
تحلیل بنیادی 

شرکت فوالد مبارکه اصفهان آویدامینکارگزاری 

واحد تحلیل

1400آذر 
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t.me/aminavid
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معرفی صنعت

فوالدیمختلفیباتترکعناصر،ایننوعومقدارتغییربامیتوانکهطوریبهاستآلیاژیعناصروکربنآهن،ازمتنوعیبسیارترکیبفوالد

تولیدجهتجدیدروشهایولیبرمیگردد،قبلسال3000بهفوالدتولیدتاریخچهاگرچه.کردتولیدمتفاوتوجالببسیارخواصبا

دروگردیدولیدتمحصولاینزیادبسیارمقادیرفوالدتولیدتکنولوژیتوسعهبا.شدندگرفتهکاربهمیالدی19قرندرفوالدیمحصوالت

درفوالدکنندهمصرفاصلیبخشهایساز،وساختوخودروسازیصنایعاست،یافتهگسترشروزبهروزنیزمحصولاینکاربرددامنهنتیجه

.هستندجهان

برایشاخصینعنوابهرافوالدسرانهمصرفمطالعاتبرخیدرومیشودتلقیکشورهراقتصادمهمهایپایهازیکیعنوانبهفوالدصنعت

.برشمردهاندکشوریکبودنصنعتیارزیابی

www.aminavid.com
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معرفی صنعت

عرضه و تقاضای جهانی فوالد➢

Worldسویازمنتشرهآمارهایبراساس Steel Associationاستبودهتنمیلیون1،864بربالغمیالدی2020سالدرجهانفوالدتولیدمیزان.

آمریکاوروسیهژاپن،هند،چین،کشورهایسالایندر.میدهدنشانراکاهشدرصد0.9بربالغ2019سالتولیدبهنسبتتولیدمیزاناین

.بودندفوالدعمدهتولیدکنندگان

.استدادهتخصیصخودبهراجهانفوالدتولیدازنیمیازبیش2020سالدرفوالدتنمیلیون1،053تولیدباچینکشور

www.aminavid.com

t.me/aminavid
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معرفی صنعت

عرضه و تقاضای جهانی فوالد➢

www.aminavid.com

t.me/aminavid

پیشبینی.گرفتخواهددرپیشافزایشیروند2022و2021سالهایدرجهانیفوالدتقاضایازچینسهم«فوالدجهانیانجمن»پیشبینیمطابق

.بمانندباقیجهانفوالدعمدهمصرفکنندهکشورسهجزوهمچنان2022و2021سالهایدرهندوامریکامتحدهایاالتچین،کشورهایکهمیشود

.استقابلتوجه2021سالدرترکیهوهندکشوردرفوالدبرایشدهپیشبینیتقاضایافزایشفوالد،عمدهمصرفکنندهکشور10میاندر

بوده2020سالدرتنمیلیون1،303معادلدادهاندکهتشکیلاقیانوسیهوآسیاکشورهایراجهاندرفوالدیمحصوالتجهانیتقاضایمیزانبیشترین

.ایمبودهفوالدتقاضایمیزانافتشاهدمناطقسایردرکهحالیستدراینبوده،همراه2019سالبهنسبتدرصد3.5رشدباکهاست

.شدهاندواقعجهانازمنطقهایندرهستندژاپنوهندچین،شاملکهجهانخامفوالدتولیدکنندگانبزرگتریناستذکربهالزم

وضعیتدر.باشندارتاثیرگذفوالدتقاضایبرمیتواننددارند،باالییمصرفکهکشورهایی.کردرصدجهانیبازارزاویهازبایدرافوالدصادراتچشمانداز

سودیگرازوچیناقتصادبرحاکموضعیتبهدلیلسویکازکهسالی.دانستتولیدومصرفتداومسالبایدرا2022سالجهات،جمیعلحاظباوفعلی

تاثیرکشورفوالدصنعتوایراناقتصادبرطبیعتاتحوالتاین.بودخواهدفوالدبازاردرتحوالتیمنشأمختلف،صنایعوبازارهادرتقاضارشدبهدلیل

.کردخواهدمتاثرراایرانصادراتوداشتخواهد

http://www.aminavid.com/


معرفی صنعت

وضعیت تولید فوالد در جهان➢

www.aminavid.com

t.me/aminavid

2020کشورهای برترتولیدکننده فوالد خام جهان در سال  2020سالدرفوالدتولیدکنندگانبزرگترینفوالد،جهانیانجمنگزارشآمارطبق

