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 چکیده
توان چنین استنباط کرد که قیمت می، این صنعت در بازار داخلی و خارجیوضع موجود و آتی  نقش مهم صنعت فوالد در اقتصاد ایران و همچنین به با عنایت

های انجام شده توسط دولت، حاشیه سود ناخالص زیرا با توجه به امکانات تولید در ایران و حمایت .های داخلی داردجهانی نقش بسیار مهمی در سوددهی شرکت

کاال  این جهانی های محیط زیستی و .... بر قیمتسیاست. عوامل گوناگونی از قبیل عرضه و تقاضای جهانی، رشد اقتصادی جهانی، یابدها افزایش میاین شرکت

مورد  گیرد نیز بایدهای توسعه ای و... شکل میعوامل داخلی نظیر تقاضای داخلی که خود با توجه به تقاضای صنایع مختلف، طرحگر تأثیرگذار است. از سوی دی

بنیادی  لبا تکیه بر تحلیهای مهم بورسی مورد ارزیابی قرار گیرد و صنعت فوالد ایران به طور جامع با تمرکز بر شرکتتوجه قرار گیرد. در این تحلیل سعی شده 

آهن و فوالد ارفع، ذوب آهن اصفهان، فوالد خراسان، فوالد خوزستان، فوالد مبارکه اصفهان و فوالد هرمزگان، شش شرکت مهم بورسی فعال در صنعت فوالد یعنی 

رخ دالر و نرخ ن اتسود هر سهم به تغییرها با استفاده از تحلیل حساسیت بینی شده توسط مؤسسات معتبر بر سود هر سهم این شرکتهای جهانی پیشتأثیر قیمت

 مورد بررسی قرار گیرد.جهانی فوالد 
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  مقدمه .1

تجارت  حجم پر کاالی دومین وگاز نفت از بعد کاال این .است کشورها صنعتی توسعه و رشد در تأثیرگذار و مهم کاالهای از یکی فوالد

با  بطمرت صنایع دیگر و معدن آالت، ماشین ساخت ساختمان، نقل،وحمل قبیل از پایه صنایع از زیادی تعداد و دهدمی تشکیل را جهانی

کشورها  اقتصادی توسعه در ایویژه اهمیت از فوالد صنعت توسعه و بهبود رو این از .هستند وابسته فوالد صنعت به انرژی، انتقال و تولید

 .است برخوردار

در  طبیعی گاز ذخایر حیث از دیگر سوی از و دارد را جهان دهم رتبه آهن سنگ تولید در و بوده آهن سنگ فراوان ذخایر دارای ایران

تولید  زنجیره بودن نامتوازن .است نیافته دست فوالد تولید در خود شایسته جایگاه به متعدد دالیل به اما دارد، قرار جهان دوم جایگاه

 است. یازن آینده در اصولی و دقیق هایریزیبرنامه به نقیصه این رفع برای و است مطرح توفیق عدم این دلیل مهمترین عنوان به فوالد

باشند، از این رو آهن و فوالد سهم قابل توجهی از تجارت کشور جهان، تکنولوژی تولید فوالد و سایر مشتقات آن را دارا می 86بیش از 

میلیون تن بوده است که در مقایسه با سال  1811، در حدود 6118د در سال جهانی کاال را بخود اختصاص داده است. میزان تولید فوال

افزایش داشته است. درصد تغییرات تولید فوالد در چین، ژاپن و هند )سه  %1.0میلیون تن(، میزان تولیدات در حدود  1،5,6قبل )

 1،116) 6118میلیون تن در سال  1،165با میزان تولید  بوده است. آسیا نیز %0.1و  -%1.0، %1.6تولیدکننده برتر جهان( نیز به ترتیب 

متوسط ، 6118(، همچنان به عنوان بزرگترین منطقه تولیدکننده، جایگاه خود را حفظ کرده است. در سال 6115میلیون تن در سال 

، میزان استفاده از 6115بود. این در حالی است که در سال درصد  0.,8 ،های فوالد در سراسر جهانکارخانه برداری از ظرفیتبهره

 درصد گزارش شد.  0.,8 ظرفیت در حدود 

است.  را در پی داشتهدرصدی  رشد یک ،میلیون تن بوده که نسبت به سال قبل1516.5معادل ، 6118تقاضای جهانی فوالد در سال 

همچنان جزو سه کشور عمده نیز  6116و  6110های هند در سال مریکا وآمتحده شود که کشورهای چین، ایاالتبینی میپیش

امریکا  متحده و در ایاالت درصدی 6ا کاهش ب 6116مصرف فوالد در چین در سال ضمن اینکه،  کننده فوالد جهان باقی بمانند.مصرف

کننده فوالد، افزایش کشور عمده مصرف 11 در میانالزم به ذکر است، درصدی همراه خواهد بود.  0.1و  0به ترتیب با رشد نیز و هند 

 .خواهد بودتوجه قابل 6116بینی شده برای فوالد در کشور هند و ترکیه در سال میزان مصرف پیش

از کل فوالد تولیدی  آنسهم  کهشناخته شده  درصدی(11.6)با رشد  6118ایران چهاردهمین تولیدکننده بزرگ فوالد جهان در سال 

 6118در سال  ،میلیون تن گزارش شده بود 18.1بالغ بر  6115تولید فوالد ایران که در سال  .درصد بوده است 1.1 ،جهان در این سال

 .میلیون تن افزایش یافته است ,.10به 

دارای مزیت نسبی نسبت به برخی  ،تولید فوالد ارزان در زمینهآهن، منابع انرژی، نیروی کار جوان و  ایران به علت داشتن معادن سنگ

درصد  1,آهن و حدود درصد سنگ 111. کشورهای صنعتی ذکر شده تقریبا استکره جنوبی و  کشورهای صنعتی مانند آلمان، ژاپن

آهن، نگی قیمت سدر برابر تغییرات جهان ،بنابراین .ایران( باید از طریق واردات تامین کنندانرژی مورد نیاز برای تولید فوالد را )برخالف 

 الد،چالش های موجود در صنعت فوسفانه در ایران به دلیل أپذیر هستند. اما متایران آسیبزغال سنگ و. . . بیشتر از صنایع تولید فوالد 

 .وری این صنعت رضایت بخش نیستکارایی و بهره

ررسی وضعیت صنعت فوالد در جهان و ایران و تأثیر با توجه به اهمیت صنعت فوالد از منظر اقتصادی و صنعتی، در این تحلیل به ب

 ،، ذوب آهن اصفهان، فوالد خراسان، فوالد خوزستانآهن و فوالد ارفعمتغیرهای تولیدی و قیمتی بر سود شش شرکت مهم بورسی یعنی 

 پردازیم.می والد هرمزگانفوالد مبارکه اصفهان و ف
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 اهمیت و ضرورت. 2

دهد. فراوانی، قیمت پایین، آهن بنیان تمدن امروزی را تشکیل می ،توان گفتجهانی به قدری است که میاهمیت آهن و فوالد در توسعه 

از تولید  ،های متنوعی در کاربرد آن ایجاد کرده است. دامنه این تنوعقابلیت بازیافت، استحکام زیاد و همچنین قابلیت آلیاژسازی، ویژگی

ها گسترش دارد. از آن جا که صنعت تولید فوالد از جمله صنایع به شدت و آسمان خراش ههای عظیم الجثیتسوزن و سنجاق تا کش

دلیل تأثیر زیادی که بر روی توسعه صنعتی کشورها دارد، صنعت مادر نامیده نیز به بر و نیازمند به تکنولوژی پیشرفته است و سرمایه

زایی مستقیم حدود هزار نفر خواهد گردید. این در حالی باعث اشتغال ،والدشود. طبق استانداردهای جهانی، تولید هر یک میلیون تن فمی

نفر نیز در صنایع مرتبط با آن مشغول  0.5است که به طور متوسط، به ازای هر یک نفر که به طور مستقیم در صنعت فوالد شاغل است، 

میانگین سرانه  است.رها از اهمیت خاصی برخوردار رشد صنعت فوالد در بررسی پیشرفت اقتصادی کشو ،به کار خواهد شد. از طرفی

گی در نظر یافتهسعبندی کشورها از بعد توها در جهت شناخت و رتبهترین شاخصمصرف فـوالد در هر کشور به عنوان یکی از مناسب

یافتگی ای عمرانی و باالخره توسعههها، اجرای طرحگذاریرانه فـوالد در هر کشور، با سطح سرمایهشود. به عبارت دیگر مصرف سگرفته می

گردد، مصرف سرانه فوالد ه محسوب میهای توسعکشورها رابطه مستقیم و معناداری دارد چراکه با افزایش درآمد سرانه که از شاخص

 یابد. نیز افزایش می

گویند که از آنها فوالدهای ساختمانی به فوالدهایی می شوند.تقسیم می فوالدهای ساختمانی و ابزارسازی فوالدها از نظر کاربرد به دو نوع

ها، همچنین برای ساختن قطعات وسایل نقلیه، دستگاه ها وهای فلزی، اسکلت پلتوان به عنوان مواد اولیه برای ساختمان اسکلتمی

