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سنگ آهن در مدار نزولی
دهاي مختلف واکنش نشان دادند و بازار فلزات نیز از این امر مستثنی نبود. در ادامه بازارها در هفته گذشته نسبت به اخبار و رویدا

به مهم ترین تحوالت هفته گذشته اشاره شده است.
سنت 40دالر و 54با قیمتقیمت سنگ آهن در روز سه شنبه به پایین ترین سطح طی ماه هاي اخیر کاهش یافت وسنگ آهن:

میلیون تن پیش بینی کرده و در 118را 2017مازاد بازار سنگ آهن در سال » سیتی گروپ«ستد شد. در برخی بنادر چین داد و 
دالر در تن 40درصد کاهش در نظر گرفته است که بر این اساس قیمت به کمتر از 20پیش بینی جدید خود، قیمت این کاال را با 

می رسد.
» فورتسکیو متالز گروپ«تحت تاثیر قرار داده است. شرکت استرالیایی چشم انداز منفی سنگ آهن، سهام شرکت هاي معدنی را

درصدي قیمت سهام خود مواجه شده است.29که سنگ آهن خالص تولید می کند، طی سه ماهه اخیر با افت 

مدت مشابه درصدي نسبت به2با رشد 2017انجمن جهانی فوالد هفته گذشته اعالم کرد که تولید جهانی فوالد در می فوالد:
هزار تن رسید. 300میلیون و 72درصدي به 1,8میلیون تن بوده است. تولید فوالد خام چین در این ماه با رشد 143پارسال حدود 

هزار تن بود.620میلیون تن تولید داشتند. تولید فوالد ایران نیز یک میلیون و 3,8میلیون تن و آلمان 7میلیون تن، آمریکا 9ژاپن 

هزار 102تن کسري داشت، در حالی که طی فوریه با مازاد 5000بر اساس اخبار منتشر شده بازار جهانی مس در ماه مارس مس:
کمک کرد که البته در بحث دالر شاهد رشد در اواسط هفتهقیمت مسبهبودتنی مواجه بود. این خبر در کنار تضعیف دالر به 

به رشد بازارهاي سهام چین و داده هاي قوي از مربوط درباره افزایش قیمت مس . موضوع مهم ترقیمت فلز روي نیز بودیم
. بودتولیدات کارخانه هاي اروپا وضعیت 

دالر اواسط 19روي از خریددر مورد فلز روي دوباره بحث هاي عرضه و کمبود تقاضا مطرح شده است. تخفیف نقديروي:
ن دهنده کاهش دسترسی آسان به فلز است.که نشاهبه صفر کاهش یافت، هم اکنونژوئن

)ژوئن23(جمعه LMEفلزات پایه نقديقیمت

منبع: رویترز

قیمت(دالر در تن)نام فلز
1868آلومینیوم

5774مس
9170نیکل

2186سرب
2725روي
19495قلع
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تحوالت بازار مس و فلزات

ر تن می رسد؟دالر د6000به 2017آیا قیمت مس در سال 

2017عوامل تعیین کننده بازار فلز سرخ در سال 
یاد می کنند، چراکه قیمت این فلز بازتابی » دکتر مس«ناظران بازار از نزدیک بازار مس را ارزیابی می کنند. آنها از مس به عنوان 

روند بازار مس مانند بسیاري از فلزات با توجه از وضعیت اقتصاد جهانی است. با این وجود، عده اي از تحلیلگران بر این باورند که 
به وضعیت عرضه و تقاضا و گرایش بازار تعیین می شود.

