرديده تقاضا كاهش باعث چين در فوالد توليد كاهش همراه به ميالدي نو سال تعطيالت.دارد

  از بعد تا رسد نمي نظر به و نموده تكميل را خود انبارهاي  تعطيالت براي سازان فوالد چيني، نوي سال بودن نزديك

.باشيم محسوسي قيمت افزايش شاهد تعطيالت

شرح تحليل
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Metal Expert 95/10/14 روند قيمت زغال سنگ قدرت تامين كنندگان PORTER

مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

7 :  درجه اهميت  قيمت زغال سنگ ادامه روند كاهش :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  از درصد10 به نزديك گذشته ماه يك در كه طوري به است بوده دار ادامه نيز جديد سال در سنگ زغال قيمت سقوط

  در سنگ زغال تقاضاي شود مي بيني پيش  .است رسيده آر اف سي تن هر در دالر 223 به و داده دست از را خود قيمت
  كه معناست بدين آسيا شمال فوالدسازان و هند جانب از كمتر خريد به تمايل نمايد، حفظ را خود نزولي روند جهان سطح
  تن هر دالر 214.90 چين به استراليا پيشنهادي قيمت .است نقدي فروش براي سنگ زغال تجار مقصد اولين هم باز چين

.باشد مي فوب تن هر دالر 221.5 كشورها ساير به پيشنهاد كه حالي در است بوده فوب

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

Metal Expert 95/10/18 قدرت تامين كنندگان روند قيمت قراضه PORTER

5 :  درجه اهميت  كاهش قيمت قراضه :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

جهاني، تقاضا براي قراضه آهن نيـز رو بـه    پس از كاهش قيمت مواد اوليه زغال سنگ و در پي آن سنگ آهن در بازار هاي
پيش بيني مي شود در هفته آتـي قيمـت قراضـه رونـد     . كاهش گذاشته كه اين خود موجب كاهش قيمت قراضه خواهد شد

كه مي تواند خبري خوش براي فوالد سازان با پايه قراضه آهن باشد تا بتوانند قيمت تمام شـده خـود را   . نزولي به خود گيرد

.كاهش و رقابت پذيري خود را با ساير فوالدي ها افزايش دهند

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

NYMEX 95/10/04 روند قيمت گاز طبيعي آمريكا و مقايسه آن با ايران قدرت تامين كنندگان PORTER

6 :  درجه اهميت  :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

كشور آمريكا با توجه بـه   .سنت دالر رسيد 9.45كاهش يافته و به  2017قيمت هر متر مكعب گاز در آمريكا در ابتداي سال 
دارا بودن ذخاير گازي مناسب و قيمت تمام شده توليد به نسبت ساير كشورهاي صنعتي گاز ارزانتري مصرف مـي كنـد و بـا    

در ايـران قيمـت گـاز دولتـي بـوده و بـه صـورت        . قيمت گذاري بر روي آن به وسيله بورس انجام گرفته و شناور مي باشـد 

.دستوري قيمت گذاري مي شود هرچند كه با قيمت بسيار ارزانتري به دست فوالد سازان مي رسد

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

Metal Expert 95/10/17 روند قيمت مواد اوليه و محصوالت فوالدي قدرت خريداران PORTER

6 :  درجه اهميت  بازار سكون :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

 سر به سكون در آمريكا در قدرت انتقال زمان به شدن نزديك همچنين و ميالدي نو سال تعطيالت به توجه با فوالد بازار
  هاي قيمت ها استراتژي و ها سياست شدن تر روشن و جديد دولت آمدن كار روي و تعطيالت از پس ديد بايد .برد مي

.گرفت خواهد خود به را روندي چه فوالد
شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

IFNAA 95/10/15 روند قيمت بيلت قدرت خريداران PORTER

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

فراز و فرود هاي بسياري را سپري كردند، كاهش تقاضاي جهاني، افزايش مـواد اوليـه و    2015محصوالت فوالدي در سال 
سوخت، كاهش توليد چين بخشي از اتفاقاتي بود كه بر قيمت محصوالت فوالدي تاثير گذار بوده و فراز و نشـيب قيمتـي را   

اميد به آينده بازار و پيش بيني مثبت موسسات مختلف به همراه افـزايش قيمـت مـواد اوليـه باعـث رشـد       . به همراه داشت