های فوالدسازی را د محصوالت کاخانهدرص 1,آالت، اجزای ماشین )پیچ و مهره، میله و محور و...( استفاده کرد. امروزه حدود ماشین

رش برداری و بشود که از آنها در ساختن ابزارهای برادهدهند. فوالدهای ابزارسازی به فوالدهایی گفته میفوالدهای ساختمانی تشکیل می

شود. در استفاده می گری و...(های ریختهکاری، قالبهای کورههای خم وکشش، قالبکن، سنبههای دستگاه خم)مانند چکش، تیغه

انتخاب فوالدهای ابزارسازی، استحکام کششی و انبساط چندان مورد توجه نیست بلکه بیشتر قابلیت برش و سختی آنها مطرح است. این 

 شوند.فوالدها برحسب درصد عناصر موجود در آنها، به فوالدهای ابزارسازی غیرآلیاژی، کم آلیاژ و پرآلیاژ تقسیم می

ترین ماده شود. همچنین مهمنقل استفاده میوسازی، حملساز، ماشینوام صنایع مهم جهان، همچون انرژی، زیربنایی، ساختفوالد در تم

فوالد در میان سایر  ،توان گفته طور نسبی میباشد. بمی1های نو، همچون حرارتی، خورشیدی و جزر و مدبه کار رفته در صنایع انرژی

 کرده راگیرف بسیار را فلز این. …خواص مکانیکی و محصوالت مختلف و طیف وسیعی از ترکیبات آلیاژی،. را داردبیشترین کاربرد  مواد،

 ست.ا

 های منطقه وصادراتی برای ایران در کشور داخلی و وجود بازاررشد و توسعه اقتصادی یک کشور و  با توجه به اهمیت صنعت فوالد در

، بررسی عوامل تأثیرگذار بر این صنعت از اهمیت ی موجود برای رشد این صنعت در اقتصاد ایرانهاظرفیت و همچنین کشورهای آسیایی

 های بعدی این تحلیلباشد. در بخشای برخوردار است. قیمت جهانی فوالد از تأثیرگذارترین متغیرهای موجود بر صنعت فوالد میویژه

ا تکیه بر بپردازیم و در نهایت تأثیر متغیر قیمت جهانی فوالد را و جهان می به وضعیت متغیرهای تولیدی و قیمتی این صنعت در ایران

ا ههای مهم داخلی بر فروش، حاشیه سود ناخالص و سود هر سهم این شرکتل حساسیت سود هر سهم شرکتتحلیل بنیادی و تحلی

 کنیم.مطالعه می

                                              
در  تشرفیپ جادیهم به دنبال ا یینوپا یهاشرکت نیهستند و همچن هاستمیس نیدر حال نصب ا یاریاست. کارخانجات بس دیبه نسبت جد یاز انواع انرژ یکیجزر و مد،  یانرژ. 1 

 یغربدر شمال( Rance)رودخانه پرآب رانس  یبر رو 1,88جزر و مد در سال  روگاهین نیاست. اول شیدر حال افزا یجزر و مد یهاروگاهیتعداد ن زیهستند. در حال حاضر ن نهیزم نیا

گردد، جمع نمود. سپس در هنگام جزر، آب جمع شده در پشت سد را، درست مثل توان آب را پشت مخزن سدی که در عرض دریا احداث میفرانسه احداث شد. در هنگام مد، می

 .اندساخته بتونی یا فوالدی هستند که روی یک حصار سوار شدههای پیشئم محور و جعبههای قااین سدها دارای توربین .یک نیروگاه برق آبی، به خارج هدایت کرد
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 تولیدکنندگان/ رقبا در ایران و جهان. 3

 کشورهای تولیدکننده برتر فوالد .3-1

 این کشور، نیز به عنوان تولیدکننده برتر، جایگاه خود را حفظ کرده است. 6118با توجه به جدول ذیل، چین همچنان در طول سال 

آهن و سنگ بازار فوالد و مواد اولیه آن که شامل ،درصد این کاالی استراتژیک دنیا را در اختیار دارد و بر همین اساس 51بیش از 

 های این کشور است. چرا که رفتار چین خصوصا  ها و برنامهتحت تاثیر سیاست ،توسعه فوالد در هر نقطه از جهان نیزباشد و سنگ میزغال

 و با ایجاد نوسانات جدید در بازار، آهنگ رشد را متغیر کند. دادهها را تغییر بینیپیشتواند میآهن، در بازار سنگ

 کشور رتبه
درصد  2112 2112

 میلیون تن میلیون تن تغییر

 1.8 616.1 610.6 چین 1

 1.0- 111.6 115.1 ژاپن 2

 0.1 5.8, ,6 هند 3

 1.0- 06.8 06.6 ایاالت متحده آمریکا 4

 1.1- 01.6 ,.01 روسیه 2

 1.8- 86.8 0.,8 کره جنوبی 2

 1.1- 16.1 16.0 آلمان 7

 5.1 00.6 01.5 ترکیه 8

 8.1- 01.0 00.0 برزیل 9

 5.6 61.6 60 اکراین 11

 WSA. منبع: 6118تولیدکننده برتر در سال  1-0جدول

اند. های دوم و سوم را به خود اختصاص دادهگردد، کشورهای ژاپن و هند نیز به ترتیب ردهنیز مالحظه می فوقهمانطور که در جدول 

میلیون تن بوده است که در  1811، میزان تولید کل، در حدود 6118کشور تولیدکننده در سال  80براساس گزارشات بدست آمده از 

افزایش داشته است. میزان تغییرات تولید فوالد در چین، ژاپن و  %1.0میلیون تن(، میزان تولیدات در حدود  15,6مقایسه با سال قبل )

 بوده است.  %0.1و  -%1.0، %1.6یب هند نیزا به ترت

(، همچنان به عنوان بزرگترین منطقه تولیدکننده، 6115میلیون تن در سال  1116) 6118میلیون تن در سال  1165آسیا با میزان تولید 

 جایگاه خود را حفظ کرده است.

 های تولیدکننده برتر فوالد شرکت.3-2

 ،یلهر سال ما انیفوالد خام، در پا دیتول زانیم هیکه بر پا ارائه شده است تولیدکننده برتر جهانده شرکت از  یفهرستدر جدول ذیل، 

هایی هستند که دارای باالترین سود و درآمد در سطح ها، بزرگترین شرکتاین شرکت .شوندیم یبند، رتبه6فوالد یتوسط انجمن جهان

 باشند.جهان می

                                              
 6 .World Steel Association ،سنگ  و فوالد های تولیدکنندهدر زمینه معرفی بزرگترین شرکت انجمنشود. این تجاری صنعت فوالد در جهان شناخته می انجمنبزرگترین  ه عنوانب

ر د را فوالد جهانی تولید ظرفیت از درصد ٪65بالغ بر  ،های عضو این انجمنآغاز نمود و هم اکنون شرکت 1,80فعالیت خود را از سال د، جهانی فوال انجمن .کندفعالیت می آهن

، پنجاهمین سالگرد 6110سال  .نمایدبندی میرا بر پایه میزان تولید، رتبه های فوالد جهانبزرگترین شرکت هر ساله و قرار دارد بلژیک ،بروکسل در شهر آناختیار دارند. مرکز 

 است.  انجمنسیس این تأ

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
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 2112تناژ  2112تناژ  2114تناژ  2113تناژ  2112تناژ  2111تناژ  مرکزیدفتر  شرکت 2112رتبه  2112رتبه 

1 1 ArcelorMittal 5.15, 0.11, ,6.1, 8.1, 0.56, 0.65, لوگزامبورگ 

2  China Baowu Group 80.61 81.01 08.1 60.66 16.,0 61.16 چین 

3 6 HBIS Group 18.16 10.05 ,10.1 ,15.0 16.61 11.08 چین 

4 0 NSSMC 18.18 18.00 0.,1 51.10 10.68 ,00.0 ژاپن 

2 1 POSCO 11.58 0,.11 ,11.5 06.16 66.,0 16.,0 کره جنوبی 

 5 Baosteel Group 1,.01 10.05 1,.10 16.0 10.01 چین - 

2 8 Shagang Group 00.65 01.61 05.00 05.16 06.01 6,.01 چین 

7 0 Ansteel Group 00.1 06.5 01.05 ,00.8 01.60 05.,6 چین, 

8 6 JFE Steel Corporation 01.6 60.,6 01.11 01.18 01.11 ,.,6 ژاپن, 

9 , Shougang Group 68.6 66.55 01.06 01.56 01.16 01.11 چین 

11 11 Tata Steel Group 61.1 68.01 68.6 65.60 0,.66 60.66 هند, 

 ایجاد شد. China Baowu Groupادغام شده و شرکت  Wuhan Groupو  Baosteel Group، دو شرکت 2112* در سال 

 *Hesteel Group نام قبلی شرکت ،HBIS Group باشد.می 

 درآمده، لحاظ نشده است. NSSMC Group، به عنوان بخشی از شرکت  2117که در ماه مارس  Nisshin Steel* در  این رتبه بندی، تناژ شرکت 

