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 قیمت فوالدانداز چشم

های وارداتی که موجب فشار بر قیمت با افزایش قیمت فوالد ایاالت متحده به دلیل افزایش تعرفه

دالر به  650به ازاء هر تن به  2018قیمت فوالد در سال  رودانتظار میشود، جهانی به سطوح باالتر می

های تجاری ازاء هر تن افزایش یابد. در حالی که این نوسان قیمت به دلیل عدم اطمینان از سیاست

های تنش خاتمه، در بلند مدت و پس از BMI، به عقیده موسسه استمرار خواهد داشتایاالت متحده 

 .سان کاسته خواهد شد، از شدت این نوتجاری قیمتها
 

 تحوالت اخیر

اتحادیه  ازفوالد این کشور واردات درصد تعرفه بر  25می، دولت ایاالت متحده اعالم نمود که  31در 

ماید. در حالیکه حمایت ایاالت متحده از سازندگان فوالد، تاثیر منفی نمیمکزیک و کانادا اعمال  ،اروپا

فوالد سومین تولید کننده بزرگ جهان به  جاتشود تا کارخانهمیبر قیمت جهانی فوالد دارد و موجب 

درصد  30دلیل انتظار شوک عرضه، تاکنون بیش از ه های داخلی بتولید این فلز تشویق شوند، اما قیمت

دلیل ه ب هان،ج افزایش یافته است. این در حالی است که فوالد ایاالت متحده نسبت به فوالد سایر نقاط

ا، اقدام به هاالی این صنعت، قیمت بیشتری دارد و تولیدکنندگان ثانویه قبل از اعمال تعرفههای بهزینه

دلیل عدم اطمینان ه رود نوسان بازار تا چند ماه آینده باند. انتظار میذخیره نمودن فوالد جهانی کرده

االت متحده فوالد ای نسبت به سیاستهای تجاری ایاالت متحده ادامه یافته و این امر سبب افزایش قیمت

 و قیمت جهانی این فلز گردد.
 های تجاری شروع به کاهش نموده و در خاللرود قیمت فوالد پس از فروکش نمودن تنشانتظار می

 به ازایدالر  550به  2022تن بوده و تا سال به ازای هر دالر  586بطور میانگین  2022-2018 سالهای
رود ترکیبی از روند کند رشد مصرف فوالد چین و افزایش انتظار میهر تن کاهش یابد. سرانجام اینکه 

اقدامات حمایتی بازار فوالد جهانی، موجب تولید بیشتر در کشورهای تحت تاثیر قرار گرفته گردد و 
 ماه آینده و پس از آن، بدنبال داشته باشد. 18کاهش قیمتها را در 

پیش بینی قیمت فوالد                                                  
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 BMIموسسه  2018فصل سوم به نقل از گزارش    
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 روند جهانی عرضه، تقاضا و تجارت

های ، طی سال2016بازگشت قابل مالحظه از اوائل سال  متعاقبرشد تولید و مصرف جهانی فوالد 

در چین، تاثیر تر خواهد شد. این در حالی است که کاهش تقاضای ساخت و ساز آهسته 2018-19

شتاب متوسط در تقاضای کشورهای توسعه یافته را خنثی نموده و فشاری را که در بازار جهانی ایجاد 

شده، کاهش خواهد داد. این شرایط با سیاستهای حمایتگرانه بخش فوالد بویژه از جانب ایاالت متحده، 

 .ی خواهد شدشود. به طور کلی این امر موجب کاهش قیمت طی دو سال آتتشدید می
 

 2018-2019موازنه جهانی: روند رو به کاهش تنگنای بازار در سالهای 

میلیون تنی  9/0از مازاد اندک  2018بازار جهانی فوالد پس از کسری دو سال گذشته، طی سال 

میلیون تن در سالهای  3/0شود عرضه جهانی از متوسط کسری برخوردار خواهد شد. پیش بینی می

برسد. این بهبود در عرضه،  2018-2022های میلیون تن طی سال 4/1متوسط مازاد ، به 2013-17

 موجب محدود نمودن افزایش قیمت طی سالهای آتی خواهد شد. 
 