LMEقراردادهاي سه ماهه مس -1نمودار

به دلیل 2016شبیه یک ترن هوایی عمل کرد و نوسان زیادي داشت، به طوري که قیمت آن در ژانویه 2016قیمت مس در سال 
دالر رسید و بعد از آن به طور قابل مالحظه اي بهبود یافت.4500ارزان فروشی فلزات به کمتر از وضعیت معادن و

سهام شرکت هاي فریپورت مک موران، ساوترن کاپر و گلنکور در این سال به دلیل رشد قیمت و بهبود گرایش بازار، عملکرد 
دالر در تن هم رسید، اما در ماه می 6000ناسب بود و حتی به نسبتا م2017بهتري داشت. در حالی که قیمت مس در فصل نخست 

دالر در تن کاهش یافت.5500تحت فشار قرار گرفت، به طوري که به دلیل نگرانی از تقاضاي چین به کمتر از 2017

پراکندگی ذخایر مس
ختالل تولید را در برآوردهاي خود تحلیلگران، (هزینه) کاهش هاي ناشی از اضه غیر قابل پیش بینی شهرت دارد. مس به عر

درصد از تولید معدنی را شامل می شود. در حالی که ذخایر سنگ آهن و بوکسیت 5پوشش می دهند. این کاهش حدود 
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پراکندگی زیادي دارد، اما ذخایر مس به میزان باالیی متمرکز  است. نیمی از ذخایر مس در آمریکاي التین واقع شده است و 
یشترین ذخایر مس را در خود جاي داده اند.شیلی و پرو ب

برشی از ذخایر جهانی مس–2نمودار 

مس یک کاالي صادراتی کلیدي براي برخی کشورهاي آمریکاي التین محسوب می شود. همچنین استرالیا سومین ذخایر مس را 
ر چین در آسیا متمرکز شده است.دارد، در حالی که مصرف مس مانند بسیاري از فلزات و به لطف اشتهاي سیري ناپذی

به عبارت دیگر بازار مس به دلیل متمرکز بودن معادن، مستعد مسائل مربوط به عرضه است. در گذشته مسائلی مانند سیل و رانش 
که در دو معدن بزرگ مس امسال ابتدايزمین به زنجیره عرضه مس ضربه می زد. مشکالت کارگري نیز وجود داشته است، مانند

درصد از عرضه جهانی این فلز را بر عهده دارند و متمرکز بودن عرضه 9اتفاق افتاد. در حال حاضر دو معدن بزرگ مس، ان جه
می تواند سبب آسیب پذیري عرضه شود و به همین دلیل یک توقف ساده و مشکالت کارگري در معادن بر بازار تاثیر می گذارد.

مسائل کارگري
بزرگ ترین معدن مس جهان و متعلق (ی مس از قیمت این فلز پیروي می کند. از طرفی معدن اسکوندیدا عملکرد قیمت سهام معدن

شرکت » گراسبرگ«و » سرو ورده«) در فصل نخست امسال با مشکالت کارگري مواجه شده بود. همچنین معادن BHPبه شرکت 
شکالت را در شرکت ساوترن کاپر دیده بودیم و به همین با ناآرامی هاي کارگري مواجه شده اند. این م2017فریپورت در سال 

دلیل مسائل کارگري تاثیر مهمی بر تولید شرکت هاي بزرگ معدنی در فصل نخست امسال داشت.
BHP هزار تن تولید کرده بود. سال 405هزار تن تولید داشت، در حالی که در فصل مشابه گذشته 226در فصل نخست امسال
وئن به پایان می رسد. ژ30در BHPمالی 
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هزار تن کاهش یافت، در حالی که این رقم در فصل نخست پارسال 336محموله هاي کشتی بر مس فریپورت در فصل نخست به 
هزار تن بود. ممنوعیت صادرات فریپورت تاثیر منفی بر وضعیت تولیدي این شرکت داشت.498

ر فصل نخست امسال حمایت کرد، روند صعودي تقاضا نیز شگفت آور بود. در شرایطی که مسائل مربوط به عرضه از قیمت مس د
هرچند افزایش فعالیت ساخت و ساز و فروش خودرو در چین مشاهده شد، اما طی ماه هاي آوریل و می شاهد تضعیف مس و 

آرام شده بود.برخی شرکت هاي معدنی بودیم، چراکه برخی مسائل مربوط به عرضه حل متعادل و نماگرهاي تقاضاي چین
سرمایه گذاران شرکت هاي معدنی باید در ماه هاي آتی به دقت پویایی عرضه مس را به نظاره بنشینند. در طرف تقاضا نیز به 

تازگی نماگرهاي تقاضاي این کشور نگرانی هایی را درباره تقاضا ایجاد کرده است. 
2017تولید شرکت هاي بزرگ مس در فصل نخست –3نمودار 

مس به تحوالت ژئوپلتیک نیز واکنش نشان می دهد. چندین تحول ژئوپلتیک در جریان است که می تواند بر قیمت مس تاثیر 
بگذارد. سیاست هاي اقتصادي دونالد ترامپ و نوسان دالر می تواند در نیمه دوم امسال بر قیمت مس موثر باشد. 