 Worldstrendingtopmost: منبع 6118تولیدکننده فوالد خام در سال های برتر شرکت 6-0 جدول

ه دفتر باشند، شرکت آرسلومیتال کهای فوالد جهان میهای چینی، بزرگترین تولیدکنندهبرخالف تصور بسیاری که معتقد هستند شرکت

   با ادغام دو شرکت، 6118این شرکت در سال باشد. مرکزی آن در لوکزامبورگ قرار دارد، بزرگترین شرکت تولیدکننده فوالد در جهان می

Arcelor و Mittal Steel شرکت. شکل گرفت Mittal Steel  میلیارد  00، با قیمتی حدود 6118یک سازمان چند ملیتی است که در سال

ای در کشورهاین شرکت . نهاد بنیانآرسلورمیتال را شرکت و  هکه شرکتی اروپایی بود را خریداری کرد Arcelor دالر، شرکت تولید فوالد

مین مواد اولیه کارخانجات خود مانند أآرسلورمیتال، ت کند.فعالیت میهای اروپا، آسیا، آمریکای شمالی و خاورمیانه متعدد جهان و قاره

حد تحقیق و توسعه این شرکت با کمک وا. های اکتشاف معدن در جهان استسنگ آهن را نیز بر عهده دارد و یکی از بزرگترین شرکت

ترین انواع پیشرفته از. در صنعت فوالد است)محصوالت فوالدی با وزن کم(  ریزی برای محصوالتی مدرنخود در حال طراحی و برنامه

 . اردد های حرارتی اشاره کرد که مقاومت بسیار باالیی در برابر دمای باالتوان به فوالد مخصوص نیروگاهمیآرسلورمیتال  فوالدهای تولیدی

 

 Statista. منبع: 6118تا  6118از سال مالی  Arcelormittalدرآمد شرکت  1-0نمودار 
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 فوالدی شرکت این ،6118 مالی سال میالدی ارائه شده است. در 6118تا  6118در نمودار فوق، درآمد شرکت آرسلورمیتال از سال مالی 

های بزرگ تولیدکننده فوالد در این سال، در بین شرکتالزم به ذکر است،  است. آمریکا درآمد داشته دالر میلیارد 50ملیتی، حدود  چند

  قرار دارد.  65در رتبه  ،میلیون تن 11.16شرکت ایمیدرو با میزان تولید 

 تولید فوالد خام در ایران و ظرفیت. 3-3

میلیون  16.51میلیون تن رسیده و تولید واقعی نیز  6.,6، ظرفیت اسمی تولید فوالد خام کشور به 5,با توجه به جدول ذیل، در سال 

درصد(، شاهد رشد خوبی در این زمینه  11.6)با رشد  1,توان گفت، با توجه به ظرفیت اسمی و تولید واقعی سال تن شده است. می

 بودیم.

 

 ظرفیت و تولید فوالد خام در ایران 6-0نمودار 

درصد از ظرفیت اسمی ایجاد شده را پوشش داده است. ظرفیت بالاستفاده فوالد خام در  86، تولید تحقق یافته در حدود 5,در سال 

درصد است، عموما  مربوط به بخش خصوصی است. در میان واحدهای فعال تولیدکننده فوالد خام، بخش خصوصی  06کشور که در حدود 

 16.6ای که از ظرفیت اسمی یت اسمی خود را دارند به گونهساالنه توان تولید در ظرفداد اندک واحدهای فعال هستند که در کشور، تع

 میلیون تن تولید انجام شده است. 1، معادل 10,5میلیون تن فوالد خام مربوط به بخش خصوصی در سال 

ی رسیده و به بردارمیلیون تن فوالد خام به بهره 1.66، بالغ بر 8,ها براساس طرح جامع فوالد این است که تا نیمه اول سال بینیپیش

 ظرفیت فعلی افزوده شود.

 نام واحد
 ظرفیت اسمی

 )تن(

 سال اولین 

 بهره برداری

 تولید واقعی محقق شده

1391 1391 1392 1393 1394 1392 

 5،881،601 5،1,0،011 5،160،185 5،0,1،016 5،056،116 5،111،001 1001 0،111،111 فوالد مبارکه اصفهان

 ,886،60 806،110 086،851 666،,01 016،0,5 806،0,0 1065 051،111 طرح سبا

 ,6،611،10 6،6,0،800 6،010،666 6،650،165 181،,,1،6 110،,6،00 1055 0،811،111 ذوب آهن اصفهان

 ,881،66 851،061 ,010،88 011،165 011،166 8,0،108 1068 801،111 مجتمع فوالد خراسان

 860،,,0،5 0،106،1,1 0،156،650 ,0،551،81 0،1,5،168 11,،0،010 1080 0،111،111 مجتمع فوالد خوزستان

 6،060, ,111،18 156،056 658،011 001،810 060،568 1050 101،111 گروه صنعتی فوالد ایران

 1،116،180 1،106،055 1،106،011 1،180،160 565،601 151،085 10,1 1،511،111 فوالد هرمزگان

 111،686 016،,,6 061،606 081،066 68,،060 666،6,5 ,100 665،111 فوالد آلیاژی ایران

 1،185،611 ,6،605،00 ,6،8,0،10 6،155،185 1،110،6,0 651،551 - 16،681،111 واحدهای خصوصی

 18،231،182 12،717،921 17،241،142 12،349،222 14،222،278 13،278،828 - 29،799،111 جمع

 ایران فوالد انجمن: منبع. خام فوالد تولیدکننده فعال واحدهای تولید 0-0 جدول

22.5 22.5 23.7
29.8

16.1 17.54 16.7 18.51
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در مقایسه با سال  10,5درصد بوده و نرخ رشد تولید در سال  8.1نرخ رشد متوسط تولید فوالد خام کشور در طی دوره بررسی، معادل 

 درصد بوده است. 11.6برابر با  10,1

 آمده است. 10,5تا  1065های در سال فوالدی محصوالتدر جدول ذیل نیز، تولید واقعی محقق شده 

 نوع محصول نام واحد
 تولید واقعی محقق شده

1391 1391 1392 1393 1394 1392 

 06,،00,،1 1،616،166 061،,5،65 181،,5،11 5،686،160 05،605,،1 ورق گرم مجتمع فوالد مبارکه

 ,805،88 868،0,1 055،601 011،168 011،611 806،181 ورق گرم طرح سبا

 808،066 01,،608 060،111 561،065 880،010 010،611 ورق عریض فوالد اکسین خوزستان

 611،111 6,8،016 051،111 180،056 615،616 111،568 شیت فوالد کاویان

 610،811 605،006 085،116 088،011 161،8,1 100،686 ورق گرم نورد و لوله اهواز

 6،151،816 1،056،061 6،101،151 6،010،861 6،0,6،151 6،800،000 مقاطع ذوب آهن اصفهان

 81,،610 ,158،60 680،,86 56،661, 1،6,0،051 1،011،160 مقاطع گروه ملی صنعتی فوالد ایران

 506،516 511،156 011،,81 566،156 801،011 ,866،86 مقاطع/ میلگرد فوالد خراسان

 665،105 166،681 115،106 11,،000 111،588 ,10،,15 مقاطع/ میلگرد فوالد آذربایجان

 680،500 651،6,0 001،106 015،610 6,6،186 ,688،00 مقاطع/ میلگرد فوالد آلیاژی ایران

 NA NA NA 160،111 NA NA مقاطع/ میلگرد صنایع فوالد کرمان

 5،610،111 1،500،111 1،111،011 1،188،801 0،808،811 0،008،101 مقاطع واحدهای خصوصی

 561،111 805،511 1،1,8،111 1،516،511 1،681،101 1،860،051 ورق گرم/ شیت واحدهای خصوصی

 12،823،772 12،272،227 12،292،821 17،212،213 17،841،413 17،489،299 - جمع کل

 ایران فوالد انجمن: منبع. فوالدی محصوالت تولیدکننده فعال واحدهای شده محقق واقعی تولید 1-0 جدول

 . مقدار صادرات و واردات فوالد خام و محصوالت فوالدی3-4

 دهد.را نشان می بر اساس گزارش انجمن فوالد ایران نمودار زیر مقدار واردات و صادرات فوالد خام کشور

 

 مقدار صادرات و واردات فوالد خام و محصوالت فوالدی 0-0نمودار 

مقدار واردات فوالد خام به کشور باالتر از صادرات آن بوده است.  10,0تا  10,1های است، در سالهمانطور که در نمودار فوق مشخص 

ه برداری رسیدای تولید فوالد در کشور به بهرههای توسعهها بسیاری از طرحاما با افزایش توان تولیدی فوالد خام کشور )در این سال

ر به دلیل رکود اقتصادی مخصوصا صنایع ساختمانی و خودرو؛ و رشد تقاضا در است( و همچنین کاهش تقاضای فوالد خام در کشو

1390 1391 1392 1393 1394 1395
صادرات  16 22 180 975 1,797 3,741
واردات 3,399 2,949 774 274 130 187

16 22 180 
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کشورهای همسایه از جمله عراق، مقدار صادرات فوالدخام کشور افزایش پیدا کرده و درمقابل واردات آن با کاهش همراه بوده است. 

