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 مقدمه و معرفی از شرکت-1

به دلیل وجود منابع گاز، برق، آب و امکان حمل و نقل ریلی و جاده ایی و نزدیکی به  1352شرکت فوالد خوزستان در سال 

تحت  1356اهواز آغاز به کار کرد. اولین واحد آن در سال دریا در استان خوزستان در نزدیکی شهر اهواز با نام شرکت فوالد 

به فوالد  1374شرکت در سال  میلیون تن آهن اسفنجی به بهره برداری رسید. 1.55با ضرفیت  1عنوان واحد احیاء شماره 

تهران پذیرفته و با نماد در بازار بورس اوراق بهادار  1386به سهامی عام تبدیل و در سال  1385خوزستان تغییر نام داد و در سال 

شرکت گروه  آنعمده  سهامدار میلیارد ریال بوده و 50،000فخوز قابل معامله گردید. سرمایه فعلی شرکت فلواد خوزستان 

فوالد شامل بلوم، بیلت و اسلب تنی  میلیون 3.8ظرفیت تولید  اصلی شرکت.. مالکیت می باشد %46با  توسعه اقتصادی پایندگان

 2.5صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد با ظرفیت شرکت  د.ال تولید می باشدر ح ظرفیت اسمی حال جاضر بارا دارد در 

 فوالد خوزستاناز زیرمجموعه های مهم هزار تنی آهن اسفنجی  800میلیون تنی گندله و شرکت صنعت فوالد شادگان با ظرفیت 

ه شرکت و همچنین برآورد سودآوری شرکت در سال های آتی خالصه ایی از وضعیت گذشت 1در جدول شماره  .باشند می

لحاظ  %100الزم به ذکر است سود حاصل از شرکت های زیرمجموعه گفته شده با فرض تقسیم سود  نشان داده شده است.

 گردیده است.

 

 (1)جدول شماره 

 

نرخ فروشسود هر سهمسود خالص

(کیلوگرم/ریال)(ریال)(میلیارد تومان)

40,423 2.6بلوم و بیلت:

39,967 1.2اسلب:

81,875 2.2بلوم و بیلت:

86,111 1.4اسلب:

128,647 1.9بلوم و بیلت:

147,170 1.3اسلب:

145,088 1.8بلوم و بیلت:

156,695 1.5اسلب:

میزان فروش شرکت اصلی

(میلیون تن)

خالصه ایی از وضعیت سودآوری و تولید و فروش و برآورد سالهای آتی فخوز

3,340 

16,268 

17,002 

1,753 سال مالی 98

 3,404

2,233 سال مالی 99

کارشناسی 

1400

کارشناسی 

1401

 3,254

11,166 
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 مفروضات اساسی در پیش بینی درآمد شرکت-2

 و فروش: دیمقدار تول 

به  با توجهدر حال تولید می باشرررد.  اسرررمی ظرفیت بادارد که در حال حاضرررر  فوالدتنی تولید میلیون  3.8ظرفیت شررررکت 

، 1401و  1400برای سررال   بلوم، بیلتمیزان تولید مشررکالق قیعی برق در سررال جاری و پین بینی این اتفاق در سررال آینده، 

برآورد شده است. میزان میلیون تن  1.46  برای سال جاری و سال آینده اسلب تن برآورد شده است. میزان تولید  میلیون 1.85

از محصوالق بلوم بیلت و اسلب به صورق صادراتی به  %60 برای هر دو سال برابر تولید فرض شده است. محصوالقفروش 

 فروش می رسد.

 :نرخ فروش 

دالر  594و اسلب  550براس سال آینده شمن  .دالر برآورد شده است 644و اسلب  580نرخ دالری شمن برای ادامه سال 

 برای ادامه بلوم، بیلتدر نظر گرفته شده که نرخ ریالی  %97محاسبه شده است. نسبت نرخ شمن و اسلب داخلی به صادراتی 

ده یلوگرم محسابه شتومان به ازای هر ک 15،670و اسلب  14،508 بلوم، بیلتو برای سال آینده  14،955و اسلب  13،234سال 

 است. 

 ماده اولیه: 

نرخ خرید  مواد اولیه مصرررفی را تشررکیل می دهد. %70که تقریبا  اصررلی شرررکت کنسررانتره سررن  آهن می باشررد هیاول ادهم

سانتره سال جاری  %23 کن شود که برای ادامه  سال آینده  2،988نرخ بلوم بیلت داخلی برآورد می  تومان بر به  3،276و برای 

 ازای هر کیلوگرم محاسبه شده است.