داده هاي تجاري چین
چین در ماه می عالئم مختلفی را ارائه کرد. در حالی که PMIس محسوب می شود. شاخص چین، بزرگ ترین مصرف کننده م

نسخه رسمی (عموما بر پایه شرکت هاي بزرگ دولتی) باالتر از پیش بینی هاست، اما بررسی بخش خصوصی که با شاخص 
پایه شرکت هاي کوچک و کایکسین برPMIکایکسین انجام می شود، حاکی از کاهش بود. باید توجه داشت که شاخص 

متوسط خصوصی ارزیابی می شود.
ارزیابی داده هاي تجاري نیز حائز اهمیت است. هرچند داده هاي کلی واردات و صادرات چین بهتر از پیش بینی ها بود، اما 

واردات مس این کشور در ماه می افت داشت. 
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هزار تن بود که هم از نظر مقایسه ماهانه و هم ساالنه با کاهش 150واردات کنسانتره و سنگ مس چین در ماه می یک میلیون و 
رسید.2015همراه بود. همچنین واردات به کمترین میزان از اکتبر 

درصد باالتر 30کمتر بود. البته واردات 2016درصد در مقایسه با می 9هزار تن مس کار نشده وارد کرد که 390چین در ماه می 
شیب تند افزایش واردات مس کار نشده نسبت به آوریل فقط به دلیل پایه آماري پایین بود.از آوریل برآورد شد و

و داده هاي تجاري چین، عالئم مختلفی را به شرکت هاي معدنی نظیر فریپورت و ساوترن کاپر ارسال PMIدر حالی که شاخص 
کرد، کاهش فروش خودرو ادامه داشت.

ن مصرف کنندگان عمده مس محسوب می شوند. هر دو بخش عالئم آرامی را در دو ماهه بخش هاي خودرو و ساختمان به عنوا
اخیر از خود بروز داده اند. به عنوان نمونه، فروش خودرو چین در ماه هاي می و آوریل یک دهم درصد از نظر ساالنه کاهش 

یافت.
واردات تولیدات مس و مس کار نشده چین–4نمودار 

درصد از نظر ساالنه افت داشت. با وجود اینکه 6,8ذاري دارایی هاي ثابت چین در پنج ماهه نخست امسال نرخ رشد سرمایه گ
سرمایه گذاري در دارایی هاي ثابت و فروش خودرو نشان از کاهش داشت، تورم خرده فروشی در این کشور افزایش یافت.  

کی و خانگی مانند تهویه مطبوع و یخچال و فریزر استفاده می شود. همان طور که می دانیم، مس به طور عمده در صنایع الکترونی
فروش بیشتر این محصوالت می تواند حمایت هایی را از تقاضاي چین به همراه داشته باشد.

همچنان که چین به آرامش بازار مسکن ادامه می دهد، می توان تاثیر آن را بر دیگر بخش ها مشاهده کرد. ما می توانیم 
کاهش) تقاضاي مس چین را در فصل دوم سال بویژه در بخش هاي خودرو و ساخت و ساز ببینیم.آرامش(
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رشد فروش خودرو در چین–5نمودار 

حقیقت موجودي مس
نوسان موجودي مس یکی از محرك هاي اصلی قیمت است. به یاد داشته باشید که مس در انبارهاي مختلف شامل انبارهاي بورس 

بورس شانگهاي نگهداري می شود. همچنین ذخایر تضمین شده مس را در چین داریم.فلزات لندن و
تقاضاي چین عموما در دو ماهه نخست سال به دلیل سال نو چینی پایین است و ما تمایل داریم ایجاد موجودي را در ابتداي سال 

