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فوالد خوزستان



تاآهنسنگاستخراجازفوالدتولیدفرآیندبهفوالدتولیدزنجیره

املشزنجیرهاینکلیطوربه.شودمیگفتهفوالدشمشتولید

آنورودوکنسانترهبهآنتبدیلسپسومعدنازآهنسنگاستخراج

.استنوردبخشبهورودنهایتدروسازیفوالدبخشبه

انترهکنس)تغلیظعملیاتانجامومعدنازاستخراجازبعدآهنسنگ

ازترکیبییاودریایاآهنراهجاده،طریقازمعدن،محلدر(سازی

قالهننوارطریقازومنتقلبرداشتوانباشتواحدبهحملهایروش

نامبهیکوچکهایگلولهبهوشدهمنتقلسازیگندلهکارخانجاتبه

.شودمیتبدیلگندله

ازستفادهابامستقیماحیاءکورهدرپختعملیاتانجامازبعدهاگندله

مییاءاحآیندمیبدستطبیعیگازریفرمرهایازکهاحیائیگازهای

هایکورهدرکهداردناماسفنجیآهنعملیاتاینمحصول.شوند

االیشپازبعدوشدهذوب(مذابقراضهازبستریدر)الکتریکیقوس

دهشتهیهمذابفوالد.شودمیتبدیلمذابفوالدبهسازیآلیاژو

میبدیلتاسلبوبلومبیلت،بهمداومگریریختههایماشینتوسط

.شود

.استکردهتبدیلسالحوهاساختزیرخانگیلوازمقطارها،خودروها،ابزار،ساختمانها،اصلیجزبهراآنبودنش،بازیافتقابلواستفادهراحتیتولید،پایینهایهزینهمکانیکی،هایویژگیکهاستکربنوآهنازآلیاژیفوالد

مروری بر فرآیند فوالد سازی

سنگ آهن

گلوله ها

سینتر

باطله

سنگ آهک

کوره ذوب آهن
ذغالسنگ

کک

مالقه
(پاالیش)

مبدل
(فوالد سازی)

ریخته گری مداوم
سنگ آهن

گلوله ها

گاز طبیعی/ذغالسنگ

باطله

کوره قوس الکتریکیاحیاء مستقیم
فوالد سازی

مالقه
(پاالیش)

کوره بلند کوره قوس الکتریکی

اسلب بیلت بلوم

صفحه (کویل)نوار نورد گرم و نورد سرد  میله های نورد گرم میله ها لوله ها شکل های ساختاری ریل ها



می شودانجاممستقیماحیایوبلندکورهروشدوبهعمدتافوالدتولید

بلندکوره

هکوروارد(سنگذغالنوعی)کُکوآهکهمراهبهآهنگندلهبلند،کورهروشدر

پسس.می آیددستبهخامآهنباالبسیاردمایدرشدنذوبازپسوشدهبلند

تا شودمیگرفتهآنناخاصی هایواضافیکربنوگرفتهقرارمبدلیکدرخامآهن

فادهاستاصفهانذوب آهنشرکتدرروشاینازماکشوردر.گرددتولیدخامفوالد

.می شود

مستقیماحیاءروش

باویالکتریککوره هایدرآنذوبسپسواسفنجیآهنتولیدبخشدوازمستقیماحیایروش

در(آهنسنگ)آهناکسیدیذراتروشایندر.می شودتشکیلبرققویبسیارجریانازاستفاده

سانتی گراددرجه۹۰۰تا۷۵۰دمایدرکربنمونواکسیدوهیدروژنمثلاحیاکنندهگازهایباتماس

الکتریکیکوره هایدرآمدهدستبهاسفنجیآهنسپس.می شوندتبدیلاسفنجیآهنبهوشدهاحیا

..می گیردورتصفوالدسازیوذوبفرآیندبرقباالیجریانازاستفادهباوگرفتهقراربزرگیبسیار

اندازیراهالبته.اردداقتصادیتوجیهباالتناژبرایبلندکوره.شودمیتولیدالکتریکیقوسکورهبامستقیماحیایروشبانیزدرصد2۹حدودوشودمیانجامبلندکورهروشبهجهاندرشدهتولیدفوالد%۷1حدود