.قيمت ها در ماه هاي آخر سال گرديد

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

IFNAA 95/10/05 ميلگرد روند قيمت قدرت خريداران PORTER

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

به نظر ميرسيد با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه ، قيمت محصوالت نهايي نيز تاثير بيشتري ببينند اما نبود تقاضاي قـوي  
هرچند كه اميد براي بهبود تقاضا و رونق صنعت فوالد قيمـت ميلگـرد را   . در بازار جلوي افزايش قيمت بيشتر را گرفته است

.صعودي نگه داشت 2016در ماههاي انتهاي سال 

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

IFNAA 95/10/05 به توسعه صنعت فوالد با پروژه هاي دولتي كمك قدرت خريداران PORTER

. اسـتفاده نمايـد   2020ميليون تن فوالد در پروژه هاي زيربنايي خود تا سـال   3دولت انگليس قصد دارد از 
بدين ترتيب فوالدسازان انگليسي مي توانند برنامه ريزي هاي الزم را انجام دهند و از ايـن فرصـت بـراي    

دولت انگليس قصد دارد نياز هاي پروژه هاي خود به فوالد را . افزايش قراردادهاي دولتي خود استفاده كنند
ميليـارد پونـد    500همچنين ساخت خط جديد لوله هاي نفتي را كـه بـيش از   . به صورت ساالنه اعالم كند

.سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي را از آن خود كرده بود به اتمام خواهد رساند

5 :  درجه اهميت  :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

بر دارد و فوالد مـورد   پروژه هاي دولت از جاده و راه آهن تا نيروگاه هاي هسته اي و پروژه هاي دفاعي را دربه نظر ميرسد 
بودجـه هـاي عمرانـي بـراي ايجـاد رونـق و        .گليس مـي باشـد  انهزار نفري ومبلي  90ورزشگاه  173نياز آن معادل ساخت 

مديريت عرضه و تقاضا همواره از جمله ابزارهايي در دست دولت هاست تا با برنامـه ريـزي درسـت از ظرفيـت بـازار فـوالد       

.داخلي خود در جهت ايجاد رونق اقتصادي استفاده كنند

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

MBR 95/10/04 پيش بيني روند صادرات فوالد چين قدرت خريداران PORTER

5 :  درجه اهميت  كاهش صادرات :  عنوان  فرصت :نوع  تحليل مرتبط

  به توان مي آن داليل از كه است شده آغاز كشور اين فوالد صادرات نزولي روند دهد مي نشان چين فوالد صادرات روند
  فوالدي هاي واحد ادغام در دولت سياست ، آالينده سازان فوالد براي محدوديت ايجاد فوالد، توليد كاهش در دولت برنامه

.برسد تن ميليون 85 حدود به 2017 سال در فوالد صادرات شود مي بيني پيش .برد نام

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

MBR 95/10/09 روند تامين و مصرف فوالد در چين خريداران قدرت PORTER

6 :  درجه اهميت  :  عنوان  تهديد :نوع  تحليل مرتبط

  و بوده كشور اين نياز از بيشتر فوالدي محصوالت و فوالد توليد همواره دهد مي نشان چين در فوالد مصرف و تامين روند

 شود مي بيني پيش.است شده كشورها فوالد بازارهاي تصاحب و صادرات افزايش سبب پايين قيمت همراه به عامل همين
.برسد 2013 سال از ميزان كمترين به 2017 سال در نهايي محصوالت توليد

شرح تحليل
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مرجع خبر تاريخ انتشار خبر عنوان زيرگروه گروه تحليل

MBR 95/10/15 قيمت فوالدروند  بررسي قدرت خريداران PORTER

6 :  درجه اهميت  2017مثبت براي سال  پيش بيني :  عنوان  رصت :نوع  تحليل مرتبط

برسـد بـار ديگـر بـا توجـه       2006كه باعث شد قيمت فوالد به پايين ترين حد از سـال   2015از ركود سنگين در سال  پس
اقدامات كشورها به خصوص چين در برنامه ريزي براي مديريت عرضه و تقاضا، تزريق نقدينگي براي شتاب گـرفتن پـروژه   
ها، ايجاد رونق در ساخت و ساز ها و تكميل زير ساخت ها بازار ركود زده فوالد رونقي هر چند نسبي به خود ديـد كـه اميـد    

.سال خوبي براي فوالد باشد 2017مي رود با تداوم اين روند سال 

شرح تحليل
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