یابد.مشاهده کنیم. سطوح موجودي در اواسط سال افت می کند، چون تقاضا افزایش می
افزایش موجودي مس در ماه می، احساس منفی روي بازار مس ایجاد کرد. در حالی که موجودي مس انبارها اکنون کاهش یافته، 
ذخایر مس تضمین شده که در مناطق آزاد تجاري چین نگهداري می شود، طی ماه هاي اخیر افزایش یافته است. هرچند این 

هزار تن تا پایان آوریل است. ذخایر تضمین شده 630ا برآوردهاي بلومبرگ حاکی از رقم آمارها به طور رسمی منتشر نشده، ام
رسیده است.2015مس افزایش یافته و به بیشترین سطح از جوالي 

وارد دوره کسري شود. بیشتر تولیدکنندگان و تحلیلگران نگاه 2020بیشتر ناظران بازار پیش بینی کرده اند که بازار مس تا سال 
عودي به قیمت این فلز دارند.ص
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ذخایر تضمینی مس در چین–6نمودار 

پیش بینی تحلیلگران و شرکت ها 
با کسري می بیند. فریپورت نیز زمان کسري عرضه 2017بین تولیدکنندگان بزرگ مس،  بازار را در سال » ساوترن کاپر«شرکت 

روژه هاي گرین فیلد کمیاب شده است و کسري مهمی در این کسب و کار را نزدیک می بیند. این شرکت خاطر نشان کرده که پ
مشاهده خواهیم کرد؛ فقط پرسش در مورد زمان وقوع این کسري بوده که وابسته به رویدادهاي چین و بازار جهانی است. 

پیش بینی کرده بود.2018مدیریت فریپورت در نوامبر گذشته، کسري شدیدي را براي سال 
تحلیلگران به کمبود پروژه هاي جدید و تثبیت محیط تقاضا اشاره دارند که این موارد از محرك هاي کلیدي این بسیاري از

کسري پیش بینی شده خواهد بود. اجراي پروژه هاي جدید کار آسانی نیست و شماري بر این باورند که معادن مس نیاز به انگیزه 
رند.دا»گرین فیلد«قیمتی براي توسعه پروژه هاي 

اگرچه قیمت مس در ماه هاي اخیر بهبود یافته، اما هنوز براي تحریک سرمایه گذاري هاي تازه کافی نیست. با این وجود پیش بینی 
می شود، برخی پروژه هاي جدید تا دو سال آینده به تولید برسد. بیشتر این پروژه ها زمانی اجرا شدند که قیمت مس باالتر از این 

نی چندانی در مورد تقاضاي چین وجود نداشت.سطوح بود و نگرا
درصد خواهد بود، در حالی که رشد عرضه دو سال 5حدود 2018بر اساس پیش بینی تامسون رویترز، رشد عرضه معدن در سال 

درصد کاهش خواهد داشت. این پیش بینی بر فرض راه اندازي دوباره معادن مس گلنکور در آفریقاست، 2بعد از آن یک تا 
هزار تن به حجم تولید مس این شرکت افزوده شود.300حدود 2019چراکه گلنکور پیش بینی کرده تا پایان 
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تعدادي از پروژه هاي جدید نیز تا یک دهه آینده به تولید خواهد رسید، بنابراین اگر این پروژه ها بر اساس زمان بندي به مرحله 
را مشاهده کنیم، احتمال دارد کسري پیش بینی شده تحت فشار قرار بگیرد که تولید برسد وکاهش بیشتري از تقاضاي جهانی مس

خبر خوبی براي صعود مس نخواهد بود.
پیش بینی تولید مس ساوترن کاپر–7نمودار 

منبع: مارکت رئالیست



1396تیر/2017ژوئن تحلیلی بازارهاي جهانی و داخلی...-بولتن خبري 10

هلدینگ مالی، اقتصادي و سرمایه گذاري آتیه اندیشان مس

تحوالت اقتصاد جهان

جهانآینده درباره بنزمرسدسعاملریمدسخنان جالب
به اشتراك گذاشته شده که داراي رسدس بنز مبه منتسب به مدیرعامل شرکت خودروسازي بکه هاي مجازي متن کوتاهیدر ش

نکات جالب توجهی است.

