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 قیمت فوالدانداز چشم

تعداد  های زیربنایی از طریق کاهش مالیات و تصویب بخشبا آغاز دوباره حمایت دولت چین از 

که منجر به افزایش تقاضای فوالد نسبت به نیمه اول سال  8102ها در نیمه دوم  زیادی از پروژه

دالر به ازای هر تن افزایش یافته  011دالر به  051از  8102شده فوالد در سال  بینی گردید، بهای پیش

های تجاری ایاالت متحده و تداوم تالش دولت چین در تقویت از سیاستاست. با وجود نااطمینانی 

، در بلند BMIاقتصاد کشور خود، این روند فزاینده همچنان ادامه خواهد یافت. به عقیده موسسه 

ها نیز شروع  مدت و پس از آغاز انتقال اقتصاد چین از صنایع سنگین به خدمات، روند کاهش قیمت

 گردد. می

 رتحوالت اخی

تر، تأثیر بسیار نامطلوبی بر اقتصاد  های تجاری و سیاست پولی انقباضی درصورتیکه تنش BMIاز نظر 

بگذارد، ریسک مداخله دولت از طریق اعمال برخی اقدامات تشویقی قوت یافته و لذا بهای انتظاری 

ند نیز ادامه دالر به ازای هر تن افزایش و با همین رو 011دالر به  051از  8102فوالد در سال 

یابد. بر اساس دیدگاه این موسسه تقاضای چین برای فلزات، پس از یک کاهش مستمر در سال  می

های مالی  گذشته، در نیمه دوم سال رونق گرفته است. این مسئله ناشی از انتظار اعمال سیاست

د اقتصادی نیز باشد. در حالی که شرایط رش می  8102انبساطی از سوی دولت چین در نیمه دوم سال 

ها در سال گذشته،  های انقباضی دولت با هدف مهار رشد بدهی  های تجاری و سیاست در اثر تنش

 نامساعدتر گردیده است.

نفره  85های حمایتگرانه هدفمند خود را در اواخر ماه جوالی در نشست  دولت چین سیاست

به عنوان یکی از نکات  2نگرانهفعال پیشاعالم نمود. در این گردهمایی اتخاذ سیاست مالی  1پولیتبورو

ها  ها را از طریق کاهش مالیات برجسته اعالمیه شورای دولتی مطرح گردید. احتماالً پکن این سیاست

های ثابت زیربنایی و از این رو حمایت از  گذاری در دارائی و تعیین کف برای کاهش رشد سرمایه

های زیربنایی و آغاز  افزایش تعداد مصوبات برای پروژهها اجرا خواهد نمود.  تقاضای فوالد و قیمت

 های آینده افزایش خواهد داد. های ساخت وساز،  بار دیگر تقاضای فوالد را طی ماه فعالیت
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 بینی بهای جهانی فوالد پیش -جدول یک

 f8102 f8102 f8181 f8180 f8188 8100 ای لحظه 

 541 521 051 011 011 001 022 بهای فوالد، متوسط دالر به ازای هر تن
 -2/0 -2/01 -0/0 1 2/04 55  بهای فوالد، رشد متوسط سال به سال

fبینی       منبع:  : پیشBloomberg ،Fitch Solutions 

 

 روند جهانی عرضه، تقاضا و تجارت

 دیدگاه اصلی

  بهبود چشمگیری یافته بود، در سالهای  8100رشد تولید و مصرف جهانی فوالد که از اوایل سال

 با آهنگ کندی پیش خواهد رفت.  8102-8102

 سازی در چین، رشد متوسط تقاضا در اقتصادهای  کاهش تقاضای فوالد مربوط به ساختمان

 ی خواهد کاست.پیشرفته را جبران خواهد کرد و از شدت تنگناهای بازار جهان

  با افزایش اقدامات حمایتی از بخش فوالد به رهبری ایاالت متحده که منجر به حمایت از تولید

انداز رفع تنگناهای بازار، نامطلوب خواهد گشت. در مجموع، این  جهانی نیز خواهد شد؛ چشم

 مسئله موجب محدود نمودن افزایش قیمت طی پنج سال آینده خواهد شد. 

