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 مقدمه

در  ارهازیرساخت و بخش مانرشد صنعت ساختعمدتاً به ، 7102در سال فلزات اصلی  افزایش قیمت

بخش عملکرد با این وجود . گردد بازمیجهان  سراسرمعدن در  و همچنین تعطیلی چندینچین 

. الزم به ذکر است نیمی از فوالد جهان در چین تولید در آستانه افول استفوالد  به ویژه تولید فلزات

  شود.و مصرف می

و به تبع آن، متوسط ماهانه شاخص  رشد داشتهدرصد  4/5تولید فوالد چین  7102در اواخر اکتبر 

این در حالی درصد افزایش یافت.  02، 7102نوامبر  تاژانویه  نیز در بازه زمانی 1اصلی تولید فوالد

متوسط ماهانه از سوی دیگر  قیمت سایر فلزات نیز افزایش یافته است.عالوه بر فوالد، است که 

به  7102نوامبر  تا( نیز در بازه زمانی ژانویه LME)بورس فلزات لندن آلومینیوم در ای لحظهقیمت 

 افزایش یافته است که از دالیل اصلی آن  نسبت به دوره مشابه سال قبل درصد 4/02ازاء هر تن 

بعضی کارخانجات  تعطیلیبخش اتومبیل در اروپا و چین و همچنین  مناسبعملکرد  به توانمی

نیز ( LME) بورس فلزات لندننیکل، روی و مس در  ای های لحظه متوسط ماهانه قیمت اره نمود.اش

 افزایش یافته است. درصد 01و  01درصد،  71به ترتیب با روندی مشابه 

صادرات فوالد تا نهایی فوالد موجب گردید  اقالمصادرات  یدرصد 71 کاهش 7102در پایان اکتبر 

 نیز وحده افزایش تعرفه های گمرکی در اروپا و ایاالت متاز سوی دیگر . تنزل یابد چین کماکان

به سمت بازار داخلی  بیشتر توجه تولید کنندگان فوالد چین تا شدموجب افزایش مصرف داخلی 

 معطوف گردد.
 

 در مناطق مختلف دنیا فلزاتارزیابی ریسک صنعت 

 اروپای غربی مرکزیاروپای  آسیای نوظهور آمریکای التین آمریکای شمالی
خاورمیانه و 

 ترکیه
 پرریسک ریسک پر ریسک متوسط پرریسک پرریسک ریسک پر

 

 نقاط قوت و ضعف
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 پویایی فروش اتومبیل در سراسر جهان 

 های الکترونیکیافزایش استفاده از باطری 

     حمل و نقل، وسایل ارتباطی()
  تجدید ساختار صنایع )نیکل، عناصر خاکی

 های تولید کمترکمیاب، آلومینیوم( و هزینه

 نقاط ضعف:
 از بحرانپیش ح وتر از سطنرخ ظرفیت تولید پایین 

 برای تجدید مقامات چینی  از سوی افزایش فشار
                                              ساختار صنعت

 

 تقاضا:

. اقدامات افزایش یابددرصد  2/1، 7102در سال  مصرف جهانی تولیدات فوالدشود بینی میپیش

 ،گسترده صورت گرفته توسط اروپا و ایاالت متحده برای اعمال عوارض گمرکی بر محصوالت چینی

)ساخت و ساز، مسکن، صنعت  فوالد بخشهای مصرف کننده عدم دسترسیریسک افزایش موجب 

 شود.ارزان قیمت می یوارداتبه فوالد و....( 

 6/0رود کشور چین کاهش  انتظار می 7102بینی وزارت صنعت استرالیا، برای سال  بر اساس پیش

دالیل اصلی ( مصرف را تجربه کند. 7106درصد افزایش مصرف در سال  2/6درصدی )در مقایسه با 

، و از 7102در سال  های عمومی ساختمان و فعالیت نعتصضعیف این کاهش، شرایط اقتصادی 

. باشدمی (شوند که طی سال جاری سررسید میمیلیارد دالر  01) کشور باالی بدهیمیزان سوی دیگر 

بخش در گذاری وجود رکود سرمایه، 27102های آسیایی کوفاس در مارس  بر اساس ارزیابی پرداخت

 . با وجود گردیده استها مالی شرکتتضعیف اوضاع منجر به  ،مسکن در شهرهای بزرگ کشور

تعدیل اثرات ناشی از افزایش برای  میزان ، این7102فروش اتومبیل در سال  افزایشبینی  پیش

ومی کافی نخواهد بود. مصرف محصوالت های عم بر بخش ساخت و ساز و فعالیت اصالحات جاری

برای تقویت  این در حالی است که درصد افزایش خواهد یافت. 5، 7102فوالدی هند در سال 

نیز باید همچنان  ای تولیدات کارخانهو بخش  بناییروژه های زیرت از پمصرف داخلی، حمایت دول

 ادامه یابد.