هستندسکویسوگوگل،اپلمانندییهاشرکتبلکه،ستندینخودرودیتوليهاشرکتمابانقیر.

دیبلعخواهدراعیصناهمهاطالعاتوافزارنرمندهیآسال10تاپنجطی.

اوبریخدماتشرکتUBERفقطوستینهمنیماشکیصاحب،ستی ارانیتاکسشرکتنیتربزرگاکنونهمکه
. افزاراستنرمکی

ی.ملکهتلکییحتداشتنبدون،استجهانيهتلدارشرکتنیتربزرگرباسیاشرکتاکنونهم

شرکتWatsonسرطانانواعصیتشخدرپزشکانکمکبهدرصد100دقتباودخیصیتشخافزارنرمهیارابا
خواهنددرصد99بهراIVFاییمصنوعلقاحدرتیموفقشانس،DNAساختارسازهیشبيافزارهانرم. آمدخواهد
.رساند

 خواهندراآنهايجایاطالعاتيهاستمیسوشدخواهدحذفيشهريآمدهاورفتازدرصد80تادر آینده
.داشتمیخواهحیتفريبرايشتریبوقتودیرسخواهدحداقلبهتصادفم،یندارهوایآلودگنیبنابرا،گرفت

دربویژهیکیزیفيهاتیفعالکاهشخاطره باولد،یرسخواهندیورشکستگلبهبهمهیبيهاشرکتلیدلدوبه
.کردخواهدکمتررامهیببهماازیننده،یآازیمصنوعهوشيهاستمیسقیدقاریبسینیبشیپدومونقلوحمل

خواهدرایسنتيکشاورزيجا،آبمصرفدريدرصد99يوربهرهبااطالعاتبریمبتنوخاكبدونيکشاورز
.گرفت

کردخواهديبازراارزپشتوانهنقشیتالیجیدپول.دهدی میتالیجیدپولایاطالعاتبهراخوديجاپول.

استيگردشگرکرد،خواهدرشدندهیآدرکهیکیزیفکاروکسبتنهافتگبتواندیشا.

داشتخواهندنگهخوديبراراحیتفروکردخواهندواگذاریاطالعاتيهاستمیسبهراخوديکارهاهاانسان .
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اقتصاد داخلیبورسی وتحوالت

اقداماتقیتعلدیتمدبهFATFاير
رانیاهیعلمتقابل

تعهدبهتوجهبا: کرداعالم،یمالاقداميرکاگروه
یمرتبطيهاگامودادهنشانخودازرانیاکهيایاسیس

استبرداشتهخوداقدامبرنامهيراستادرکشورنیاکه
رارانیاهیعلخودمتقابلاقداماتقیتعلگرفتهمیتصم
.دهدادامه FATFدرخودنشستازبعدکهاشیمطبوعاتهیانیبدر
کهیزمانتا: «استآوردهکرده،صادرایاسپاندیمادر

هیانیبدررانیاشود،لیتکمکاملطوربهرانیااقدامبرنامه
نیاتاماند،خواهدیباقیمالاقداميکارگروهیعموم
تیرسمبهيقصورهابامقابلهيبراالزماقداماتکشور

.»کندییاجرارااقدامبرنامهنیادرشدهشناخته
رونددررانیاشرفتیپرصدبهگفته،یدولتنیبنهادنیا

نیاراميبعدگامودهدیمادامهاقدامبرنامهياجرا
.دادخواهدقرارتوجهموردراکشور

رانیاازFATF: «استآمدهنیهمچنهیانیبنیادر
نهیزمدرخوديقصورهاباکاملطوربهتاخواهدیم

.»کندمقابلهمیستروریمالنیتأموییپولشوبامقابله
ازاستقبالبایمالناظرنهادنیاگذشته،سالژوئندر

راکشورنیاتیوضعران،یايسوازاتخاذشدهاقدامات
کشورنیاهیعلمتقابلاقدامات: کرداعالمودادارتقا