تولیدرادنیافوالددرصد66حدوددرکشورهااین.اندبودهژاپنوهندچین،،کشورهای

دتولیمیزاناینکهاستبودهتنمیلیون1،065بابرابر2020سالدرچینتولید.میکنند

دومینعنوانبه(تنمیلیون83)ژاپنو(تنمیلیون100)هندفوالدتولیدبرابر8.5ازبیش

منطقهدرشورکسهاینگرفتنقراربهتوجهبا.دنیاستدرفوالدتولیدکنندگانسومینو

مناطقتمامینبیدرفوالدتولیدکنندهمنطقهبزرگترینمنطقهاینکهاستطبیعیآسیا،

جهانردفوالدکنندهعرضهکشورمهمترینچینکشوراخیرسالیانطیدر.باشدموجود

.استدادهاختصاصخودبهرافوالدتولیددرصد56حدوددرواستبوده

http://www.aminavid.com/


معرفی صنعت

عرضه و تقاضای جهانی فوالد➢

www.aminavid.com

t.me/aminavid

وتنمیلیون1،874بهترتیببه2022و2021سالدرفوالدبرایجهانیتقاضایمیرودانتظارفوالدجهانیانجمنپیشبینیبهبنا

.میباشدزیرجدولشرحبهانجمناینسویازشدهپیشبینیتقاضای.برسدتنمیلیون1،924

http://www.aminavid.com/


2015-2020تقاضای فوالد به تفکیک منطقه طی سال های ➢

معرفی صنعت

www.aminavid.com

t.me/aminavid

(هزار تن)عمده ترین قاره های تولید کننده فوالد

201520162017201820192020
تغییرات سال 

نسبت به 2020
2019

%13- 138,800 159,400 167,700 168,500 162,024 166,181(کشور18)اتحادیه اروپا

CIS 101,293 101,928 100,900 100,900 100,400 102,000 2%کشورهای عضو

%16- 101,100 120,000 120,900 115,800 110,624 110,733آمریکای شمالی

%7- 38,200 41,200 44,900 43,700 40,220 43,904آمریکای جنوبی

%1 17,200 17,000 17,400 15,100 11,669 13,988آفریقا

%2 1,381,000 1,347,700 1,269,800 1,209,200 1,095,826 1,102,017آسیا و اقیانوسیه

%8- 811,000 878,700 888,400 858,900 800,366 819,170به جز کشور چین-جهان 

%1- 1,864,000 1,880,000 1,808,400 1,729,800 1,587,246 1,623,000جهان

%5 1,053,000 1,001,300 920,000 870,900 786,880 803,830چین

%13 29,000 25,600 24,500 21,200 17,895 16,110ایران

http://www.aminavid.com/


معرفی صنعت

نرخ فوالدچشم انداز ➢

2021سالدر(یلطووتختفوالدیمحصوالتقیمتمتوسط)فوالدقیمتشاخصکهاستکردهپیشبینیفیچاعتبارسنجیموسسه➢

.مییابدافزایشتنهردردالر600نرخبهمیالدی2020سالبهنسبتدالری40رشدبا

درفوالدقیمتنزولیروندشاهد2024سالتاپسآناز،2021سالدرفوالدقیمترشدازپسکهاستکردهاعالمالبتهموسسهاین➢

.بودخواهیمجهانسطح

البته.استبودهچیندرتقاضارشدعلتبهنرخهارفتنباال،2021سالابتدایینیمهدرفوالدجهانیقیمتافزایشعاملمهمترین➢

رشدتأخیرابهممتحدهایاالتواروپااتحادیهدرقیمتهاوکردهپیرویچیندرآننرخروندازنیزآسیاییمناطقسایردرفوالدقیمت

.کردند

.رسید2020سالمارسماهازخودسطحترینپایینبهاکتبرماهاواخردرخامفوالدروزانهیتولید،Mysteelیموسسهاعالمطبق➢

در،داشتوجودتولیداتکردنمحدودمنظوربهمحلیدولتهایجانبازمتعددیهایدرخواستکهکرداعالمچنینهمموسسهاین

شدهولیدتبرایفوالدسازیهایکارخانهتمایلشدنکمموجبهاقیمتکاهشوفوالدبرایتقاضاشدنفروغکمعاملدوکهحالی