 9102-9102نی: روند رو به کاهش تنگنای بازار در سالهای موازنه جها

، با کسری محدودتر 8100میلیون تنی در سال  0/01بازار جهانی فوالد پس از رویارویی با کسری 

 -2/0شود متوسط مازاد جهانی از مواجه خواهد شد. پیش بینی می 8102میلیون تنی در سال  4/0

برسد. این بهبود در  8102-8180های میلیون تن طی سال 0/1به ، 8105-8100میلیون تن در سالهای 

 عرضه، موجب محدود نمودن افزایش قیمت طی سالهای آتی خواهد شد. 
 

 عرضه: حمایت از تولیدکنندگان خارج از چین

 در سطح جهان

، رشد تولید جهانی فوالد همچنان مثبت اما با 8100-8100های  پس از بهبود چشمگیر طی سال

درصدی کف قیمت فلزات در سال  2/8ی کند پیش خواهد رفت. همچنین به دنبال کاهش آهنگ

درصد برآورد گردیده  0/5و  5/1به ترتیب  8100و  8100، رشد تولید جهانی فوالد در سالهای 8105

مدت  درصد خواهد رسید که به تدریج در میان2/0، به 8102شده در سال  بینیاست. رشد تولید پیش

 کندتری پیش خواهد رفت.با آهنگ 
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 چین

  چین کماکان نقش مهمی در تولید جهانی فوالد خواهد داشت. برآوردها حاکی از آن است که این

درصد تولید فوالد جهان را به خود اختصاص داده و تا پایان دوره  0/50، 8102کشور در سال 

ناسب دولت برای درصد کاهش خواهد یافت. اقدام م 0/42، فقط به 8180بینی در سال  پیش

حذف ظرفیت قدیمی بخش فوالد با هدف کاهش آلودگی هوا در مناطق شهری، بیشترین ضرر را 

 به مناطق شرقی و ساحلی وارد خواهد کرد.

 افزایش یافته، که این  8100و  8100گیری طی سالهای سودآوری صنعت فوالد چین به طور چشم

کنندگان فوالد برای جایگزینی موجودی  ی استفادهامر ناشی از عوامل مختلفی مانند تقاضای باال

 گذاران بوده است.انبار، اقدامات تشویقی دولت در بازار مسکن و تمایالت مثبت سرمایه

  های پولی انقباضی در  به دلیل اعمال سیاست 8102در پی تضعیف رشد اقتصادی در نیمه اول

حمایت  8102و سال   8102نیمه دوم  های تجاری، در گذشته و افزایش نامالیمات ناشی از تنش

دولت از بخش زیربنایی مجدداً آغاز و منجر به افزایش قیمت فوالد و درآمد تولیدکنندگان خواهد 

 شد. 

 هند

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

فوالدسازی های با ارتقاء کارخانههند . دولت بود خواهدتولید جهانی فوالد نقطه روشنی در 

جدید فوالد، به دنبال تقویت ظرفیت  جاتهای دولتی به ساخت کارخانو ورود شرکت موجود

 Steel Authority of Indiaموثر در رشد، شامل  اصلی هایتولید فوالد بوده است. شرکت

Limited   وTata Steel هدف شرکت  باشند. میTata  Steel اتومبیل  در بخش افزایش فروش

تولید فوالد هند از شایان ذکر آنکه باشد. می لوکسبا هدایت تولید به سمت محصوالت فوالدی 

همچنین افزایش خواهد یافت.  8180سال  تامیلیون تن  005به  8102میلیون تن در سال  010

افزایش  8180درصد در سال  0/2به  8102درصد در سال  0سهم تولید جهانی فوالد این کشور از 

 .خواهد یافت

 سایر نقاط جهان

  آغاز گردیده،  8100تولید فوالد در ایاالت متحده و اروپا به روند تدریجاً فزاینده خود که از سال