انجاميبرارانیابهوآمدخواهددرقیتعلحالتبه
.شودیمدادهزمانسالکیاصالحات

حفظيخاکسترمحدودهدردوبارهرانیا،بیترته اینب
بازگرداندهیمالاقداميکارگروهاهیسستیلبهوشده
.استنشده

یزمانتا: «استافزودهخودهیانیبدریالمللنیبنهادنیا
يهایکاسترفعيبراشدهخواستهاقداماترانیاکه
FATF،استدادهنانجامرااقدامبرنامهدرشدهنییتع

دیتهدورانیاقیطرازسمیتروریمالنیماتبهنسبت
خواهدیباقنگرانیالمللنیبیمالنظاميبراآنازیناش

بهکهخواهدیمخودياعضاهمهازFATFنیبنابراماند،

وروابطدرهمچنانتادهندتذکرخودیمالينهادها
تینهارانیاردیحقوقویقیحقافرادبايتجارتعامالت

.»باشندداشتهراعملدقت

رانیابایبانکروابطتوسعهتضمین
گروهریاخمیتصمبهاشارهبالندندررانیاریسف

قیتعلادامهبریمبن) FATF(یمالاقدامیالمللنیب
نیاکهکرداظهارران،یاهیعلشدهاعماليهاتیمحدود

رارانیابایمالویبانکروابطتوسعهامکانمیتصم
.کندیمنیتضم
صفحهدریادداشتیانتشاربانژاديدیبعدیحم

یالمللنیبیمالباتیترتنهادياعضا: نوشتاشیتلگرام
موسومسمیتروریمالنیتأموییشوپولازيریجلوگيبرا
جلسهلیتشکایاسپانایوالنسشهردرکهFATFبه

یمالویبانکنظاممؤثراقداماتازيامصوبهیطاند،داده
سمیتروریمالنیماتوییشوپولبامقابلهيبرارانیا

يهاتیمحدوداعمالیمتوالسالنیدوميبراوقدردانی
رارانیایمالویبانکنظامبرنهادنیایقبلیلیتحم
.کردندمتوقفوقیتعل
ياقتصادبزرگيکشورهاوییاروپايکشورها: افزوديو

ویبانکروابطتوسعهامکانخود،میتصمنیاباجهان
تفاهمعمدهاهدافازیکیکهرارانیاباخودیمال

.کردندنیتضم،استبرجامياهسته
شدهاتخاذیطیشرادرمیتصمنیا: کرداضافهنژاديدیبع

ترامپازکایآمردرتندرومراکزومحافلیبرخکه
یبیرتتهربهکهبودندخواستهکشورنیايجمهورسیرئ

فشارتحتکایآمرامارد،یبگرامیتصمنیايجلو
یتمامتیموردحمامتنکهرفتیپذییاروپايکشورها
باکایآمر: گفتيو.ردیبپذراجهانمهميکشورها

شدمجبوریالمللنیبنهادنیامصوبهمتنرشیپذ
وییشولپوبامقابلهدررانیایالمللنیبمؤثراقدامات

راراهودهدقراردیتائموردرارانیاسمیرترویمالنیمات
رانیایمالویبانکشتریبچههريهاتیمحدودرفعيبرا

.کندهمواربرجامطبق
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اتحلیل شرکت ه

مبارکهفوالدشرکتیابیارزولیتحل

صنعت فوالد و چشم انداز آن در ایران و جهان
پـرااليکدومین،وگازنفتازبعدکاالایناست.کشورهاصنعتیتوسعهوشدربرثیرگذارتاومهمکاالهايازیکیفوالد

.دهدمیتشکیلجهانی راتجارتحجم

تـرینبـزرگچـینکـهطوريه بشود،میتولیدخامفوالدتنمیلیون621ومیلیاردیکازبیشساالنهحاضرحالدر
فـوالدتولیدکننـدگانتـرینبـزرگبعـديهايرتبهدرهندواآمریکژاپن،کشورهايواستدر جهانفوالدتولیدکننده