.بود

www.aminavid.com

t.me/aminavid
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معرفی صنعت

نرخ فوالدچشم انداز ➢

www.aminavid.com

t.me/aminavid

ایناز.شداهدخوهمکمترآتیهایماهدرواستمنفینزدیکآیندهدرتقاضااندازچشماخیر،هایماهطیچینفوالدتقاضاینزولیروندبهتوجهبا

ودشمیموجبتقاضارکود.بودخواهدبیشترتولیدکاهشمیزانازتقاضاکاهشاحتماالو2022سالنخستماههسهدرفوالدبازاراندازچشمرو

.استفاینانسارائهمحدودیتدلیلبهچینمسکنبازاروضعیتنیزتقاضارکوداصلیعلت.باشندفشارتحتهاقیمت

http://www.aminavid.com/


صنعت فوالد ایران➢

معرفی صنعت

رسیده1399سالدرتنمیلیون25حدودبهافزایشدرصد43باکهاستبودهتنمیلیون1394،17سالدرکشوردرفوالدیمحصوالتتولید➢

سالدرتنمیلیون22حدودبهافزایشدرصد15با1394سالدرتنمیلیون19ازفوالدیمحصوالتداخلیتقاضایمیزانهمچنین.است

.استرسیده1399

اقتصادیشدرکاهشبهتوانمیآندالیلازکهایمرسیدهعرضهمازادبهتقاضامازادازکهاستمشهودداخلیمصرفوتولیدمیزانمقایسهبا➢

.نموداشارهتحریمازناشیصادراتکاهشوساختمانصنعتدررکودازناشیتقاضاکاهشکشور،

کنندهرفمصازایراندیگرعبارتبه.استفوالدصنعتدرصادراتافزایشووارداتکاهشدهندهنشانکشوروارداتوصادراتمیزانبررسی➢

.استشدهتبدیلجهاندربزرگصادرکنندهوتولیدبه

سالدررکشوخامفوالدتولیدمیزانکهاستحالیدراین.استشدهبینیپیشتنمیلیون55ایرانخامفوالدتولید،1404اندازچشمسنددر➢

پیشمیزانتاشودافزودهکشورتولیدبهتنمیلیون26حدوددربایستیآیندهسال4درحساباینبا.استبودهتنمیلیون29حدوددر،1399

.رسدمینظربهذهنازدورامریکهگرددمحققاندازچشمسنددرشدهبینی

www.aminavid.com

t.me/aminavid
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عرضه و تقاضای فوالد ایران➢

ر واردات و صادرات فوالد میانی و محصوالت فوالدی د
1400و 1399هفت ماهه سال 

هزارتن:واحد

ه مصرف ظاهری، فوالد میانی و محصوالت فوالدی در شش ماه
1400و 1399سال 

هزارتن:واحد

معرفی صنعت

www.aminavid.com

t.me/aminavid
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وضعیت تولید فوالد خام ایران➢

معرفی صنعت

www.aminavid.com

t.me/aminavid

و مقایسه با سال 1399عملکرد تولید فوالد خام در سال 

میلیون تن –به تفکیک نوع محصول 1398

در تولید آهن اسفنجی، فوالد میانی و کل محصوالت فوالدی

1400و 1399هفت ماهه سال 
هزارتن:واحد

http://www.aminavid.com/


شرکتمعرفی➢

ساخت.نمایدمیفعالیتفوالدیورقهایتولیدزمینهدراستکشوردرصنعتیواحدهایبزرگترینازیکیکهاصفهانمبارکهفوالدشرکت❖

.شداجراآهنذوبازمستقلشرکتیکصورتبهانقالبازبعداماشد،مطرحاصفهانآهنذوبتوسعههدفبامبارکه،فوالدمجتمع

راه1370آغازگردیدواولینکورهقوسالکتریکیواحدفوالدساازیایانمجتماعدرمهارمااهساال1360عملیاتاجراییاینمجتمعدرسال❖

ازساهامیخااصباهساهامیعاام1383/02/21بهصورتشرکتسهامیخاصتاسیسودرتاریخ1369/12/28تاریخشرکتدر.اندازیشد

رجفوالدمبارکهبهعنوانچهارصدوسیوپنجمینشارکتپذیرفتاهشادهدرفهرساتشارکتهایبورساید1385/12/07درتاریخ.تبدیلشد

.گردید

اناهمیلیونتندرسالدستپیداکندضمناینکهفوالدمبارکاهبااخریادکارخ7.2توانستبهظرفیتتولید1395فوالدمبارکهاصفهاندرسال❖