میتسریعراکارفرآیندکهتاسفوالدتولیداولیهموادعنوانبهقراضهآهنازاستفادهالکتریکیقوسکورهدرذوباصلیهایمزیتازیکی.داردمستقیماحیاءروشبهنسبتبیشتریمراتببههزینهبلندکوره

.گیردمیصورتالکتریکیقوسکورهروشباایراندرفوالدتولیددرصد۹۰ازبیش.استوارداتیعمدتاکهاستککبلند،کورهدراصلیمادهامابخشد،



ظرفیت اسمی محصول ماده اولیه نوع تولید شرکت

3,8۰۰,۰۰۰ بلوم، بیلت ، اسلب سنگ آهن قوس الکتریکی فوالد خوزستان

1۷,6۹۵,۰۰۰ گندله، محصوالت گرم، محصوالت سرد خاک معدنی قوس الکتریکی فوالد مبارکه اصفهان

11,۰2۰,۰۰۰ تیرآهن، شمش، میلگرد، نبشی محصوالت نورد شده کنسانتره کوره بلند ذوب آهن اصفهان

3,۵۵۹,۰۰۰ اسلب، آهن اسفنجی، آهک، پلیت، بریکت، قراضه گندله قوس الکتریکی فوالد هرمزگان جنوب

8۹۰,۰۰۰ نورد سر، گالوانیزه ورق فوالدی قوس الکتریکی فوالد امیرکبیر کاشان

۹۰۰,۰۰۰ انواع  میلگرد  شاخه  و کالف شمش فوالدی و آلیاژی - فوالد سپید فراب کویر

1,6۰۰,۰۰۰ آهن اسفنجی،  شمش فوالدی گندله قوس الکتریکی آهن و فوالد ارفع

۵۵۰,۰۰۰ قراضه  فرآوری شده،  آلیاژی  و  مهندسی و صنعتی  آهن اسفنجی قوس الکتریکی فوالد آلیاژی ایران

۵,334,3۵۰ گندله، آهن اسفنجی، شمش و محصوالت سبک ساختمانی خاک معدنی قوس الکتریکی فوالد خراسان

4,2۵6,۰۰۰ شمش  بیلت،  آهن  اسفنجی گندله قوس الکتریکی فوالد کاوه جنوب کیش

1,1۵۰,۰۰۰ ورق ضخیم فوالدی و اسلب باریک شمش فوالدی - فوالد کاویان

۷۰۵,۰۰۰ ورق  گرم  فوالدی،  لوله  سیاه  فوالدی شمش و اسلب - نورد و لوله اهواز

2۷۵,2۰۰ ورق، تسمه، پلیت، اسلب، سازه های فلزی و قطعات ریخته گری شمش، اسلب، آهن قراضه - نورد و قطعات فوالدی

42۰,۰۰۰ قوطی پروفیل، ورق، لوله های گازی و صنعتی آهن( کویل)ورق  - گروه صنعتی سپاهان

134,۰۰۰ شمش، پاتیل، کوکیل و ملحقات، فول مولد آهن اسفنجی، آهن آالت ذوبی - غلتک سازان سپاهان

وضعیت تولید فوالد در کشور



مگیرچشصنعتایندرآهنسنگنقشروازین.استفوالدوآهنصنایعدرآهنمنبعاولینآهنسنگ

برزیلوتنمیلیون۹۰۰تولیدبااسترالیا.استبودهگذارتاثیرهموارهفوالدصنعتبرآنقیمتتغییراتوبوده