.گیردمیقرارپانزدهمجایگاهدرفوالدمیلیون تن16ساالنهتولیدباایران.دارندقرارجهان

زنجیره تولید و فرایند آن

:به دوسته زیر تقسیم می شودروش هاي اصلی تولید فوالد در دنیا 
Intergrate mill (ore base) : در این روش ماده اولیه سنگ آهن است که در فرایند آهن سازي با استفاده از

.شودیک ماده احیا کننده به آهن و در فرایند فوالد سازي با افزودن کربن و ... به فوالد تبدیل می 
Mini mill (scrap-base) :وره هاي در این روش ماده اولیه قراضه هاي آهن و فوالد است که پس از ذوب در ک

.شودقوس الکتریکی به فوالد تبدیل می 

:شودتقسیم می فناوريبه دو نوع Intergrate millروش
که از زغال سنگ (ه کک در تولید آهن با استفاده از ماده احیا کننداز کوره بلنددر این روشکوره بلند:فناوري

ترین مهمفناورياین .شودالد از آهن استفاده می تولید فوبراي(BOF)و از کوره هاي اکسیژنی)شودحاصل می
در د.خام دنیا به این روش تولید می شودرصد فوالد 60و حدود رودشیوه تولید فوالد خام در جهان به شمار می 

.استفاده می کندفناوريکارخانه ذوب آهن اصفهان از این ایران
این روش گاز طبیعیدر احیاي مستقیم: فناوري(CH4) عامل احیاي سنگ معدن آهن است و در کشورهایی با

درصد 7. سهم فوالد خام تولیدي از این روش در دنیا حدود استگاز طبیعی مانند ایران مورد توجه منابع غنی
.است



1396تیر/2017ژوئن تحلیلی بازارهاي جهانی و داخلی...-بولتن خبري 13

هلدینگ مالی، اقتصادي و سرمایه گذاري آتیه اندیشان مس

جایگاه شرکت در صنعت
وضعیت تولید

عملکرد تولید ،ن و صنایع معدنی ایرانهاي سازمان توسعه و نوسازي معادبراساس گزارش مدیریت توسعه و راهبري سیستم
:شده استوع محصوالت در نمودار زیر منعکس نتفکیک هب94فوالد خام کشور در سال 

صنعت و رقبا 
:به شرح زیر است94هاي فعال در این حوزه طی سال عملکرد تولید فوالد خام در شرکت

سهم از محصول به 
تناسب کل تولید فوالد

ه سهم از محصول ب
تناسب کل محصول

تن-میزان تولید نام محصول  نام واحد زیر مجموعه نام شرکت 

38% 65% 5،193،746 اسلب فوالد مبارکه 
%5فوالد مبارکه  8% 632،417 اسلب فوالد سبا

8% 15% 1،172،355 اسلب فوالد هرمزگان
51% 	 6،998،518 جمع
0% 100% 50،920 شمش چدن ذوب آهن اصفهان ذوب آهن 

%16اصفهان 59% 2،246،717 بلوم 	
17% 	 2،297،637 جمع

1% 8% 144،169 بیلت
گروه ملی صنایع 

فوالد ایران شرکت ملی 
%2فوالد ایران 8% 299،342 بلوم فوالد آلیاژي ایران

5% 34% 654،384 بیلت فوالد خراسان
8% 	 1،097،895 جمع
8% 13% 1،052،670 اسلب 	

%8فوالد خوزستان 58% 1،115،127 بیلت  فوالد خوزستان
9% 33% 1،270،694 بلوم 	

25% 3،438،491 جمع
0,4%

-

50،920 شمش چدن

-
کل تولید فوالد 

خام
13,8% 1،913،680 بیلت
27,6% 3،816،753 بلوم
58,2% 8،051،188 	اسلب 13،832،541 جمع
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94سهم تولید فوالد خام در شرکت هاي فوالدي در سال 

94نمودار عملکرد تولید محصوالت فوالدي کشور بر حسب تن در سال 

و فروشآمار تولید
 ت پوشـش دار هـزار تـن، محصـوال1550هزار تن، محصوالت سـرد 5900ظرفیت اسمی شرکت در محصوالت گرم

