
  

فوالد مبارکه اصفهان تحلیل بنیادی  
 

فوالدنماد:   



 ۱۴۰۰  آبانماه   فوالد ـ نماد  بنیادی فوالد مبارکه اصفهانتحلیل 

 Instagram.com/AlirezaTrades  |   t.me/ARFarshid                                فرشید: علیرضا و پردازش  جمع آوری 

 

شکوع به  ۱۳۷۲س و از سال تاسی ۱۳۶۹فوالد مبارته اصفهان در سال شرکت  

در بورس اوراق بهادار تهکان  ۱۳۸۵کت  از سرررال شررربکداری تکده اسررر ی ا   بهکه

 ی ل شده اس ثب  و به شکت  سهام عام تبد

بکداری شکت  با شکوع بهکه

لیون ت  بوده و می ۴ی۲ظکفی  

هم اتنون بررا ظکفیرر  اسررررررر   

مررریرررلررریرررون تررر  در  ررررال  ۳ی۱۰

  فعالی  اس ی
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 استفاده در صنا ع خودروسازی و الزم بکایفوالد    فوالد مبارته،شکت

های انتقال سیاالت، صنا ع سازی، صنا ع فلزی سبک و سنگی ، لولهقطعه

 یو الکتک ک  و صنا ع لوله و پکوفیل تولید مین ا د خانگ لوازمصنا ع،بندیهبست

جا گاه فوالد 

مبارته در صنع  و 

آن از تولید تل سهم 

تشور در جدول 

  آورده شده اس ی مقابل
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ز ک از را در ن ودارهای فوالد مبارته  متوسط ماهانه مبلغ فکوشروند تولید و 

 یوان مقا سه تکدتم  ۱۴۰۰ مهکتا پا ان  ۱۳۹۸سال 
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 باشدی ش مبلغ فکوش، ناش  از افزا ش نکخ محصوالت م افزا
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بهبود ی دهندههای مال  شکت ، نشانگزارش شده در صورتهای مال  نسب 

  اس ی های قبل نسب  به دوره فعالی  شکت 

 

 

 

1396139713981399نسبتهایمالی

1.331.992.002.39نسبتجاری

%48%48%56%65نسبتبدهیبانکی

134111106-دورهوصولمطالبات

198236236-دورهگردشانبار

332347342-چرخهعملیاتی

پیشبینی۱۴۰۱پیشبینی1396139713981399۱۴۰۰نسبتهایسودآوری

158,021,839234,100,949391,458,791774,036,7451,298,423,7681,606,363,863فروش

%60%58%48%42%47%46درصدسودناخالص

%58%56%46%39%51%43درصدسودعملیاتی

%61%59%49%38%52%38درصدسودخالص
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های ا ش  افته و با ات ام طکحبه سنوات اخیک افز نکخ رشد شکت ، نسب 

 خواهد شدیتک سک عرشد ، ا   ۱۴۰۲ن سال تا پا ا دس  اجکا ی درتوسعه

ن ودار شکت  در سال جاری افزا ش سکما ه از سود انباشته داشته اس ی 

 قوق صا بان سهام ا   شکت  با 

میلیارد  ۲۹٬۳۰۰سکما ه تنون  

 تومان طبق چارت مقابل اس ی

 

پیشبینی۱۴۰۱پیشبینی139713981399۱۴۰۰

2%-9%12%23%2%

20%-24%18%23%2%

37%-28%31%20%2%

نرخرشد

نرخرشدسودناخالص

نرخرشدسودعملیاتی

نرخرشدسودخالص
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ی افزا ش دهندهنشانهای شکت  ها و بده وضعی  دارا  
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های قبل اس ی ا   مطلب های توتاه و بلندمدت نسب  به سالگذاریسکما ه

خلق ارزش افزوده  مبارته به توسعه وگو ای توجه مد کان و سیاس  تل  فوالد 

 باشدیناش  از درآمد شکت  به نفع صا بان سهام م 

ها در س   افزا ش نکخ

عث افزا ش هم با های تولیددهنها

ت ام شده بکای شکت  شده  ایبه

  اس ی
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کت  چقدر در ش کژی ا   نگکان  وجود دارد ته سودزا ش نکخ انافبا توجه به 

ت   بک ی تاثیک دهندهپذ کی داردی بکرس  نکخ سکبار نشانعطافمقابل آن ان

ت ام شده بهای 

 خواهد بودی

ماهه  ۶گزارش 

ؤ د ا   م ۱۴۰۰

 مطلب اس ی
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ر ال   ۲۶۵٬۰۰۰فوالد، با در نظک گکفت  نکخ دالر نی ا    ۱۴۰۰بکای سال مال  

 یر ال بکای هک سهم را دار م ۲٬۶۲۴ار سود دالری انتظ ۵۷۸اسلب )تختال( و نکخ 

 

  

2,624214,650238,500265,000291,500320,650

486,0002,1722,2792,3982,5182,649

540,0002,2772,3962,5292,6612,806

600,0002,3952,5272,6732,8202,981

660,0002,5122,6572,8182,9793,156

726,0002,6412,8002,9773,1543,349

تحلیلحساسیتسودآوری۱۴۰۰براساسقیمتدالرنیماییونرخدالریاسلببهازایهرهزارتن
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ر ال  و  ۳۰۰٬۰۰۰نظک گکفت  نکخ دالر نی ا   ، با در فوالد ۱۴۰۱بکای سال مال  

ر ال بکای  ۳٬۳۲۶، انتظار سود ٪۳۰ز تورم دالری و نی ۵۷۸)تختال(  نکخ اسلب

 هک سهم را خواهیم داش ی

 

 

 

 

  

3,326243,000270,000300,000330,000363,000

486,0002,1412,4252,7413,0563,403

540,0002,4162,7313,0823,4323,818

600,0002,7213,0723,4613,8504,279

660,0003,0263,4123,8404,2694,740

726,0003,3623,7864,2574,7295,247

تحلیلحساسیتسودآوری۱۴۰۰براساسقیمتدالرنیماییونرخدالریاسلببهازایهرهزارتن
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نسب  های گذشته محور، در سال P/Eو م ارزش  به عنوان  ک سهالد فو

 جکبه تکده اس یتمختلف  را قی   به سود 

P/E  ۱۴۰۰آبان  ۱۶گذشته نگک سهم در روز ،

ا   عدد بکای گکوه دهدی  را نشان م ۵ی۵عدد 

نگک آ نده P/Eاس ی با توجه به  ۰۶ی۸فلزات، 

تک از متوسط و ه چنی  گکوه، ا   سهم بکای پا ی 

آن را  ،از منظک تکنیکال و تابلوخوان مد نظک قکار بگیکدی اما  ت ا تواند خک د م 

 پکوفا ل خود مجددا مورد بکرس  قکار دهید!با توجه به ر سک 

P/Eسال

13973.27

13985.94

13996.57

14004.55

14013.59