                                           
2 March 2017 Coface Asian payments survey 
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این در حالی . خواهد نمودتجربه  را مصرف درنیز رشد یک درصدی اروپای غربی  7102در سال 

با وجود ارزش افزوده بازار اتومبیل اروپا به نفع تولید کنندگان داخلی بوده و  قویعملکرد است که 

جدید  خودروهایثبت نام  7102در سال  .فوالد، از موقعیت بهتری برخوردار خواهد شد باالی

 ها نیزمالی خانوار بهبود اوضاعگیری و واممناسب شرایط ضمن آنکه ، فزایش پیدا خواهد کردا

مسکن در ساخت . افزایش شاخص مجوز واهد شدموجب تداوم پیشرفت در بخش ساختمان خ

حاکی سال قبل،  6/011 نسبت به رقم 7102در سه ماهه دوم سال  0/001به  کشورهای اتحادیه اروپا

 باشد. از عملکرد مناسب این بخش می

 مانبخش ساخت. فعاالن یافتدرصد رشد خواهد  7/0مصرف فوالد در ایاالت متحده  7102در سال 

اخص ش باالرفتن این خصوص خوشبین هستند. در ،باشندکه مشتریان اولیه صنعت فوالد می

NAHB
. های ساخت و ساز بود نشان از افزایش فعالیت 7102( در دسامبر مانیهای ساخت)شرکت 3

با ها سود خواهد برد. احتماال ارتقاء زیرساخت با هدفاز برنامه ترامپ  بخش فلزاتعالوه بر این 

صوالت مح باشند، مصرف که مستلزم ساخت و ساز بسیار مییاری از پروژه های عمرانی بس اجرای

 نیز افزایش خواهد یافت. فوالدی 

 :عرضه

% رشد خواهد یافت. برای مقابله با آلودگی هوا، برخی از کارخانجات 7تولید جهانی  7102در سال 

 کننده، از سوی مقامات تعطیل خواهند شد. فوالدسازی شدیداً آلوده

درصد افزایش  7-0درصدی سال قبل، بین  0تولیدات کشور چین در پی کاهش  7102در سال 

المللی  با متهم شدن به دامپینگ چندین محصول فوالدی، کانون مباحثات بینخواهد یافت. این کشور 

 مانفوالد چین به محصوالت با ارزش افزوده پایین برای بخش ساخت ای از تولید بخش عمده .باشدمی

تا حد زیادی عالوه، این بخش به (. در این صنعت درصد فرصتها 61 حدوددارد ) ختصاصا

نسبتا عمده دارند. در  برای کاهش این منبع مالیاتی بسیار کمیزه انگی چینتمرکززدایی شده و ایاالت 

 کاهش است، افزایش قیمت فوالد موجب تشویق  حالیکه مصرف داخلی رو به

درصد رشد  2، 7102هند در سال  فوالد تولیداحتماالً گردد. ولید بیشتر میبه ت کنندگان داخلیتولید

های بین درصدی دولت برای سال 00گذاری شده هدف رقمخواهد داشت که این رشد کمتر از 

کشور بتواند ساالنه  ،باشد. دولت نخست وزیر مودی امیدوار است که تا این تاریخمی 7175تا  7105

رقابت در عرصه  حفظ تولیدکنندگان فوالد هندد تولید نماید. در نهایت به منظور میلیون تن فوال 011

 اعمال خواهد کرد.  رخی محصوالت های گمرکی باال را برای ب همچنان تعرفهخارجی، دولت مودی 

                                           
3 The National Association of Home Builders (NAHB) 
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مواجه فرانسه و ایتالیا( عمدتاً از سوی ) درصد رشد 0 با فوالد اروپای غربی،صنعت  7102در سال 

عملکرد نسبتا قوی مصرف موجب تقویت تولید اروپا گردیده است و برخی فوالد سازان  شد.خواهد 

منتفع  Voestalpine مانند  4بازارهای خاص و بدون رقابت اند از توانستهبا ارزش افزوده باال 

 با این حال بخش فوالد از دستخوش رقابت با چین قرار گرفته است.تا حدی  ات اروپا. تولیدگردند

های گمرکی بر اعمال تعرفه پس از 7102سیون اروپا در آگوست یدامات صورت گرفته توسط کماق

راه در میان مدت  ،. عالوه بر این خروج انگلستان از اتحادیه اروپاخواهد شدمنتفع برخی محصوالت، 

والد فوالد اروپا در مقابل فحمایتی خود از اقدامات  هموار خواهد نمود تابرخی کشورها  را برای

 افزایش دهند. راچین 

درصدی را تجربه   7رشد  7102این کشور در سال تولید فوالد در پی بهبود رشد اقتصادی آمریکا، 

تداوم اعمال  مبنی براز سوی دیگر تولید کنندگان داخلی از تصمیمات دولت فدرال  خواهد نمود.

و نیز برزیل، روسیه، ژاپن و.....( منتفع )درصدی بر واردات فوالد از چین  766گمرکی  عوارض

های این که پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ در خصوص توسعه زیرساختاحتماال در صورتیشوند.  می

مورد استفاده قرار خواهد  ای این کشور در سطح گستردهکشور در مقیاس بزرگ اجرایی شود، فوالد 

 گرفت.

                                           
4   Niche markets 