 ا رشد بسیار قابل توجه همراه بوده است. سال اخیر مقدار صادرات ب 5همانطور که در نمودار فوق قابل مشاهده است، در 

دهد؛ اما نکته قابل توجه این است که با توجه به نبود برخی اطالعات نمودار زیر واردات و صادرات محصوالت فوالدی کشور را نشان می

های فوالدی یلگرد و انواع ورقها، به منظور حفظ قابلیت مقایسه، نمودار زیر مقدار واردات و صادرات مجموع تیرآهن، مدر برخی از سال

، سایر محصوالت فوالدی تنها 10,5اند. البته الزم به توضیح است که در سال را نشان داده و سایر محصوالت فوالدی در نظر گرفته نشده

 اند.  درصد از مقدار کل صادرات و واردات محصوالت فوالدی را تشکیل داده 1تا  0

 

 واردات محصوالت فوالدیمقدار صادرات و  1-0نمودار 

ها ها مقدار واردات محصوالت فوالدی بیشتر از صادرات آنبا توجه به نمودار فوق، آنچه که مشخص است این است که در تمامی سال

ه الزم تباشد. البدهنده آن است که کشور ایران بیشتر صادرکننده فوالد خام و واردکننده محصوالت نهایی فوالد میبوده است. این نشان

ها در هر سال کاهش به توضیح است که صادرات محصوالت نهایی فوالد در هر سال در حال افزایش بوده و مقدار تفاوت آن با واردات آن

بوده است که در این سال، رکود اقتصادی  10,6سال اخیر در سال  8پیدا کرده است. کمترین مقدار واردات محصوالت نهایی فوالد در 

جدول زیر مقدار، ارزش و میانگین نرخ صادرات آهن و فوالد ایران)شامل آهن، آهن اسفنجی، فوالدخام و کلیه رسیده بود. به اوج خود 

 دهد. نشان می 10,5و  10,1های محصوالت فوالدی( به کشورهای مختلف را در سال

 

 ردیف

1394 1392 

 کشور
 مقدار

 )تن(

 ارزش

 )هزار دالر(

 میانگین نرخ

 صادراتی)دالر/تن(
 کشور

 مقدار

 )تن(

 ارزش

 )هزار دالر(

 میانگین نرخ

 صادراتی)دالر/تن(

 611 051،015 100،668 عراق ,1, 810،108 011،608 ایتالیا 1

 016 011،561 666،,1،18 تایلند ,51 11,،105 0,0،066 امارات متحده عربی 6

 111 001،608 660،600 امارات متحده عربی 6,1 008،816 161،680 عراق 0

 506 066،8,1 506،,,5 ایتالیا 016 1,6،505 601،115 افغانستان 1

 006 606،050 000،116 تایوان 1،111 160،811 161،080 ترکمنستان 5

 151 061،,61 160،681 عمان 161 106،011 601،,06 اردن 8

 506 166،015 051،1,5 افغانستان 1,1 101،111 685،506 تایلند 0

 1،156 151،850 116،101 ترکمنستان 016 168،011 101،610 پرتغال 6

 ,01 110،660 111،161 اسپانیا 106 160،010 666،008 عمان ,

 118 08،116 81,،160 ترکیه 016 111،666 111،588 اسپانیا 11

 0,8 511،1,1 1،080،055 سایر کشورها 518 008،561 100،,06 سایر کشورها 11

 428 2،912،777 2،343،221 مجموع 222 2،839،877 4،291،414 مجموع 

 آمار صادرات فوالد خام، محصوالت فوالدی و آهن ایران به کشورهای مختلف بر اساس اطالعات سایت گمرک ایران 5-0 جدول

1390 1391 1392 1393 1394 1395
صادرات  1,021 1,228 1,437 1,966 2,111 1,749
واردات 5,047 3,116 2,406 3,161 4,063 2,797

1,021 1,228 1,437 1,966 2,111 1,749 
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تایلند، امارات متحده عربی  درصد از فوالد و آهن صادراتی ایران به کشورهای عراق، 51همانطور که در جدول فوق مشخص است، تقریبا 

، آنچه که مشخص است این است که تایلند جایگزین کشور 10,1و ایتالیا بوده است. با مقایسه کشورهای هدف صادراتی ایران در سال 

ها اتی آندرصدی مقدار آهن و فوالد صادراتی، ارزش صادر 51افغانستان شده است. اما نکته قابل توجه آن است که با وجود رشد تقریبا 

 رسیده است.  10,5دالر در سال  156به  10,1دالر به ازای هر تن درسال  886ها از درصد افزایش یافته و میانگین نرخ آن 6تنها 

باشد. این در حالی است که فوالد صادر شده به محصوالت نهایی فوالدی می 10,5عمده محصوالت صادرشده به کشور عراق در سال 

باشد و از ، تقریبا تمامی محصوالت صادر شده به کشور ایتالیا ورق فوالدی می10,1خام بوده است. اما در سال  عمدتا فوالدکشور تایلند 

ارزش باالتری نسبت به دیگر محصوالت فوالدی برخوردار است. همانطور که در جدول فوق مشخص است، میانگین قیمت محصوالت 

باشد، محصوالت فوالدی صادرشده به این کشور، شامل از سایر کشورهای هدف، باالتر میفوالدی صادر شده به کشور ترکمنستان 

 باشد که از ارزش افزوده باالتری نسبت به دیگر محصوالت فوالدی برخوردارند. های فوالدی میها و پروفیلاسکلت

 های جهانیمروری بر گزارش. 4

 .تولید جهانی فوالد4-1

میلیون تن در  1,6برابر افزایش، به رقم  8میلیون تن بوده است. این مقدار با بیش از  66، در حدود 1,11 تولید جهانی فوالد در سال

میالدی افزایش یافته است. اگر میانگین میزان تولید فوالد سالیانه  6118میلیون تن در سال  ,181رسیده و در نهایت به  1,51سال 

رغم مواجه شدن با نوسانات، بخصوص در نظر گرفته شود، در تمامی این دوران، تولید فوالد علیهای ده ساله در در اقتصاد جهانی در بازه

 51و  81. میزان رشد ده ساله فوالد در دهه 0هایی که بحران مالی جهانی رخ داده است، روندی رو به رشد و صعودی داشته استسال

درصد  11آن دارد که در دو دهه اخیر نیز، رشد فوالد، قابل توجه و بیشتر از ها بیشتر بوده است و آمار حکایت از میالدی از بقیه دهه

بوده است. در نمودار ذیل،  6111 -6118، در حدود یک درصد بیشتر از دوره 6111-6111بوده است. با وجود این، رشد فوالد در دوره 

 روند تولید فوالد به تفکیک دهه ارائه شده است. 

 

 WSAید فوالد به تفکیک دهه به گزارش روند تول 1-4 نمودار

                                              
 هایی بوده است که با بروز بحران مالی، رشد اقتصاد جهانی به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. این بحران از بخش مسکن آمریکا شروع شد ومیالدی، از جمله سال 6116سال  . 0

ولید فوالد تنها در مناطق ان، تسپس به تمامی کشورهای توسعه یافته و کشورهای دارای رابطه مالی و تجاری قابل توجه با کشورهای بحران زده گسترش یافت. در اثر این بحر

درصدی، بیشترین کاهش  5.5و  6و آمریکای شمالی با کاهش  CISخاورمیانه و آسیا، همچنان در مسیر رشد خود باقی ماند و سایر مناطق تحت تأثیر بحران قرار گرفتند. کشورهای 

 تولید فوالد را در این سال تجربه کردند.