تن است.راهز6150سایر وهزار تن400
 9بوده کـه افـزایش هزار تن 5500بیش از 94هزار تن و در سال 6071، 95میزان تولید محصوالت نهایی در سال

.شددرصدي مواجه 18همچنین فروش شرکت با افزایش درصدي داشته است.
از محصوالت گرم94-95چنانچه مشخص است در سال ست.سهم تولیدات این شرکت در نمودار زیر آورده شده ا

قدار تولید بیشترین سهم را دارند.نظر م
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هلدینگ مالی، اقتصادي و سرمایه گذاري آتیه اندیشان مس

تغییرات نسبت به سال قبل 1394 1395
فروش تولید فروش تولید فروش تولید نوع محصول
درصد درصد مقدار (تن) مقدار (تن) مقدار (تن) مقدار (تن) شرح
8% (5%) 3،695،419 3،961،000 3،993،000 3،766،000 گرم
25% 11% 1،102،056 1،167،000 1،380،000 1،295،000 سرد 
13% 6% 254،350 267،000 288،000 284،000 پوشش دار
180% 276% 192،723 193،000 539،000 726،000 سایر
18% (1%) 5،244،548 5،395،000 6،200،000 5،345،000 معج

مبلغ فروش
63.درصـد از درآمـد 65همچنین محصـوالت گـرم درصد از وزن مقداري تولید را محصوالت گرم تشکیل می دهد

فروش شرکت را نیز به خود اختصاص داده است.
 رشد داشته است.94درصد نسبت به سال 18درآمد فروش 95در سال
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حاشیه سود
دلیل رشد قیمت دالر و افزایش بهاي تمام شده محصوالت حاشیه سود کاهش ه ب92چنانچه مشخص است از سال 

چشمگیري داشته است.
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EBIT margin,  EBITDA margin

ارزشگذاري سهام شرکت فوالد مبارکه
1394 1395 1396 1397 1398 1399 صورت سود وزیان

78،166،967 101،320،934 138،528،349 133،231،384 140،603,265 137،808،770 فروش
56،618،981 67،775،429 88،733،764 81،866،149 85،479،759 88،668،512 بهاي تمام شده
21،547،986 33،545،506 49،794،585 51،365،235 55،123،506 49،140،258 سود ناخالص

6،112،877 7،523،432 8،146،590 9،139،725 9،722،012 10،386،959 ی اداري و هزینه هاي عموم
فروش

106،199 0 0 0 0 0 سایر درآمد (هزینه هاي) 
عملیاتی

15،541،308 26،022،074 41،647،995 42،225،510 45،401،495 38،753،299 سود عملیاتی
8،921،334 10،121،636 14،265،692 4،844،473 8،725،843 3،933،870 هزینه مالی

2،141،446 3،531،878 3،885،538 6،293،672 6،925،251 11،077،342 سایر درآمد (هزینه هاي) غیر 
عملیاتی

8،761،420 19،432،316 31،267،841 43،674،708 43،600،903 45،896،771 سود قبل از مالیات
829،704 1،544،635 2،633،908 3،582،825 3،518،168 3،344،634 مالیات

7،931،716 17،887،681 28،633،934 40،091،883 40,082،735 42،552،137 سود خالص
75،000،000 75،000،000 75،000،000 75،000،000 75،000،000 75،000،000 سرمایه

106 239 382 535 534 567 سود هر سهم
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هلدینگ مالی، اقتصادي و سرمایه گذاري آتیه اندیشان مس

Duration (years) 5
WACC 21/4%
Terminal Growth 3%
Beta 34/4%
Risk free rate 20/0%
Market Return 28/0%
Market Primium 8/0%
Return on Equity 22/8%
Return on Debt 22/0%
E/E+D 71/1%

D/E+D 28/9%
Enterprise value calculation (IRR m)

Sum of FCF (2015-2017) 108،455،268
Terminal value 141،310،998
Enterprise value (Analyst) 249،766،267
Net debt (last actual data) 53،063،724
Equity value (Analyst) 196،702،543
Current Equity Value 99،000،000
# of share 75،000،000،000
Analyst share price 2،623
market price of share 1،320