های حمایتی به ویژه کماکان ادامه خواهد داد. بخشی از این رشد تولید مربوط به افزایش سیاست

ها در خصوص واردات فوالد اعمال شده ترین تعرفهکه در آن شفاف باشد در ایاالت متحده می

 است.
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 اروپا

 های باالتر فوالد توأم با بهبود رشد اقتصادی منطقه یورو، همچنان متضمن افزایش تولید قیمت

رشد  از شود آلمان، بزرگترین کشور تولید کننده فوالد، پسبینی میباشد. پیشفوالد در اروپا می

 را تجربه نماید. 8102درصدی تولید در سال  0/0، رشد 8100 سال در درصدی 2/8
 

 تقاضا: رشد ضعیف دارای برخی نقاط روشن

 در سطح جهان 

 درصدی را در مقایسه  8/8و  8/4مصرف جهانی فوالد به ترتیب رشد  8102و  8102های  در سال

تواند تاثیر زیادی در ر چین میتجربه خواهد نمود. کاهش مصرف فوالد د 8100% سال 0/5با رقم 

به  8102درصد از مصرف جهانی را در سال  5/40مصرف جهانی داشته باشد، زیرا این کشور 

 8،112به  8102میلیون تن در سال  08025رود مصرف جهانی از دهد. انتظار می خود اختصاص می

 افزایش یابد. 8180میلیون تن در سال 

 چین

 رشد صنعت  8100المللی است. در سال رگ فوالد در سطح بینچین کماکان مصرف کننده بز

به پشتوانه طرحهای زیربنایی آغاز شده  8100ساختمان چین سرعت گرفت و این روند در سال 

های  ادامه یافته است. با ازسرگیری حمایت دولت، پروژه 8100و فصل اول  8100در سال 

انرژی، راهسازی و پل سازی همچنان محرک  زیربنایی از جمله فرودگاهها، بخش آب، راه آهن،

 گردند. رشد قوی اقتصادی محسوب می

  0/0تا  8102شود مصرف فوالد در سال پیش بینی می 8100درصدی در سال  2پس از رشد 

 درصد رشد نماید. 

 هند

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

 005درصد رشد داشته و به  4/5ساالنه به طور متوسط  8102 -8180هند طی سالهای فوالد 

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

 درصد افزایش یابد.  8/2درصد به  5/0مذکور از 

 افزایش خواهد   ناهای عمده، ای و ساخت زیرب مصرف فوالد متأثر از رشد سریع تولیدات کارخانه

 یافت.



 

 

 

 
5 

 صندوق ضمانت صادرات ايران

www.egfi.ir  79 آذرماه 

 مالی در سالاین کشور شود تولید وسایل نقلیه بینی می پیش هند به دلیل افزایش تقاضای داخلی 

-دستگاه برسد. پس از آن انتظار می میلیون 2/4 به و مجموعاً رشد یافته درصد 0/2، 8100-8102

درصد  5/2 نقلیه به ولید وسایلمتوسط رشد ت 8180-8188تا  8102-8102های  سال در رود

 PSAوگذاری توسط سوزوکی موتورز، کیاموتورز . علت اصلی این میزان رشد، سرمایهبرسد

GROUP  آن تولیدحجم شود بینی می پیش که باشد؛ به طوری میدر تولید وسایل نقلیه مسافری 

                . دستگاه گرددمیلیون  2/0 رببالغ تا پایان دوره زمانی پیش بینی شده 

 رود صنعت ، انتظار می3پس از کاهش رشد اقتصادی هند در اثر اجرای طرح مبارزه با پول سیاه

با بهبود قابل توجهی مواجه شده و رشد واقعی این بخش به  8102ساخت و ساز هند در سال 

 درصد برسد. رشد چشمگیر بدین معناست که صنعت فوالد هند با همین روند صعودی به 0/0

، ژاپن که بزرگترین صنعت ساخت و ساز آسیا )قبل از 8185مسیر خود ادامه خواهد داد و تا سال 

 چین( را در اختیار دارد، پشت سر خواهد گذشت. 