41.09 69.29 85.97 97.24 143.26
249.89

440.66
667.78 717.76 754.9

1096.8

1581.5

0

500

1000

1500

2000

ط
وس
مت

الد
فو
د 
ولی
ت

-
ن
ن ت

یو
میل



11 
 

توان گفت، میسال گذشته، نشان از اهمیت باالی این صنعت و نقش آن در اقتصاد جهانی دارد.  115برابر شدن تولید فوالد در طی  ,5

در عرصه تولید به بعد و با ظهور کشور چین  6111سال گذشته، روند تولید فوالد جهان سیر صعودی داشته است اما از سال  81در 

 .فوالد، این افزایش با شیب تندتری صورت گرفته است

 

 WSAبه گزارش  2116تا  1951تولید جهانی فوالد خام از سال  2-4 نمودار

درصد رشد داشته است اما از 1.6طور متوسط حدود میالدی، تولید فوالد جهان به 6111تا سال  1,01با توجه به نمودار فوق، از سال 

درصد رسید که عمدتا  به خاطر افزایش تصاعدی تولید فوالد کشور چین بوده است،  5به بعد، رشد صنعت فوالد به سالیانه  6111سال 

 .رسیددرصد می 65ها نرخ رشد تولید فوالد این کشور به بیش از که در برخی از سالطوریبه

، میزان 6118میلیون تن بود. در سال  1866.5( در حدود %1.6نرخ رشد )با  6115، در مقایسه با سال 6118تولید جهانی فوالد در سال 

  ، آسیا و اقیانوسیه افزایش یافته است.1تولید در اروپا، آمریکا و آفریقا کاهش و در مناطق خاورمیانه، کشورهای مشترک المنافع

 

 WSAبه گزارش  2116تولید فوالد خام مناطق مختلف جهان در سال  3-4 نمودار

میلیون تن رسید. تولید  1165.1، به مرز 6115در مقایسه با  تولید سال  %1.8، تولید سالیانه آسیا، با افزایشی در حدود 6118سال در 

در سال  %8.,1به  6115در سال  %1.,1میلیون تن بود. سهم چین در تولید فوالد، از  616.1، %1.6چین نیز در این سال با نرخ رشد 

 افزایش یافت. 6118

                                              
 آن عضویت به سابق شوروی جمهوری 11 تاکنون و شد سیسأت شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی از بعد ،1,,1 سال دسامبر 6 ،(CIS)المنافع مشترک مستقل هایدولت اتحادیه . 1

 .انددرآمده
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کاهش داشته است. تولید هند  -%1.0، 6115میلیون تن بود که در مقایسه با سال  111.6، در حدود 6118میزان تولید ژاپن در سال 

میلیون تن تولید  86.8را تجربه کرد. کره جنوبی نیز برابر با  %0.1، افزایشی در حدود 6115میلیون تن بود که نسبت به سال  5.8,

 را به ثبت رساند.  -%1.8میالدی، کاهشی در حدود  6115سال داشت که در مقایسه با 

 1851) 6110بیشترین میزان تولید فوالدخام جهان در سال  ،سال اخیر 0طی توان گفت، با بررسی روند سالیانه تولید فوالد خام می

به درصد  6حدود ، در 6118تا  6111ال انه تولید فوالد خام جهان از سیبوده است. این در حالی است که متوسط رشد سال (تنمیلیون

 . ثبت رسیده است

 

 WSA. منبع: 2119 -2116روند رشد سالیانه تولید فوالد خام در سال  4-4 نمودار

درصد از کل تولید فوالد خام جهان،  ,,کشور عضو انجمن جهانی فوالد )تقریبا   80، میزان تولید فوالد خام در 6110در ژوئن سال 

درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل( بوده است. در  0.6میلیون تن )با نرخ رشد  111گیرد(، در حدود کشورها صورت میتوسط این 

درصد( گزارش  5.0میلیون تن )با نرخ رشد  00.6، در حدود 6118، میزان تولید فوالد خام چین، نسبت به ژوئن سال 6110ژوئن سال 

درصد بود. کره جنوبی نیز، رشدی در حدود  -1.0میلیون تن، شاهد کاهشی برابر با  6.1میزان تولید شد. در این بازه زمانی، ژاپن نیز با 

 میلیون تن(. ,.5درصد را تجربه کرد ) 0.0

ه اند کمیلیون تن تولید داشته 1.0و  1.0، 6.1، 0.8در اتحادیه اروپا؛ کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا نیز به ترتیب در حدود 

 باشد.درصد می 6.1و 1.0، 1.6، -1.0حاکی از رشدی برابر با 

میلیون  6.8و  8.0را تجربه کرد. آمریکا و برزیل نیز به ترتیب  %0.1میلیون تن فوالد خام، رشدی در حدود  0ترکیه نیز با میزان تولید 

 دهد.را نشان می %1و  -%1.0تن تولید کردند که نرخ رشد 

 از ظرفیت برداری. نرخ بهره4-2

، 6115بود. این در حالی است که در سال درصد  0.,8 ،های فوالد در سراسر جهانکارخانه برداری از ظرفیتبهرهمتوسط ، 6118در سال 

 درصد اعالم شد. 0.,8 میزان استفاده از ظرفیت در حدود 

درصد گزارش شد که در مقایسه با مدت مشابه سال  00برداری از ظرفیت تولید، در حدود میالدی، نرخ بهره 6110در ماه ژوئن سال 

 درصد بود.  1.1، حاکی از نرخ رشدی برابر با 6118
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 WSA. منبع: 2117ماهه نخست  6و  2116برداری از ظرفیت در سال نرخ بهره 5-4نمودار 

تر غیرفعال پیش ،اما عمده این ظرفیت تن از ظرفیت تولید فوالد خود را بکاهدمیلیون  51سال جاری، حدود پایان چین در نظر دارد تا 

گیرد؛ زیرا در حال حاضر، بازار جهانی فوالد با مازاد عرضه مواجه . این اقدام با هدف ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا انجام میاستشده 

 . است

ود. بالمللی ایجاد کرده ینه را برای کاهش قیمت محصوالت فوالدی در سطح بینزم ،عرضه فوالد بیش از مقدار تقاضا در بازارهای جهانی

منظور  دگان چینی بوده، این کشور قصد دارد تا ظرفیت تولید فوالد خود را بهنعمده مازاد عرضه فوالد از سوی تولیدکن به دلیل اینکه،

میلیون تن از ظرفیت تولید فوالد خام چین کاسته شده  16حدود  ماه نخست سال جاری، مجموعا 5ایجاد تعادل در بازار کاهش دهد. در 

های مازاد محقق شده است. عالوه درصد از هدف این کشور در بستن ظرفیت 65توان اذعان داشت که نزدیک به است. به این ترتیب، می

توجه  خود را نیز از مدار خارج کند که با سنگمیلیون تن از ظرفیت تولید زغال 151حدود  ،سال جاری پایانبر آن چین قصد دارد تا 

الزم به ذکر است، درصد از این کاهش ظرفیت نیز به وقوع پیوسته است.  85، حدود 6110ماه نخست سال  5به آمارهای منتشر شده در 

 از اشین عرضه کاهش .آمده است میانبههای القایی نیز سخن کیفیت در کورهمیلیون تن ظرفیت تولید فوالد بی 161 حدود تعطیلی از

 گذشته سال 5 سطح در باالترین به شمش قیمت صعود آن، اثر که بوده بازار به قیمت افزایش سیگنال ارایه منجر به مازاد، ظرفیت حذف

 است.

 ،سیاست این از بازار برداشت گرفت. خواهد پیش در را "مراقبتی توسعه سیاست" سال، دوم نیمه در که کرده اعالم چین اخیرا  دولت

 این عامل نیز در رشد قیمت فوالد تأثیرگذار بوده است. که بوده اقتصاد به مالی تزریق تداوم با همراه توسعه، در انبساطی تداوم

در حالی به وقوع پیوست که بنا به گزارشات، چین حجم  ،افزایش تولید فوالد چین در سال جاری نسبت به سال گذشتهبا این حال، 

توان چنین استنتاج کرد که رشد های تولید فوالد خود را محدود کرده است. بنابراین با توجه به شرایط موجود میتای از ظرفیعمده

سو ظرفیت تولید فوالد در واحدهایی که حجم  های تولید آن بوده است. چین از یکبیش از نرخ کاهش ظرفیت ،تولید فوالد در چین

وجود آورده است. با این هایی برای تولید در واحدهایی با آلودگی باال بهاز سوی دیگر محدودیتتولید پایینی دارند را محدود کرده و 

 .وجود، در مجموع میزان تولید فوالد در این کشور همچنان در روند صعودی قرار دارد

زم به القابل توجهی یافت.  های اقتصادی کالن چین نیز افزایشبا رشد تولید فوالد چین در سال جاری نسبت به سال گذشته، شاخص

بینی کرده درصد پیش 8.5است که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی جهانی، رشد اقتصادی این کشور را برای سال جاری، حدود  ذکر

، این وددرصدی تولید ناخالص داخلی این کشور طی نیمه ابتدایی سال جاری که بیش از مقدار مورد انتظار ب ,.8بود. در حالی که با رشد 
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درصد  8.0معادل ، 6116درصد ارتقا داد. همچنین این سازمان رشد اقتصادی چین را برای سال  8.8بینی خود را به پیش ،سازمان

 .درصد افزایش داد 8.1بینی را به بینی کرده بود که در شرایط کنونی این پیشپیش

 . مصرف محصوالت نهایی فوالد در مناطق مختلف4-3

، 6118رسیده است. در سال  6118میلیون تن در سال  861به  6115میلیون تن در سال  806.0از  ، مصرف چینول ذیلبا توجه به جد

، CISدرصد افزایش داشته است. اما در این سال، میزان مصرف کشورهای  6میزان مصرف اتحادیه اروپا و آسیا نیز هر یک در حدود 

از  ،هزار تنی 011مصرف ایران نیز با کاهش دهد. درصد را نشان می 1و  11، 1برابر با  آمریکای مرکزی و جنوبی و خاورمیانه، کاهشی