.تندهسجهاندرآهنسنگصادرکنندگانوتولیدکنندگانبزرگترین(2۰2۰سالدر)تنمیلیون4۰۰تولیدبا

تنمیلیون16۵2منطقهایندرمصرفمیزان.استجهاندرآهنسنگکنندهمصرفمنطقهبزرگترینآسیا

.باشدمی

آهنسنگگهر،گلچادرملو،هایشرکتجملهمندولتیهایسایتاختیاردرایرانآهنسنگتولیداکثر

شرکتچندایناختیاردرکشورآهنسنگتولیددرصد۹۰حدودکهباشدمیسنگانآهنسنگوبافقمرکزی

وزنجانیزد،کرمان،،(خوافوسنگان)خراسانهایقسمتدرکهخصوصیمعادندستدربقیهوباشدمی

رسدیممصرفبهداخلیفوالدصنعتبرایبزرگهایشرکتاینتولیداتاکثر.باشدمیشرقیآذربایجان

کنندگانمصرفبزرگترینجزءخراسانهرمزگان،خوزستان،فوالدآهن،ذوبمبارکه،فوالدهایشرکتکه

.باشندمیکشورفوالدکنندگانتولیدبزرگترینجزءواولیهمادهاین

شدهزدهتخمینتنمیلیارد2.۹آناستخراجقابلذخیرهوتنمیلیاردپنجکشورسنگ آهنزمین شناسیذخیره

۵۵سالیانهبهدستیابیآندرکه14۰4چشم اندازهدفتحققبرایشدهانجاممطالعاتاساسبر.است

بودننکافیدلیلبهکهچیزیاست؛نیازسنگ آهنتنمیلیون16۰بهشده،پیش بینیخامفوالدتنمیلیون

8۰۰ازشبیفوالدی،واحدهایبرنامه هایمطابقکامل،تولیدوصورتایندر.نداردخوبیآیندهاکتشافات،

.می شودمصرف14۰4سالتاکشورسنگ آهنتنمیلیون

ازبعدسال13حدودتکافویتقریباکشورذخایرسنگ آهن،تنمیلیون166سالیانهاستخراجبااساساینبر

.می شودتمامسنگ آهنذخایرکهنمی گذردچندیودادخواهدرا14۰4افق

سنگ آهن 
گاللی

سنگ آهن
باباعلی

سنگ آهن 
مرکزی،

میشدوان و چاه گز

مجتمع سنگ آهن 
سنگان

معادن سنگ آهن 
احیاء سپاهان

معادن سنگ آهن 
چادرملو

معادن سنگ آهن 
جالل آباد

معادن سنگ آهن 
سیرجان



(میلیون تن)2020تا 1950تولید فوالد خام جهان از سال 

.دهدمیتشکیلراجهانیتجارتپرحجمکاالیدومینگازونفتازبعدکاالاین.کشورهاستصنعتیتوسعهورشددرتاثیرگذارومهمکاالهایازیکیفوالد

.شودمیمربوطتاسجهاندرفوالدکنندهتولیدبزرگترینکهچیندرخامفوالدتولیدرشدبهعمدتاخام،فوالدتولیدچشمگیررشد.شودمیتولیدجهاندرخامفوالدتنمیلیون8۰۰ومیلیاردیکازبیشساالنهحاظرحالدر

آهن،سنگذخایرداشتنعلتبهایران.گیردمیقراردهمجایگاهدرفوالدتنمیلیون2۹ساالنهتولیدباحاظرحالدرایران.دارندقرارجهاندرفوالدکنندگانتولیدبزرگترینبعدیهایرتبهدرآمریکاوژاپنهند،کشورهای

.داردمناسبینسبیمزیتجنوبیکرهوژاپنآلمان،مانندفوالدکنندهتولیدصنعتیکشورهایازبسیاریبهنسبتارزاننسبتاکارنیرویورشدبهرومصرفبازارانرژی،توجهقابلمنابع