 ایاالت متحده

 های زیربنایی، افزایش در ایاالت متحده مصرف فوالد طی سالهای آتی و همزمان با رشد هزینه

شده از سوی کاخ سفید برای  هزار میلیارد دالری اعالم 5/0بسته رود خواهد یافت. انتظار نمی

های زیربنایی، در فعالیت ساخت و ساز تغییر چشمگیری ایجاد نماید. با این وجود پیش  فعالیت

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

 سایر نقاط جهان

  سایر اقتصادهای بزرگ از جمله ژاپن و کره جنوبی همچنان محدود خواهد بودمصرف فوالد در. 

                                             

                                           
 ای جدید روپیه 8111و  511های  ای قدیم با اسکناس روپیه 0111و  511های  جایگزینی اسکناس 3

  بینی تولید و مصرف جهانی فوالد پیش -جدول دو

 e8100 f8102 f8102 f8181 f8180 f8188 f8185 

 24/0،021 80/0،005 00/0،205 00/0،242 00/0،202 50/0،000 58/0،018 تولید فوالد، میلیون تن
 08/0،025 28/0،002 40/0،204 05/0،251 08/0،284 20/0،024 02/0،005 فوالد، میلیون تنمصرف 

 درصد موجودی کاالی استفاده نشده
 به مصرف کل

5/2 0/2 5/2 0/2 0/2 0/01 4/01 

 85/0 44/5 55/0 -11/0 -45/5 -41/0 -00/01 تراز تولید فوالد، میلیون تن
f/eبینی فیچ سولوشن، منبع:  : برآورد و پیشWSA ،Fitch Solutions 
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STEEL FORECASTS                                                
 
 
 
 
 
 

نگاهی به صنعت فوالد )و مصنوعات آن( در ایران     
STEEL FORECASTS (2017-2022) 

  4تولیدالف( 

  میزان عملكرد تولید واحدهای فوالد سازی کشور -

 سال
 وزن )هزارتن(

 جمع
 محصوالت فوالدی فوالد خام

0520 018425 28252 818580 

0522 28051 28588 008208 

0522 008258 008005 858445 

0521 008000 018025 888511 

 -- آماردردسترس نمی باشد. 008552 0520

 -- آماردردسترس نمی باشد. 048510 0528

 -- آماردردسترس نمی باشد. 048240 0525

0524 058258 018822 848081 

0525 018015 018150 818052 

0520 048480 018520 858118 

 008225 08555 008488 0520هفت ماهه 

 

  

                                           
 وب سايت سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني )ايمیدرو( 4

 تن( میزان تولید فوالد خام در کشور طی ده سال اخیر به تفکیک سال تولید ) میلیون
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 های صنایع فوالد کشور طرح ها و پروژه -

های  براساس لیست مندرج در وبسایت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، پروژه

 باشد: صنایع فوالد کشور به شرح زیر می

طرح تولید فوالد بافت )استان کرمان(، طرح فوالد نیریز )فارس(، طرح فوالد سفید دشت  

)چهارمحال و بختیاری(، طرح فوالد میانه )آذربایجان شرقی(، طرح فوالد قائنات)خراسان 

 جنوبی(، طرح فوالد سبزوار)خراسان رضوی(

 

 مشكالت موجود در تولید -

هزینه های باالی تولید، تکمیل نبودن زنجیره تولید، عدم مشکالت موجود در تولید عبارتند از : 