 است.رسیده  6118 سال میلیون تن در 1.,1به  6110میلیون تن در  6.,1

 2112 2112 2114 2113 2112 2111 2111 مناطق

 4 3.9 3.2 3.2 3.2 3.9 3.2 استرالیا

 4.4 4.3 4.3 4.2 4.2 2 4.2 لوکزامبورگ-بلژیک

 2.7 2.2 2.2 2.9 2.9 2.1 2.2 جمهوری چک

 13 12.7 12.2 12.2 12.2 14 13.1 فرانسه

 41.3 39.3 39.2 38 37.2 41.7 32.2 آلمان

 24.2 24.2 22 22 21.2 22.2 22.7 ایتالیا

 3.8 3.2 3.2 3.7 4 4.1 3.2 هلند

 13.1 12.2 12.3 11.4 11.4 11 11 لهستان

 3.7 4 3.8 3.3 3.3 3.8 3.3 رومانی

 12.2 12.2 11.2 11.9 11.4 13.1 13.1 اسپانیا

 3.9 3.4 3.4 3.2 3.2 3.9 3.2 سوئد

 11.7 11.2 11.7 9.2 9.2 11.2 9.9 انگلستان

 17.1 12 12.2 14.7 14 14.2 14.7 سایر

 127.4 124 149.1 142.4 141.2 127 142.8 اتحادیه اروپا

 34.1 34.4 31.8 31.3 28.2 22.9 23.2 ترکیه

 2.2 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 سایر

 41.7 41.2 32.9 32.8 34 32.2 28.7 سایر مناطق اروپا

 38.1 39.7 43 43.3 42.8 41.2 32.7 روسیه

 4.3 3.3 4.3 2.2 2.2 2.3 2.2 اوکراین

 CIS 7.2 7.4 8.2 9.7 8.7 7.7 2.3سایر مناطق 

CIS 49.4 22.2 27.2 28.2 22 21.8 48.7 

 12.2 13.3 12.8 14.8 12.2 14.2 14.1 کانادا

 22.4 24.8 23.4 21.2 21.9 19.8 17.8 مکزیک

 91.2 92.1 117 92.7 92.2 89.2 79.9 ایاالت متحده آمریکا

 132.2 134.3 142.2 131.1 132.7 123.2 111.7 نفتا

 4.2 2.3 2 2.1 4.9 2.3 4.2 آرژانتین

 18.2 21.3 22.2 28 22.2 22.1 22.7 برزیل

 1.7 1.8 2 2.9 3 2.2 2.3 ونزوئال

 12.2 17.2 12.2 12.4 14.2 13 11.7 سایر

 39.4 42.2 48.9 21.3 48.7 47.1 42.2 آمریکای مرکزی و جنوبی
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 11.7 11.9 11.2 9.2 9.2 7.8 9.3 مصر

 2 2.3 2.1 2.7 2.3 2.3 2 آفریقای جنوبی

 21.2 22.2 22.1 21.2 18.2 12.3 14.1 سایر مناطق آفریقا

 37.9 38.7 37.4 32.4 32.9 29.4 28.4 آفریقای جنوبی

 19.1 19.7 19.9 19.8 19 21.1 19.7 ایران

 34 34.1 34.2 32.9 31.8 31.1 29 سایر مناطق خاورمیانه

 23.1 23.8 24.2 22.7 21.7 21.3 48.7 خاورمیانه

 281 272.3 711.8 732.1 221.1 241.2 287.2 چین

 83.2 81.2 72.9 73.7 72.4 29.8 24.9 هند

 22.2 23 27.7 22.2 24 24.1 23.3 ژاپن

 27.1 22.8 22.2 21.8 24.1 22.4 22.4 کره جنوبی

 18.3 17.2 19.2 18.2 17.8 18.1 17.8 تایوان

 92.2 82.9 79.7 72.2 29.8 21.9 22.2 سایر مناطق آسیا

 998.8 972.7 1119.2 1119.2 938.1 911.2 842.8 آسیا

 2.8 7.3 7.4 2.7 7.3 2.9 7.8 استرالیا و نیوزیلند

 1212 1211.2 1242.2 1232.4 1442.2 1414 1319.2 جهان

 WSA. منبع: 2111 -2116مصرف محصوالت نهایی فوالد در مناطق مختلف در سال های  1-4 جدول

رسیده است. به عبارت دیگر کل مصرف  6118کیلوگرم در  ,.610به  6110کیلوگرم در سال  616از ، سرانه جهانی مصرف فوالد

ناشی از کاهش مصرف  رسیده است که عمدتا   6118میلیون تن در  1515به  6110میلیون تن در سال  1505.1محصوالت فوالدی از 

 .چین است

الترین سرانه مصرف فوالد را داراست با ،کیلوگرم 1101.6کره جنوبی با مصرف سرانه  ،دهدنگاهی به آمار مصرف سرانه کشورها نشان می

صنایع برپایه فوالد در این کشور تا چه حد توسعه یافته است. در حالی که  ،دهداین نشان می کهبرابر مصرف جهانی است  5.5که حدود 

 606.0ران نیز کیلوگرم است. مصرف سرانه ای 1,6.8و  1,6.0های بعدی قرار دارند به ترتیب مصرف سرانه چین و ژاپن که در رده

 .ست که باالتر از سرانه جهانی استا گرمکیلو

 فوالد خام های آتیپیش بینی و تحلیل قیمت. 2

تی ترین فلز در صنایع مختلف، از عوامل متفاوعنوان پرمصرفزیرا قیمت آن به، رسدنظر میبسیار پیچیده به خام بینی قیمت فوالدپیش

پذیرد. عالوه بر موارد یاد شده، ثیر میأقدرت دالر آمریکا، بالیای طبیعی و بسیاری موارد دیگر تهمچون وضعیت عمومی اقتصاد جهان، 

 .در تعیین قیمت آن بوده است عواملاز اثرگذارترین  ،عرضه و تقاضا در بازار این فلز عمدتا  

ای . بخش عمدهنمودذار در بازار توجه کافی ، باید به عوامل اثرگ6166تا  6110های طی سالوضعیت این فلز در مناسب بینی پیش جهت

های گذشته، ، به میزان تولید در چین گره خورده است. تولید گسترده فوالد از سوی چین در سال6110از وضعیت بازار فوالد در سال 

 عامل ،از سوی این کشور موجب شد که با افزایش عرضه این محصول، قیمت آن روند نزولی را طی کند. عالوه بر آن، عرضه ارزان فوالد

اند، های اخیر کاهش یافتهشود. از آنجا که نیازهای زیرساختی چین در سالهای اخیر محسوب میهای سالدیگری در کاهش قیمت

دی ای از سوی سایر کشورها علیه محصوالت فوالبه میزان تولید و قیمت فوالد چین لطماتی وارد شد. با افزایش اقدامات تعرفه متعاقبا  

میلیون تن کاهش خواهند  185، بیش از 6161ارزان قیمت چینی، مقامات چینی اعالم کردند که تولید فوالد را در این کشور تا سال 

که این خود، تأثیر به سزایی بر قیمت فوالد  شودترین فوالدساز جهان محسوب میدرصدی برای بزرگ 61داد که یک کاهش نزدیک به 

 د داشت.های آتی خواهدر سال
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یل وضعیت ها و تحلبینی روند آتی قیمتامروزه با افزایش پیچیدگی بازارهای مالی، افراد فعال این بازارها، نیازمند ابزارهایی به منظور پیش

 هایمدلبا وجود خطاهایی که  مند شوند.های خود بهرهگیریریزی و تصمیمبازار هستند تا از نتایج آن به عنوان معیاری برای برنامه

مسیر فعالیت  ،های صورت گرفتهبینیپیش تکیه بربا  ،الن بازارا، بسیاری از فعنیز همراه خواهند بودبا نوساناتی  د و احتماال تدار بینیپیش

ی هابینی قیمت و ارائه اطالعات و گزارشدر همین راستا، مؤسسات مختلفی نیز وجود دارند که به امر پیش کنند.خود را تعیین می

های مختلفی استفاده ها و روشبینی متغیرهای مورد نظر خود، از مدلپردازند. این مؤسسات، به منظور پیشتحلیلی در این زمینه می

دهند. یکی از این مؤسسات، مورگان استنلی های خود را ارئه میبینیکرده و در نهایت، با توجه به عوامل مؤثر در نظرگرفته شده، پیش

میانگین قیمت فوالد در (، 6110)امسال نموده، بینی پیشدر زمینه قیمت فوالد، در جدیدترین گزارش فصلی خود سسه است. این مؤ

قیمت فوالد  ،6116، در سال هابینیهر تن باشد. طبق پیشدر دالر  850و  ,50مریکا به ترتیب آهر تن و در اروپا و در دالر  111چین 

دالر ارزانتر شده  66قیمت فوالد تا  ،سال آیندهدر  ،مریکا نیزآدالر تنزل خواهد داشت. در  155روپا به ولی در ا رسیدهدالر  101چین به 