نیافتهدستفوالدتولیددرخودشایستهجایگاهبهمتعدددالیلبهامادارد،قرارجهاندومجایگاهدرطبیعیگازذخایرحیثازدیگرسویازوداردراجهاندهمرتبهآهنسنگتولیددروبودهآهنسنگفراوانذخایردارایایران

بخشگذارانایهسرمجذبدرمهمینقشمیتوانداولیهموادبهفوالدسازیواحدهاینیازتأمینوخامآهنسنگصادراتازجلوگیریهدفباگندلهوکنسانترهتولیدوآهنسنگفرآوریواحدهایتوسعهبرایتالش.است

.کندایفاآننهاییمحصوالتوخامفوالدتولیدافزایشراستایدرخصوصی

1۹۵۰ 1۹6۰ 1۹۷۰ 1۹8۰ 1۹۹۰ 2۰۰۰ 2۰1۰ 2۰1۵ 2۰1۹ 2۰2۰

18۹
34۷

2۰۰۵

۵۹۵
۷1۷ ۷۷۰ 8۵۰

1148
1433

1621
186۹ 18۷8
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67.1کره جنوبی 

83.2ژاپن 

21.0تایوان 

19.5ویتنام 

9.3اندونزی

5.0روسیه 

1064.8چین 

100.3هند 

35.7آلمان 

20.6اوکراین 

35.8ترکیه 

مصر
8.2

ایران
29.0

فرانسه
11.6

اسپانیا
11.0

ایتالیا
20.4

برزیل
31.0

مکزیک
16.8

آمریکا
72.7

کانادا
11.0

(میلیون تن)2020کشور برتر تولید کننده فوالد 20



آسیا و اقیانوسیه

اتحادیه اروپا

USMCA

CIS

خاورمیانه

آمریکای جنوبی و مرکزی

آفریقا

14۰۰12۰۰1۰۰۰8۰۰6۰۰4۰۰2۰۰۰

2021تقاضای پیش بینی شده برای محصوالت فوالدی در سال 
فوالدجهانیتقاضای

میانتظار.بودتنمیلیون۹4۰تقریبا  چیندرخامفوالدمصرف،2۰1۹سالدر

شود،رکودمرحلهوارد2۰21تا2۰2۰سالهایبینآسیااقتصادبزرگترینرود

تولیدبخشبرایرامشکالتیتواندمیفوالدبازیافتوفوالدضایعاتبازارزیرا

.کندایجادفوالد

همچنینوخودروسازیوسازیکشتیدرکهاستمهممادهیکفوالد

حال،نایبا.گیردمیقراراستفادهموردهازیرساختتوسعهوسازیساختمان

زاکردتجربهرابرانگیزچالشایدورهفوالدصنعت،2۰13تا2۰۰۹سالاز

دریاقتصادرشدشدنکندمتحده،ایاالتمالیبازارهایدرآشفتگیجمله

میبرآورد،2۰21سالدر.یورومنطقهدولتیبدهیبحرانهمچنینوچین

.برسدتنمیلیارد1.8زیربهجهاندرفوالدازاستفادهمیزانشود



فوالد خوزستان



گروه توسعه اقتصادی 
%46پایندگان 

سهام عدالت 
30%

سرمایه گذاری آتیه 
%3صبا 

فوالد خوزستان

صنعت فوالد 
%65شادگان 

توسعه فراگیر 
%67سناباد 

توسعه فراگیر 
%100فوالد خوزستان 

.دو دومین قطب تولید فوالد خام کشور می باش( اسلب، بلوم و بیلت)شرکت فوالد خوزستان بزرگترین عرضه کننده محصوالت نیمه نهائی فوالدی 