 عرضه: حمایت از تولیدکنندگان خارج از چین

 در سطح جهان

، این رشد 2016-17با وجود مثبت بودن رشد تولید جهانی فوالد، پس از بازگشت قابل توجه سالهای 

، تولید 2015درصدی کف قیمت فلزات در سال  9/2شود پس از کاهش کاهش یافته است. برآورد می

شود بینی میدرصد رشد کرده باشد. پیش 7/3و  5/0به ترتیب  2017و  2016جهانی فوالد در سالهای 

 ن مدت کاهش یابد.درصد باشد و این میزان افزایش به تدریج در میا 9/1، 2018رشد تولید در سال 

 چین

 این  ها حاکی از آن است کهچین کماکان نقش مهمی در تولید جهانی فوالد خواهد داشت. برآورد

درصد تولید فوالد جهان را به خود اختصاص داده است، این در حالی  7/49، 2017کشور در سال 

درصد کاهش خواهد یافت. مناطق  3/45، این سهم به 2027است که در پایان دوره پیش بینی سال  

شرقی و ساحلی از اقدامات دولت برای حذف ظرفیت قدیمی بخش فوالد که به منظور کاهش 

 شود، آسیب بیشتری خواهند دید.ی هوا در مناطق شهری انجام میآلودگ

 افزایش یافت، که این  2017و  2016گیری طی سالهای سودآوری صنعت فوالد چین به طور چشم

امر ناشی از ترکیبی از عوامل مختلف مانند تقاضای باالی استفاده کنندگان فوالد برای جایگزینی 

 گذاران بوده است. به عقیدهر بازار مسکن و تمایالت مثبت سرمایهموجودی انبار، مشوقهای دولت د

BMI 2018های مالی چین، جریان طرحهای زیربنایی و ساخت و ساز را در سال کاهش هزینه 
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های ، طی ماه2017و سه ماهه اول  2016های بلند مدت آغاز شده در کاهش خواهد داد، اما پروژه

 .ر بعمل خواهد آوردحمایت مستم فوالد قیمت آتی از

 ای ادامه یافته و این امر به طور فزاینده 2018-2019رود سیاستهای تثبیتی دولت در سال انتظار می

ش گذارد. در مقابل، پیشرفت اقدامات تثبیتی طی دو سال گذشته با افزایبر ارقام تولید رسمی تاثیر می

حالی است که اقدامات تثبیتی بواسطه  تولید رسمی فوالد در این کشور همزمان شده است. این در

های حمایتی علیه واردات فوالد که در بازارهای توسعه یافته مانند اروپا و تداوم فزاینده سیاست

 گیرد، تشویق خواهد شد.ایاالت متحده صورت می

 هند

  با توجه به تداوم افزایش تقاضا برای ساخت و ساز، اتومبیل و صنایع زیرساخت در هند، این کشور

تولید فوالد و ورود موجود های با ارتقاء کارخانههند . دولت داردتولید جهانی فوالد نقش مهمی در 

د بوده الجدید فوالد، به دنبال تقویت ظرفیت تولید فو جاتهای دولتی به ساخت کارخانهشرکت

 Steel Authority of India های اصلی که عامل رشد خواهند بود عبارتند ازاست. شرکت

Limited  و.Tata Steel  هدف شرکتTata  Steel  افزایش فروش اتومبیل با هدایت تولید به

میلیون تن  9/97تولید فوالد هند از شایان ذکر آنکه باشد. سمت محصوالت فوالدی درجه یک می

سهم تولید جهانی همچنین افزایش خواهد یافت.  2027میلیون تن در سال  3/173به  2018سال در 

 .افزایش خواهد یافت 2027درصد در سال  2/9به  2018درصد در سال  2/6فوالد این کشور از 

 سایر نقاط جهان

  کماکان به بهبود خود ادامه داده است.  ،بهبود یافته بود 2016تولید ایاالت متحده و اروپا که در سال

 )خصوصاً در ایاالت متحده که در های حمایتی استبخشی از این بهبود مربوط به افزایش سیاست

 ها در خصوص واردات فوالد اعمال شده است(.ترین تعرفهآن شفاف

 اروپا

 ولید مایت از بهبود تهای باالتر فوالد همراه با بازگشت اقتصادی منطقه یورو موجب تداوم حقیمت

رشد  زا شود که آلمان، بزرگترین کشور تولید کننده فوالد، پسبینی میشود. پیشفوالد در اروپا می