 . دالر خواهد رسید 805به و 

بینی مؤسسه مورگان پیش 

 استنلی

2117 F 2118 F 

$ $ 

 471 441 چین

 422 239 اروپا

 232 227 آمریکا

 IFNAAبینی قیمت فوالد توسط مؤسسه مورگان استنلی. منبع: پیش 1-5 جدول

به خصوص از سوی چین  به دلیل  خام تقاضای جهانی فوالد افزایشدر ایران و جهان نشانگر  فوالد بررسی وضع موجود و آتی صنعت

فوالد چین )بزرگترین درصدی تولید  5بینی کاهش پیشباشد. ی شهری میگسترش شهرنشینی و رونق بخش مسکن برای توسعه

محدود شدن بازارهای قابل دسترس برای ایران در  با توجه به معاهده پاریس، 6161کننده جهانی فوالد( تا سال تولیدکننده و مصرف

 دای )نظیر تشکیل اتحادیه آهن و فوالد عرب یا عضویت ترکیه در اتحادیه گمرکی اروپا( و نیز ایجاگیری بازارهای منطقهنتیجه شکل

آهن و فوالد )مبادله سنگ آهن و فوالد بین استرالیا، نیوزلند و چین(؛ کاهش پیوندهای بلندمدت میان کشورهای تولیدکننده سنگ

ها تقاضای سنگ آهن ناشی از توسعه تولید چرخشی و استفاده از آهن قراضه در تولید فوالد؛ ظهور محصوالت جایگزین )آلیاژها، کامپوزیت

گذاری کشورهای پیشرو همچون ژاپن و آمریکا در زمینه تحقیق و توسعه برای تولید محصوالت نوین فوالدی؛ و سرمایهو مواد پلیمری( 

ای مالیاتی برخی کشورها در راستای حمایت از صنایع داخلی که مانع از صادرات و کاهش تولید فوالد شده است؛ های تعرفهسیاست

کاهش درآمدهای نفتی، بودجه عمرانی و رکود حاکم بر بخش ساخت و ساز از جمله مواردی  کاهش تقاضای داخلی برای فوالد به دلیل

 1111انداز بر اساس سند چشم در صنعت حمل و نقلدر ایران و از سوی دیگر  .دهدرا تحت تأثیر قرار می فوالد در ایران است که صنعت

هزار تن ریل 161کیلومتر خطوط ریلی معادل  1511نیازمند ساالنه  هزار کیلومتر خطوط اصلی ریلی توسعه یابد که تحقق آن65باید 

انداز سال عمر دارد که مطابق با سند چشم 05فوالدی است. همچنین حدود نیمی از لکوموتیوهای ناوگان حمل و نقل ریلی کشور بیش از 

 باشد.تقویت تقاضای داخلی برای فوالد می این عوامل سبب سال کاهش یابد. 15ریلی باید عمر متوسط ناوگان حمل و نقل ریلی به 

با توجه به مواردی که ذکر شد در بعد جهانی تقاضای فوالد رو به افزایش و تولید و عرضه آن به علت مسائل زیست محیطی رو به کاهش 

ران در ایین محصول است. شود. نکته دیگر که حائز اهمیت است مواد اولیه تولیدی ااست. این عامل خود موجب افزایش قیمت فوالد می

کند در صورتی که در جهان بیشترین روش تولید روش کوره تنها شرکت ذوب آهن اصفهان از روش کوره بلند برای تولید استفاده می

تداوم این عامل باعث افزایش بهای قیمت زغال سنگ، کک و الکترود گرافیت افزایش بسیاری داشت که  6110بلند است. در سال 

 شود.ه و در نتیجه افزایش قیمت جهانی فوالد میشدتمام
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دالر )اواسط سال  511( تا محدوده 6110دالر )اوایل سال  061و نوسان قیمت از محدوده  6110ماه از سال  11با توجه به گذشت 

با عنایت به مطالب دالر باشد. از سوی دیگر  111در محدوده  6110رسد که قیمت میانگین سال و اوج قیمت آن(، به نظر می 6110

با افزایش روبرو باشد. در این تحلیل برای قیمت فوالد در سال  6116د قیمت فوالد در سال رسان شده که قسمت قبل، به نظر میبی

 های موجود از روش تحلیل حساسیت سودبینیاز پیش بینی مؤسسه مورگان استنلی استفاده شده و جهت پوشش نوسانات پیش 6116

 ها استفاده شده است.ی بررسی تأثیر قیمت جهانی فوالد بر سود هر سهم شرکتهر سهم برا

 های فوالدیبینی شده بر فروش و سودآوری شرکتهای پیشتأثیر قیمت. 2

 های کارایی عملیاتینسبت .2-1

به معنی ارزش  EVمحاسبه شده است که در آن  10,5برای سال  EV/Sو  EV/EBITDAهای کارایی عملیاتی در جدول زیر نسبت

ها کوچکتر باشد. الزم به ذکر است که هر چه این نسبتسود پیش از بهره، مالیات و استهالک می EBITDAفروش شرکت و  Sشرکت، 

 باشند، نشان از کارایی عملیاتی بیشتر و فروش بیشتر نسبت به مقیاس شرکت دارد.

 92کارایی عملیاتی سال  های نسبت

92فروش سال  EV/EBITDAنسبت  EV EBITDA نام شرکت  EV/Sنسبت  

 1.7 9،123،282 8.2 1،789،824 12،441،233 ارفع

 1.2 33،311،213 88.7 213،132 24،391،414 ذوب آهن

 4.1 11،311،374 24.4 1،724،222 42،114،714 فخاس

 1.1 48،171،441 2.1 11،271،782 21،134،717 فخوز

 1.2 111،183،223 4.2 32،121،711 121،742،292 فوالد مبارکه

 2.2 12،283،843 22.1 1،232،323 41،124،221 هرمز

 95سال  یاتیعمل ییکارا های نسبت 1-6 جدول

در وضعیت  EV/EBITDAبا توجه به جدول باال، کارایی عملیاتی شرکت فوالد مبارکه اصفهان و شرکت فوالد خوزستان برمبنای نسبت 

همچنین با توجه به همین نسبت، کارایی عملیاتی شرکت ذوب آهن اصفهان در وضعیت بسیار ها قرار دارد. بهتری نسبت به سایر شرکت

 قرار داشته است. 10,5بدی در سال 

ود هر سهم ر فروش و سیبنی شده بهای پیشتأثیر قیمت بررسی پیشین، در این قسمت به های انجام شده در بخشبینیه به پیشبا توج

آهن و فوالد ارفع، ذوب آهن اصفهان، فوالد خراسان، فوالد خوزستان، فوالد مبارکه اصفهان و فوالد شش شرکت مهم بورسی یعنی 

اند و مفروضات این تحلیل به صورت زیر الزم به ذکر است که این شش شرکت به صورت بنیادی تحلیل شده پردازیم.هرمزگان می

 باشد:می

 فروضات تحلیلم

 1397سال  1392سال  

 111 111 تورم

 42،378 39،239 دالر

 471 441 نرخ جهانی شمش فوالد

 یلمفروضات تحل 2-6 جدول
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 کند.دالر نوسان می 165فعلی بیلت وارداتی ترکیه در محدوده قیمتی  الزم به ذکر است که قیمت

 باشد.های مذکور طبق جدول زیر میشرکت، فروش شرکتبا توجه به تحلیل بنیادی انجام شده بر روی این شش 

 1397و  1392مبلغ پیش بینی شده فروش در سال 

 1397سال  1392سال  ارقام به میلیون ریال

 12،318،143 13،229،471 ارفع

 22،222،213 47،198،181 ذوب آهن

 21،789،434 18،121،782 فخاس

 72،849،224 29،128،182 فخوز

 171،918،339 148،122،122 مبارکهفوالد 

 27،433،212 23،781،121 هرمز

 1397و  1396فروش در سال  ینیب یشپ 3-6 جدول

درصدی نرخ دالر و افزایش مقدار  6درصدی قیمت جهانی فوالد و رشد  0.,همانطور که در جدول باال مالحظه می شود، با افزایش 

، شرکت فوالد خراسان %61، شرکت ذوب آهن اصفهان %15.0فروش شرکت آهن و فوالد ارفع مبلغ فروش پیش بینی شده در تحلیل، 

یابد. افزایش می %15.0و شرکت فوالد هرمزگان جنوب نیز  %15.1، شرکت فوالد مبارکه اصفهان %11.6، شرکت فوالد خوزستان 15.0%

ا توجه به سایر مفروضات بیشترین تأثیر را بر شرکت ذوب آهن توان دریافت که افزایش نرخ فوالد جهانی ببا عنایت به این نکته می

 اصفهان دارد.