اطالعات کلی شرکت

%21سایر 

شهرمجاورتدرمربع،کیلومتر3.8وسعتباخوزستانفوالد

دهشواقعکشور،غربیجنوبدرخوزستاناستانمرکزاهواز

بهورکشفوالدوآهنتولیدمجتمعاولینشرکتاین.است

.استالکتریکیقوسکورهومستقیماحیاءروش

بلومت،بیل)تختالوشمشالشاملشرکتاصلیمحصوالت

وردسوگرمهایورقانواعتولیدبرایکهباشدمی(اسلبو

.رودمیکاربهساختمانیفوالدهای

2صادراتوتنمیلیون3.8تولیدهدفباخوزستانفوالد

کنندهعرضهبزرگترینعنوانبهفوالدیشمشتنمیلیون

اباولیهموادتامیندرمحورینقشکشورفوالدیشمش

.کندمیایفانوردیهایشرکتمطلوبکیفیت

لیرینقلوحملوارتباطامکانوآبوبرقگاز،منابعوجود

بقاوشدهصادراتسهولتموجبدریابهنزدیکیوایجادهو

.آوردمیفراهمراخوزستانفوالدسودآوریو

سهامداران و زیر مجموعه ها

فوالد خوزستان نام شرکت

فخوز نماد

فلزات اساسی گروه

بازار اول فرابورس بازار معامله

1368 تاریخ تاسیس

اسفند29 سال مالی

50000 (میلیارد ریال)سرمایه 

939000 ارزش بازار

50B تعداد سهام

0.84 (سه ساله)بتا 
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استخراج، کانه 
آرایی و تغلیظ 
سنگ آهن

فرآوری سنگ 
آهن

(گندله سازی)

آهن سازی
(احیای مستقیم)

فوالد سازی و 
ریخته گری

پوشش دهینورد سردنورد گرم

سنگ آهن دانه 
بندی

کنسانتره سنگ 
آهن

اسلبآهن اسفنجیگندله
بیلت
بلوم

محصوالت تخت
محصوالت طویل

کالف
ورق سرد

کالف
ورق گالوانیزه، 

رنگی و قلع اندود

تمرکز گروه فوالد خوزستان

زنجیره ارزش صنعت فوالد

سایرو(وزنسمواد)ویژهقطعاتوآجرخاک،انواع،(فلزیبار)اسفنجیآهنوقراضهآهنآهن،سنگکنسانتره:شاملشرکتنیازموردانرژیواولیهمواد

.است(اییشیمیموادوکاتالیستانواعآورها،گدازوذوبکمکفلزی،غیرهایافزودنیوکمکیموادگرافیتی،الکترودآلیاژ،فروانواع)اصلیمواد

آهنسنگونابادسفراگیرتوسعهزمین،گهرگهر،گلچادرملو،صنعتیومعدنیهایشرکتخوزستانفوالدنیازموردآهنسنگاصلیکنندگانتامین

.کندمیتامینشادگانفوالدصنعتشرکتازراخودنیازمورداسفنجیآهنشرکتچنینهم.باشندمی(بافق)ایرانمرکزی

اساسبروداخلیراخودمحصوالتاز%۵6متوسططوربهکهاستبیلتوبلوماسلب،فوالدینهایینیمهمحصوالتخوزستانفوالداصلیمحصوالت

مقاصدترینمهماز.میفروشدCISبیلتقیمتبهوکندمیصادردورخاورومنامناطقبهرا%44ورساندمیفروشبهکاالبورسدرشدهکشفقیمت

.نمودارهاشعربیمتحدهاماراتواردنالجزایر،قطر،عمان،تایلند،غنا،چین،اندونزی،نظیرکشورهاییبهتوانمیخوزستانفوالدشرکتصادراتی

موادکمبودهبمربوطهایریسکحذفمنظوربهخوزستانفوالدشرکتاماهستندمواجهاولیهموادکمبودبافوالدکنندهتولیدهایشرکتحاظرحالدر

کهوزستانخفوالدزیرمجموعههایشرکتمهمترین.استکردهاولیهموادکنندهتولیدهایشرکتخریدبهاقدامآهنیسنگهایشرکتسمتازاولیه

