
گذاری ارزش پرداز آریانشرکت مشاور سرمایه

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

الدتحلیل و بررسی وضعیت بازار داخلی و جهانی فو
1401آبان
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این . فته استتولید در باالدست زنجیره فوالد از سنگ آهن تا گندله رشد داشته ولی به دلیل کمبود انرژی تولید آهن اسفنجی و فوالد کاهش یا1400در سال 
جاد مازاد این امر در مورد گندله با ای. به مازاد آن گردیده است( گندله و کنسانتره)امر موجب تغییر در تراز زنجیره فوالد از کسری عرضه خوراک باالدستی 

.  میلیون تن مشهود است10ساالنه بیشتر از 

د در بررسی کلی صنعت فوال
ایران
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سنگ آهن کنسانتره گندله آهن اسفنجی فوالد خام
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کهستاشدهموجبامراینکه.کرده اندکاراسمیظرفیتزیرکشورکنسانترهواحدهایآهن،سنگمعادنازبرداشتکمبوددلیلبهوتاریخیصورتبه
.باشندداشتهاسمیظرفیتازترپایینعملیظرفیتنیزگندله سازیواحدهای

پایین تردهاواحاینگازویژهبهانرژیکمبوددلیلبهولیاستداشتهرااسمیظرفیتدراحیاواحدهایتولیدکفافکشورتولیدیگندله،1400سالدرچهاگر
.استشدهگندلهتولیدمازادبهمنجرکهاندکردهکاراسمیظرفیتاز

والد بررسی کلی صنعت ف
در ایران
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کنسانتره گندله آهن اسفنجی فوالد خام

1400تولید عملی  1400ظرفیت اسمی 
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بررسی کلی صنعت فوالد در ایران
سنگ آهن

اضافهسنگتولیدبهتنمیلیون15حدودسنگانمنطقهتوسعهوگلگهر6تودهشدناضافهباکهبودهتنمیلیون92حدود1400سالدرسنگاستخراج
.شدخواهد

1405پیش بینی تولید  1400تولید  معادن سنگ آهن

40 35 منطقه گلگهر سیرجان

27 27 منطقه سنگ آهن مرکزی

28 18 منطقه سنگ آهن سنگان

12 12 سایر مناطق

107 92 جمع

نتمیلیونبهارقام

1405تولید  طراح های توسعه سنگ آهن

5 گلگهر6توده 

10 منطقه سنگان

15 جمع
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بررسی کلی صنعت فوالد در 
کنسانتره/ایران

میلیون تن70: ظرفیت تولید کشور در حال حاضر
 میلیون تن57: 1400تولید عملی کنسانتره در سال
 افزوده خواهد شد1405میلیون تن به ظرفیت تولید کنسانتره در افق 11حدود

1405تولید  طرح های توسعه کنسانتره

2.4 اپال پارسیان سنگان

2.5 (تجلی)فوالد شرق خراسان 

3.4 ذوب آهن پاسارگاد شیراز

2.5 (بنیاد)فوالد کاوه پارس 

11 جمع کل

نتمیلیونبهارقام
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بررسی کلی صنعت فوالد در 
گندله/ایران

میلیون تن67: ظرفیت اسمی تولید گندله در حال حاضر
 میلیون تن56: حدود1400تولید عملی گندله در سال
 افزوده خواهد شد1405میلیون تن به ظرفیت تولید گندله در سال 21.4حدود.

1405تولید  طرح های توسعه گندله

5.0 چادر ملو

4.0 گل گلهر

4.0 آهن و فوالد غدیر ایرانیان

2.5 کاوه پارس شرق

2.5 گندله سازی بافت

2.5 فوالد غدیر نیریز

0.9 شرکت صبا امید خاورمیانه

21.4 جمع کل

نتمیلیونبهارقام
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میلیون تن36: ظرفیت تولید آهن اسفنجی
 میلیون تن30: 1400ظرفیت عملی آهن اسفنجی در سال
 افزوده خواهد شد1405میلیون تن به ظرفیت آهن اسفنجی در افق 20.5حدود  .

بررسی کلی صنعت فوالد در 
آهن اسفنجی/ایران

1405تولید  طرح های توسعه آهن اسفنجی

3.4 گهر زمین

2.8 جهان فوالد سیرجان

2.2 چادر ملو

1.9 توسعه آهن و فوالد گلگهر

1.8 فوالد بوتیای ایرانیان

1.7 فوالد خوزستان

1.6 فوالد کردستان

1.0 شرکت کاوه جنوب کیش

0.9 فوالد هرمزگان

0.8 فوالد سفید دشت چهار محال

0.8 فوالد بافت

0.8 فوالد بافق

0.4 آهن و فوالد غدیر ایرانیان

0.4 آهن و فوالد ارفع

20.5 جمع کل



7

میلیون تن40.6: ظرفیت اسمی تولید فوالد خام کشور
 میلیون تن 27.6حدود : 1400تولید عملی فوالد خام در سال
 افزوده می شود1405میلیون تن به ظرفیت اسمی تولید فوالد کشور در افق 15.3حدود  .

بررسی کلی صنعت فوالد در 
فوالد خام/ایران

1405تولید  طرح های توسعه فوالد خام

3.0 گهر زمین

3.0 توسعه آهن و فوالد گل گهر

1.5 فوالد بوتیای ایرانیان

1.2 فوالد جهان آرا اروند

0.8 فوالد میانه

0.8 فوالد غدیر نی ریز

0.8 ایمیدرو-فوالد قائنات

0.8 فوالدشادگان

0.8 پارس فوالد سبزوار

0.8 فوالد سفید دشت چهار محال

0.7 فوالد آلیاژی ایران

0.6 تجلی-آهن و فوالد ابرکوه

0.5 فوالد هرمزگان

15.3 جمع کل
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 تدر کل زنجیره از میزان تولید آن، با توجه به مقدار تولید سنگ آهن، باالتر اس1405ظرفیت طرح ها در سال.
 میلیون تنی گندله مواجهیم14میلیون تن می رسد و با فرض تامین انرژی با کمبود 48تولید اسفنجی به.

با 1405افق /بررسی کلی بازار فوالد
فرض تامین انرژی

ظرفیت طرح های قابل تحقیقلیدیمیزان تولید با توجه به مقدار سنگ آهن تو1405ظرفیت اسمی 
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با 1405افق /بررسی کلی بازار فوالد
فرض عدم تامین انرژی

 میلیون تن کاهش می یابد45به ( میلیون تن48)در صورت عدم تامین انرژی واحدهای اسفنجی زیر ظرفیت تولید خواهند داشت و تولید از حالت معمول .
 میلیون تن گندله مازاد ایجاد می شود4با توجه به زیر ظرفیت کار کردن واحدهای اسفنجی، حدود.
 میلیون تن کاهش می یابد2با تولید این میزان اسفنجی تولید فوالد نسبت به حالتی که گاز تامین باشد حدود.

در سناریو عدم تامین انرژی1405پیش بینی تولید 1405میزان ظرفیت اسمی 
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سنگ آهن کنسانتره گندله آهن اسفنجی فوالد خام
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