 نشان داده شده است. 10,0لغایت  10,6های مذکور از سال در جدول زیر حاشیه سود ناخالص شرکت

 حاشیه سود ناخالص شرکت ها

 1397سال  1392سال  1392سال  1394سال  1393سال  1392سال  ارقام به ریال

 27.21 22.11 18.21 1.21 7.31 8.91 ارفع

 14.21 12.41 1.21 8.11- 12.91 22.21 ذوب آهن

 14.21 13.21 14.71 2.31 19.41 22.11 فخاس

 22.21 22.41 24.21 13.91 27.81 32.31 فخوز

 48.21 48.11 34.21 27.71 32.11 42.21 فوالد مبارکه

 17.21 12.91 1.11 13.11- 13.21 17.21 هرمز

 سود ناخالص شرکت ها یهحاش 4-6جدول 

. سود بینی شده استپیش مفروضات تحلیلبا توجه به  10,0و  10,8این بخش، سود هر سهم شرکت های مذکور برای سال ادامه در 

تا حساسیت سود هر سهم این  و نرخ دالر برآورد شده خام با توجه به تغییرات نرخ جهانی فوالد 10,0ها برای سال هر سهم شرکت

ماهه  16های ها به تغییرات این متغیرهای مهم مشخص شود. الزم به ذکر است که سود هر سهم با فرض برابر بودن میانگین نرخشرکت

 فوالد جهانی مرتبط با هر خانه محاسبه شده است.نرخ با حاصلضرب نرخ دالر در  10,0سال 

 . شرکت آهن و فوالد ارفع2-2

آید. ریال بدست می 860برابر با  10,8شده هر سهم شرکت آهن و فوالد ارفع )با توجه به مفروضات بیان شده( برای سال پیش بینیسود 

دهد. در های رنگی سود هر سهم شرکت را در نرخ دالر و نرخ جهانی فوالد مرتبط با آن نشان میخانهدر جدول تحلیل حساسیت زیر، 

 باشد.ها میریال برای شرکت آهن و فوالد ارفع بیشتر از سایر بازه 1،661ریال تا  610ود هر سهم در بازه احتمال تحقق س 10,0سال 
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 نرخ دالر   

 نرخ جهانی فوالد
41،821 43،111 42،121 47،311 

423 211 712 831 944 

471 843 971 1،197 1،224 

217 1،184 1،224 1،324 1،213 

224 1،322 1،478 1،231 1،783 

 1397برای سال  آهن و فوالد ارفعتحلیل حساسیت سود هر سهم شرکت  5-6جدول 

 

 . شرکت ذوب آهن اصفهان2-3

شود. جدول تحلیل بینی میریال پیش 60برابر با  10,8با توجه به مطالب بیان شده، سود هر سهم شرکت ذوب آهن اصفهان برای سال 

احتمال تحقق سود هر سهم  10,0در سال دهد. حساسیت زیر سود هر سهم شرکت با توجه به نرخ دالر و نرخ جهانی فوالد را نشان می

 باشد که در جدول زیر قابل مشاهده است.ها میذوب آهن اصفهان بیشتر از سایر بازهریال برای شرکت  110ریال تا  11در بازه 

 

 نرخ دالر  

 نرخ جهانی فوالد
41،821 43،111 42،121 47،311 

423  (22) (24) 8 41 

471  11 47 82 117 

217  78 117 122 192 

224  142 188 231 273 

 1397برای سال  شرکت ذوب آهن اصفهانتحلیل حساسیت سود هر سهم   6-6جدول 

 

 . شرکت فوالد خراسان2-4

در سال با توجه به جدول زیر،  آید.ریال بدست می 1,5برابر با  10,8برای سال  فوالد خراسانشده هر سهم شرکت سود پیش بینی

 .باشدها میبیشتر از سایر بازه فوالد خراسانریال برای شرکت  060ریال تا  606احتمال تحقق سود هر سهم در بازه  10,0

 نرخ دالر

  نرخ جهانی فوالد
41،821 43،111 42،121 47،311 

423 199 233 228 313 

471 272 311 349 387 

217 342 387 431 472 

224 418 424 211 222 

 1397برای سال  شرکت فوالد خراسانتحلیل حساسیت سود هر سهم   7-6جدول 
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 . شرکت فوالد خوزستان2-2

تحلیل  با توجه به جدولآید. ریال بدست می 600عددی برابر  10,8در سال  شده هر سهمسود پیش بینیبرای شرکت فوالد خوزستان 

ها از سایر بازه این شرکت بیشترریال برای  1،155ریال تا  ,61احتمال تحقق سود هر سهم در بازه  10,0زیر، در سال  حساسیت

 باشد.می

 نرخ دالر

  نرخ جهانی فوالد
41،821 43،111 42،121 47،311 

423  222 729 872 972 

471  849 922 1،172 1،188 

217  1،133 1،122 1،278 1،411 

224  1،217 1،349 1،481 1،214 

 1397برای سال  شرکت فوالد خوزستانتحلیل حساسیت سود هر سهم   8-6جدول 

 . شرکت فوالد مبارکه اصفهان2-2

با توجه به جدول تحلیل حساسیت زیر، شود و ریال برآورد می 811برابر با  10,8سود هر سهم شرک فوالد مبارکه اصفهان برای سال 

 باشد.ها میریال برای این شرکت بیشتر از سایر بازه 6,8ریال تا  011احتمال تحقق سود هر سهم در بازه  10,0در سال 

 نرخ دالر

  ورق گرم نرخ جهانی
41،821  43،111  42،121  47،311  

222 278  232  292  723  

228  711  722  831  892  

291 822  892  928  1،139  

724 948  1،122  1،114  1،182  

 1397برای سال  شرکت فوالد مبارکه اصفهانتحلیل حساسیت سود هر سهم   9-6جدول 

 

 فوالد هرمزگان جنوب. شرکت 2-7

جدول  تواند ایجاد کند. درریال به ازای هر سهم می 616برای هر سهم سودی معادل  10,8شرکت فوالد هرمزگان جنوب نیز در سال 

احتمال تحقق  10,0در سال کنید. سود هر سهم شرکت با توجه به نرخ دالر و نرخ جهانی فوالد را مشاهده میتحلیل حساسیت زیر، 

 باشد.ها میریال برای این شرکت بیشتر از سایر بازه 000ریال تا  610سهم در بازه سود هر 

 نرخ دالر

  نرخ جهانی فوالد
41،821 43،111 42،121 47،311 

423 128 122 213 241 

471 217 249 291 333 

217 287 333 379 422 

224 322 417 427 217 

 1397برای سال  فوالد هرمزگان جنوبشرکت تحلیل حساسیت سود هر سهم   9-6جدول 
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 نکات ویژه تحلیلگر. 7

 -های جهانی، نرخ ارز، بهایهای پیشین، به طور کلی چشم انداز صنعت فوالد با توجه به افزایش نرخبا توجه به مواد ذکر شده در بخش

ازار ایران و کشورهای هدف )جهت صادرات(، ، میزان تولید و فروش، تکمیل زنجیره ارزش در داخل کشور و تقاضا در بتولیدتمام شده 

شود. البته این نکته نیز قابل توجه است که هر شرکتی نقاط قوت و ضعف مخصوص خود را گذاری کم ریسک ارزیابی میبرای سرمایه

تای رکت در راسو ریسک عدم وفقیت شارزی  تسهیالتهای قابل بررسی شرکت آهن و فوالد ارفع بحث دارد. به طور مثال یکی از ریسک

اند سود توباشد. ابعاد این مسأله به طور کامل مشخص نیست و با مشخص شدن آن میمی های قانون رفع موانع تولیداستفاده از ظرفیت

میلیارد تومانی و کارایی عملیاتی ضعیف شرکت  811هزینه مالی  در شرکت ذوب آهن اصفهان نیز موضوع هر سهم شرکت را تغییر دهد.

 صفهانا هزینه مالی شرکت ذوب آهن مشکلالبته برای برد. این شرکت است که عمال سود عملیاتی آن را از بین می ت حائز اهمیتنکااز 

ینی نیست. بپیش بینی شده است که ابعاد و تبعات آن به طور کامل قابل پیش ها با دولتجهت رفع آن به وسیله تهاتر بدهی ییهاراه حل

های توسعه ای و برنامه های پیش روی آن نیز از نقاط مثبت این شرکت فوالد مبارکه اصفهان با توجه به طرحتکمیل زنجیره ارزش 

 های این صنعت از نظر عملیاتی و سودآوری با توجه بهتوان چنین استنباط کرد که آینده شرکتباشد. با تمام این تفاسیر، میشرکت می

 و بهبود خواهد بود.متغیرهای مؤثر بر این صنعت رو به رشد 
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 منابع و مآخذ. 8

 طرح جامع فوالد کشور. 1

 . گمرک جمهوری اسالمی ایران6

 . وزارت صنعت، معدن و تجارت0

 . انجمن فوالد ایران1

 . صما5

 ها از طریق سامانه کدالهای مالی شرکت. صورت8

6. World Steel Association (WSA) 

7. Arcelormittalinfrance 

8. Steelonthenet 

9. Commodities 

01. World’sTopExports 

00. Market Realist 

01. Indexmundi 

01. Official Trade Statistics 

01. McKinsey analysis 

01. Economist Intelligence Unit (EIU) 

06. DBS Bank 

07. Worldstrendingtopmost 

08. Statista 

09. IFNAA 

11. Custeel 

10. DBS Vickers 

11. IMIDRO 

11. Chilan 

11. Worldbank 

11. International Monetary Fund (IMF) 

 

 

 

 