تنمیلیون2.۵وکنسانترهتولیدظرفیتتنمیلیون2.۵باسنابادفراگیرتوسعهمعدنیوصنعتیشرکتازاستعبارتکنندمیاقدامآناولیهموادتولیدبه

.خامفوالدتنهزار8۰۰واسفنجیآهنتولیدظرفیتتنهزار8۰۰باشادگانفوالدصنعتوگندله

.کندکاملراخودفوالدزنجیرهسهامدارانازسهامخریدواکسینفوالدشرکتتملکبا14۰4سالافقباداردنظردرخوزستانفوالدشرکت

ترکیب تامین کنندگان

چادرملو گل گهر شادگان سناباد

گهر زمین بافق سایر 

23

1۵

14 2۰

۹

4.۵
14.۵

ترکیب بهای تمام شده

۷4

24

2

مواد مستقیم دستمزد مستقیم سربار



1402کارشناسی  1401کارشناسی  1400کارشناسی  1399 1398 1397

۵۵۰ 6۰۵ ۷۰۰ 436 4۰4 48۷ (دالر)نرخ جهانی اسلب 

۵۰۰ ۵۵۰ 6۰۰ 38۹ 3۹8 468 (دالر)نرخ جهانی بیلت 

2۰% 2۰% 3۵% 48% 22% 4۷% نرخ تورم

36۰۰۰۰ 3۰۰۰۰۰ 2۵۰۰۰۰ 2۰8۹۵1 112۵28 68۰32 نرخ ارز نیمایی

2۵% 22% 2۰% ضریب نرخ کنسانتره

3۵% 33% 3۰% ضریب نرخ گندله

8۰% ۷۰% 6۰% ضریب نرخ آهن اسفنجی

8۵% 8۵% 8۵% ضریب نرخ قراضه

2 2 2 (به ازای هر تن)مصرف الکترود 

۵۰۰۰ ۵۰۰۰ 6۰۰۰ 8۰۰۰ (دالر)قیمت هر تن الکترود 

مفروضات تحلیل

.و با توجه به شفاف سازی های شرکت در نظر گرفته شده است13۹۹مقدار تولید شرکت تقریبا مشابه سال 

.دالر است8۵۰و نرخ جهانی اسلب 64۵نرخ جهانی بیلت و اسلب با توجه به قیمت های فعلی بازار جهانی پیش بینی شده و در تاریخ نگارش نرخ جهانی بیلت 

میزان متوسط )سنت افزایش پیدا کرده است 3سنت تا 1نرخ خوراک پتروشیمی ها در سال های آتی در نظر گرفته شده  هم چنین نرخ برق برای سال های آتی از % 3۰سنت و با فرض 13برای بخش انرژی، نرخ گاز 

سنت کمتر است به همین دلیل برق کاالیی ارزان و دارای یارانه 1سنت است در حالی که میانگین هزینه برق در ایران به ازای هر کیلو وات ساعت برق از 3هزینه تمام شده به ازای هر کیلو وات ساعت تولید برق معادل 

(.ولید نیستندی تپنهان به حساب می آید که پیش بینی می شود در سال های آتی قیمت آن افزایش یابد زیرا نیروگاه ها با قیمت فعلی قادر به پوشش هزینه ها

.نرخ رشد دستمزد و نرخ رشد دالر مشابه تورم در نظر گرفته شده است

.رشد ضریب نرخ کنسانتره و گندله و آهن اسفنجی در سال های آتی به منظور حذف سوبسید صورت گرفته است



1402کارشناسی  1401کارشناسی  1400کارشناسی  1399 1398 1397

788,976,239 722,054,123 573,564,032 306,467,028 158,407,813 113,131,768 فروش

640,586,095 509,888,744 358,016,491 183,873,032 117,988,023 75,646,575 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

148,390,144 212,165,379 215,547,541 122,593,996 40,419,790 37,485,193 ناخالص( زیان)سود 