 نرخ دالر: 

برای سال جاری و به نتیجه نرسیدن مذاکراق وین، دالر  دولت هزارمیلیارد تومانی 400تا  300با توجه به کسری بودجه 

 تومانی برای سال آینده برآورد گردیده است. 26.700تومانی برای ادامه سال جاری و  23.500نیمایی 

 

 سایر هزینه های موثر: 

لیارد تومان برآورد می 2،356و برای سررال آینده  2،032، 1400هزینه مواد غیر مسررتقیم که عمدتا الکترود می باشررد برای سررال 

شته و برای پین بینی از نرخ های  شده است. ماهه اول  3نرخ های جهانی الکترود در سال جاری نسبت به سال قبل کاهن دا

 9.5نرخ گاز خوراک )نرخ گاز خوراک  %30با توجه به نرخ سرروخت  )یوتیلیتی( هزینه انرژی شرررکت اسررتفاده شررده اسررت.
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صنا سال جاری سنت( و نرخ های جدید برق  سال   2.547یع، برای  شده  تومان میلیارد 3.166، 1401میلیارد و برای  سبه  محا

 بینی شده است.میلیارد تومان پین 2،701و سال آینده  2،028هزینه عمومی اداری سال جاری است. 

 

 سود حاصل از شرکت های زیرمجموعه: 

سناباد ظرفیت  سعه فراگیر  صنعتی و معدنی تو سانتره و  2.5شرکت  میلیون تنی گندله دارد. باتوجه به اینکه  2.5میلیون تنی کن

میلیون تن گندله و برای  1.3میلیون تن کنسانتره و  1.2خط تولید گندله به ظرفیت کامل نرسیده است برای سال جاری فروش 

سانتره و  1سال آینده فروش  ست. نرخ فروش  1.5میلیون تن کن شده ا صورق میلیون گندله برآورد  سانتره به  شمن  %21کن

هزار تنی  800شمن داخلی فخوز در نظر گرفته شده است. شرکت صنعت فوالد شادگان ظرفیت  %27داخلی فخوز و گندله 

 %56هزار تن میزان تولید و فروش این محصررول را دارد. نرخ فروش آهن اسررفنجی به صررورق  700آهن اسررفنجی دارد که 

 د. نرخ های فروش برآوردی کنسانتر، گندله و آهن اسفنجی به شرح زیر می باشد:شمن داخلی فخوز برآورد می گرد

 تومان به ازای هر کیلوگرم         6،750آهن اسفنجی:         3،520گندله:         2،647: کنسانتره: 1400

 ازای هر کیلوگرمتومان به          7،977آهن اسفنجی:         3،846گندله:         2،991: کنسانتره: 1401

سود خالص  سناباد  1400در نهایت  شرکت توسعه فراگیر  سال  2،490برای  میلیارد تومان برآورد می گردد.  2،427، 1401و 

سال  شادگان  1400سود خالص  سال  663شرکت فوالد  ست. با توجه به درصد  935، 1401و  شده ا میلیارد تومان پین بینی 

میلیارد تومان  2،234و  1400میلیارد تومان برای سررال  2،099خالص این دو زیرمجموعه های مالکیت، سررهم فخوز از سررود 

 می باشد. 1401برای سال 

 شرکت  های سکیو ر ها لیبر پتانس یمرور-3

 صادراتی مناسب بازار داشتن ،نزدیکی به آب های خلیج فارس و موقعیت جغرافیایی مناسب از پتانسیل های شرکت می توان به

، رشد قیمت های جهانی فوالد، و دالربه نرخ شمن  یوابستگ،  رمجموعه ارزشمند با رشد سودآوریزی دو شرکتتن داش، 

یعی برق قام برد. همچنین ریسک های شرکت می توان به، ن زدیکی به مخازن عظیم گاز عسلویهحاشیه سود مناسب شرکت و ن

ستوری فوالد داخلی، محدودیت های صادراتی، افت قیمت ، نرخ گذاری دافزاین نرخ سوخت و کمبود آب و قیعی گاز،

 اشاره کرد. های جهانی و تخفیفاق و هزینه دور زدن تحریم ها
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 نظر کارشناسی-4

( آینده نگر سهم با فرض سود P/Eبا توجه به مفروضاق ذکر شده و سود های برآوردی محاسبه شده، نسبت قیمت به سود )

صل آتی و با توجه به قیمت  سیح  1،600چهار ف صنعت  P/Eواحد قرار می گیرد.   4.8تومانی فعلی ، در  تا  6 فوالدتاریخی 

از سررهام ارزنده بازار  و مقایسرره نسرربت های قیمت به درآمد گفته شررده نشرران می دهد سررهم در حال حاضررر بوده واحد 6.5

ی در این سرمایه گذارته شده، در صورق عدم تغییراق قابل توجه در مفروضاق گفمحسوب می شود و پین بینی می گردد 

 .سهم با افق دید یک ساله بازدهی مناسبی نصیب سهامداران کند

 

 

 