تنوع درحوزه تولید، هزینه های باالی تامین مالی، مکان یابی محل احداث، کم رنگ بودن 

 جایگاه بخش خصوصی در صنعت فوالد و کاهش روند جهانی تقاضای فوالد

 ب( صادرات 

 (29صادرات چدن، آهن و فوالد )فصل  -

 سال
ارزش دالری 

 )میلیون دالر(
 کشور هدف عمده 5

 اسپانیا-عراق-بلژیک-هندوستان-کویت 421 0520

 اسپانیا-عراق-بلژیک-هندوستان-کویت 085 0522

 اسپانیا-عراق-بلژیک-هندوستان-کویت 002 0522

 عمان--عراق-ترکیه-امارات-افغانستان 225 0521

 اسپانیا-کره-هند-افغانستان-امارات 0100 0520

0528 0585 -- 

0525 88142 -- 

 ترکمنستان -افغانستان -عراق -امارات -ایتالیا 88482 0524

 عمان-تایوان-ایتالیا-تایلند-امارات 88452 0525

 عمان-تایلند -عراق -امارات -افغانستان 58452 0520
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(27صادرات مصنوعات از آهن، چدن و فوالد )فصل  -  

 سال
ارزش دالری 

 )میلیون دالر(
 کشور هدف عمده 5

 ایتالیا-افغانستان-ارمنستان-امارات-عراق 812 0525

 ترکمنستان-قطر-افغانستان-ارمنستان-امارات 040 0520

 ایتالیا-افغانستان-ارمنستان-امارات-عراق 020 0520

 ایتالیا-افغانستان-ارمنستان-امارات-عراق 802 0522

 ارمنستان-افغانستان-ایتالیا-امارات-عراق 522 0522

 ترکمنستان-افغانستان-ایتالیا-قطر-عراق 558 0521

 تاجیکستان-افغانستان-ترکمنستان-پاکستان-عراق 052 0520

0528 282 -- 

0525 055 -- 

0524 450 -- 

 ترکیه-ایتالیا-افغانستان-ترکمنستان-عراق 518 0525

 ایتالیا-افغانستان-ترکمنستان-سوریه-عراق 558 0520

  میلیون دالر -به تفکیک سال (27ارزش صادرات چدن، آهن و فوالد )فصل 

 

490 
723 619 

985 1,067 
1,325 

2,048 

2,428 2,459 

3,438 

۰ 

۵۰۰ 

۱۰۰۰ 

۱۵۰۰ 

۲۰۰۰ 

۲۵۰۰ 

۳۰۰۰ 

۳۵۰۰ 

۴۰۰۰ 

۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ 
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 چالشهای موجود در صادرات شمش خام و محصوالت فوالدی: -

برخی از مشکالت و چالشهای صادرات دراین گروه کاالیی عبارتند از: تامین مواد اولیه صنایع  

پایین دست از منابع داخلی، اتخاذ سیاستهای محدود کننده داخلی در جهت کنترل شمش بعنوان 

ماده خام دارای ارزش افزوده کمتر، نوسانات تقاضای جهانی برای فوالد و تاثیرکاهش قیمت نفت 

 رسالهای اخیر بر کاهش قیمت فوالد در بازارهای جهانی  د

 ج( عملكرد صندوق

 ( به شرح زیر بوده است:0520-20پوشش صندوق در بخش فوالد در بازه زمانی ده ساله اخیر)

 

 

                                           
 پوششهاي مربوط به آهن آالت، تیرآهن، میلگرد، پروفیل، فوالد و اتصاالت فوالدي 5
 

 

 عملكرد عنوان

 میلیون دالر ضمانتنامه( 0میلیون دالر بیمه نامه،  882) 5میلیون دالر 854 مجموع پوشش طی ده سال گذشته 

 میلیون دالر( 21فوالد خراسان ) -میلیون دالر( 042ذوب آهن اصفهان ) شرکت های برتر به لحاظ اخذ پوشش

 میلیون دالر 8/8 مجموع حق بیمه و کارمزد

 میلیون دالر 2 مجموع خسارات پرداختی

 میلیون دالر( 2/0مجتمع فوالد خراسان ) صادرکنندهبیشترین خسارت مربوط به 

 میلیون دالر 5/1 مجموع بازیافت

 درصد 540 متوسط ضریب خسارت )خالص(