 .باشد 2018درصدی تولید در سال  6/1شاهد رشد  2017 سال در درصدی 9/2
 

 تقاضا: رشد ضعیف همراه با برخی نقاط روشن
 در سطح جهان 

  7/1تا  2018در سال  ،درصدی را تجربه کرد 8/3رشد  2017سال مصرف جهانی فوالد که در 

تواند تاثیر . افت مصرف فوالد در چین مینموددرصد رشد خواهد  1تا  2019درصد و در سال 
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درصد از مصرف جهانی را در سال  6/44زیرا این کشور  ،زیادی در مصرف جهانی داشته باشد

 فتهافزایش یا 2018متریک تن در سال  1.721ف جهانی از رود مصردر اختیار دارد. انتظار می 2018

  متریک تن برسد. 1.883به  2027و تا سال 

 چین

 رشد  2016رود. در سال المللی به شمار میچین، به عنوان مصرف کننده مهم فوالد در سطح بین

زیربنایی به پشتوانه طرحهای  2017بخش ساخت و ساز چین افزایش یافت و این روند در سال 

های زیربنایی از جمله فرودگاهها، بخش آب، راه آهن، انرژی، راهسازی و پل ادامه یافت. طرح

 باشند. سازی حامی رشد می

  و این امر  به  نمودخواهد  افت ،همزمان با کاهش بودجه چین 2018رشد تقاضای فوالد در سال

 1/6. بعد از رشد گردیدخواهد رکود بخش ساخت و ساز منجر شده و تقاضا برای فوالد کمتر 

درصد رشد نموده و  7/1تا  2018شود مصرف در سال پیش بینی می 2017درصدی فوالد در سال 

 .  تقاضای خالص در بلندمدت با رکود گسترده مواجه شود

 هند

 رود مصرف فوالد طی سالهای آتی در کشور هند افزایش چشمگیری داشته باشد. مصرف انتظار می

 173درصد رشد داشته و به  4/5ساالنه به طور متوسط  2018 -2027فوالد در هند طی سالهای 

میلیون تن خواهد رسید. پیش بینی می شود سهم هند در مصرف جهانی فوالد در دوره زمانی مذکور 

 درصد برسد.  2/9درصد به  3/6از 

  مصرف فوالد تحت تاثیر دو عامل افزایش خواهد یافت که شامل افزایش سریع تولید و طرحهای

 شود. ساختمانی بزرگ می

 به دلیل افزایش  2017-2018شود تولید وسایل نقلیه در هند در ابتدای سال مالی پیش بینی می

بعد  رودهمچنین انتظار میرشد نماید.  میلیون واحد 9/4درصد و مجموعاً  6/8تقاضای داخلی تا 

 2021-2022تا  2018-2019تولید وسایل نقلیه در هند در دوره زمانی  2017-2018از دوره زمانی 

گذاری توسط درصد برسد. علت اصلی این میزان رشد، انجام سرمایه 5/8به متوسط رشد ساالنه 

ینی ب پیش .باشدنقلیه مسافری می در تولید وسایل PSA GROUPسوزوکی موتورز، کیاموتورز و

 . میلیون واحد برسد 8/6شود تولید وسایل نقلیه مسافری تا پایان دوره زمانی پیش بینی شده به می

 تا اندازه زیادی احیا شده و رشد واقعی این 2018صنعت ساخت و ساز هند در سال  رودانتظار می ،

درصد برسد. رشد چشمگیر بدین معناست که صنعت فوالد هند با همین روند صعودی  1/6بخش به 

، ژاپن را که بزرگترین صنعت ساخت و ساز آسیا را 2023به مسیر خود ادامه خواهد داد و تا سال 

 رد، پشت سر خواهد گذشت. در اختیار دا
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 ایاالت متحده

 ها در بخش زیربنایی، مصرف فوالد در ایاالت متحده طی سالهای آتی و همزمان با رشد هزینه

هزار میلیارد دالری در مورد زیرساختها که  5/1رود بسته پیشنهادی افزایش خواهد یافت. انتظار نمی

عهذا، م تغییر چشمگیری ایجاد نماید.و ساز فعالیت ساخت  در، توسط کاخ سفید اعالم شده است

 شود مصرف فوالد در بخشهای زیربنایی بعد از یک دهه رکود، تسریع شود. پیش بینی می

 سایر نقاط جهان

 مصرف فوالد در سایر اقتصادهای بزرگ از جمله ژاپن و کره جنوبی نسبتاً کاهش خواهد داشت.   

 
 جدول پیش بینی فوالد جهانی                                           

 

 