19% 29% 38% 40% 26% 33% حاشیه سود ناخالص

23,834,826 19,904,369 16,628,989 12,301,218 7,144,694 6,111,763 اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی

1,102,636 1,009,109 801,586 3,980,687 4,217,467 324,721 سایر درامدهای عملیاتی

0 0 0 502,288 415,545 سایر هزینه های عملیاتی

125,657,955 193,270,120 199,720,139 113,771,177 37,077,018 31,698,151 عملیاتی( زیان)سود 

16% 27% 35% 37% 23% 28% حاشیه سود عملیاتی

0 0 2,074,279 2,931,529 2,753,877 2,805,131 هزینه های مالی

3,598,529 3,535,521 2,956,582 4,806,290 1,668,523 4,352,478 خالص  درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

129,256,484 196,805,641 200,602,443 115,645,939 35,991,664 33,245,499 سود قبل از مالیات

8,942,629 14,803,988 15,243,205 3,988,256 2,595,793 1,695,129 مالیات

120,313,855 182,001,654 185,359,238 111,657,683 33,395,871 31,550,370 خالص( زیان)سود 

15% 25% 32% 36% 21% 28% حاشیه سود خالص

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 سرمایه

2,406 3,640 3,707 2,233 668 631 سود هر سهم 

صورت سود و زیان



.و هم چنین حذف سوبسید های موجود در نرخ های خرید مواد اولیه می باشد( سوخت گاز و برق)کاهش حاشیه سود شرکت طی سال های آتی به دلیل افزایش هزینه های انرژی 

میلیارد تومان خواهد 1۰۰۰و 3۰۰۰سناباد و شادگان ری در مورد سود حاصل از سرمایه گذاری ها سود سرمایه گذاری از شرکت های سناباد و شادگان صفر در نظر گرفته شده است هرچند که سود سال جا

.ین محل به فوالد خوزستان تعلق نگیردز ابود اما به دلیل طرح های توسعه ای دو شرکت و عدم تقسیم سود در سال های قبل پیش بینی می شود در سال های آتی نیز سود سرمایه گذاری ا

700      680      660      640      620      600      580      560      540      520      500      1400

2,966 2,919 2,872 2,826 2,779 2,732 2,685 2,639 2,592 2,545 2,499 200,000      

3,172 3,123 3,074 3,025 2,976 2,927 2,878 2,829 2,780 2,731 2,682 210,000      

3,379 3,328 3,276 3,225 3,174 3,122 3,071 3,019 2,968 2,917 2,865 220,000      

3,586 3,532 3,478 3,425 3,371 3,317 3,263 3,210 3,156 3,102 3,049 230,000      

3,792 3,736 3,680 3,624 3,568 3,512 3,456 3,400 3,344 3,288 3,232 240,000      

3,999 3,941 3,882 3,824 3,766 3,707 3,649 3,590 3,532 3,474 3,415 250,000      

4,206 4,145 4,084 4,024 3,963 3,902 3,841 3,781 3,720 3,659 3,598 260,000      

4,412 4,349 4,286 4,223 4,160 4,097 4,034 3,971 3,908 3,845 3,782 270,000      

4,619 4,554 4,488 4,423 4,358 4,292 4,227 4,161 4,096 4,030 3,965 280,000      

4,826 4,758 4,690 4,623 4,555 4,487 4,419 4,352 4,284 4,216 4,148 290,000      

5,033 4,962 4,892 4,822 4,752 4,682 4,612 4,542 4,472 4,402 4,332 300,000      

(تن/دالر)نرخ جهانی بیلت 
خ دالر 

نر
(

ریال
)



(میلیارد ریال)ارزش 

ارزش بازارارزش ذاتی

933,132896,500

(ریال)ارزش هرسهم 

(میلیارد ریال)سرمایه 

17,930 18,663

50,000

ارزش گذاری