درحالحاضربااافازایش.تنتوانستبهظرفیتخطوطتولیدخوداضافهکند700،000باظرفیت1385فوالدسازیونوردپیوستهسبادرسال

تانرسایده10.3میلیونتن،ظرفیتتولیدفوالدخامدرفوالدمبارکهبااحتسابفوالدسباوهرمزگااندرمجماوعباه1.6ظرفیتفوالدسبابه

.است

یاالت،درصدمصرففوالددرزمینههایخودروسازیوقطعهسازی،صنایعفلزیسبکوسنگینولولههایانتقاالسا50فوالدمبارکهبیشاز❖

.صنایعبستهبندی،صنایعلوازمخانگی،الکتریکیوصنایعلولهوپروفیلراتولیدمیکند

معرفی شرکت

www.aminavid.com

t.me/aminavid

http://www.aminavid.com/


معرفی شرکت

محصوالت➢

کهاستذکرهبالزم.میباشدرنگیکالفوگالوانیزهقلعاندود،کالفکالفسرد،کالفگرم،کالفتختال،شاملاصفهانمبارکهفوالدمحصوالت

بهاتقاضوعرضهمبنایبرشدهکشفقیمتبراساسکاالبورسطریقازعمدتاوکشورداخلبازاردرراخودمحصوالتدرصد80ازبیششرکت

.میرساندفروش

www.aminavid.com

t.me/aminavid

جغرافیاییموقعیت➢

.کیلومتریجنوبغربیشهراصفهانواقعشدهاست75کیلومترمربعدرنزدیکیشهرستانمبارکهودر35شرکتفوالدمبارکهدرزمینیبهمساحت

ولیدتظرفیت.استیافتهاختصاصتولیدسالنبهآن،مربعکیلومتر17که.داردمربعکیلومتر35بابرابروسعتیکارخانه،اینزمینمساحت،نظراز

.باشدمیتنمیلیون10.3سالهردراصفهان،مبارکهفوالدکارخانه

http://www.aminavid.com/


وا د برداشت و انباشت 
مواد  ا 

           :  2                
               

وا د  ندله سا ی
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وا د ا یای مس قی 

          :                                2.5 
          +                                       3 

         

وا د آه  
سا ی

آه  هیدراته

آه  پ  ه

وا د 
دولومیت

دولومیت  ا 

دولومیت پ  ه

شار  مواد به ترتی 

کوره های قو  الک ریکی

 و  کردن آهن قرا ه

شار  آهن اس ن ی

دم  اکسی ن

دم   رافیت

شار  آه  و دولومیت

نمونه  یری و اندا ه  یری 
دما

مواد م ا 

وا دهای کوره پاتی ی

اکسی ن  دایی

آنالیز شیمیایی

مواد م ا 
وا د ری  ه  ری  ت  ال

وا د  م  مواد

تحوی  و تو ی  مواد

تو ی  مواد افزودنی

می یون      دارای  رفیت اسمی
 ر  توس ه با قاب یت  تن در سال و
می یون تن در سال      افزای  تا

  3  فوالد  با با  رفیت اسمی
هزار تن در سال

آهن سا ی

فوالدسا ی

بهنراهآهبهوسیلهومیشودتأمینچادرملووگهرگلمعادنازشرکتنیازموردآهنسنگپودر✓

.میگرددحملمبارکهفوالدشرکتبرداشتوانباشتواحد

بهتقیم،مساحیاءواحددروشدهگندلهبهتبدیلگندلهسازیواحددرشدهانباشتآهنسنگپودر✓

.یشودمذوبفوالدسازیواحدالکتریکیقوسکورههایدرسپسومیگرددتبدیلاسفنجیآهن

.ددمیگرمنتقلمداومریختهگریماشینهایبه(اسلب)تختالبهتبدیلبرایمذابفوالد

بهسپسوشدهنوردگرم،نوردواحددرشدنگرمپیشازپسوشدهپرداختوخنکتختال✓

نورداحدوبهضخامتکاهشبرایسپسومیروداسیدشوییواحدبهیاگرمنوردتکمیلواحد

قلعاندود،واحدهایبهنوردیدهسردمحصوالتازبخشیهمچنین.میگرددارسالسرد

.میگرددارسالرنگیوگالوانیزه

معرفی شرکت

www.aminavid.com

t.me/aminavid

فرآیند تولید➢
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معرفی شرکت

www.aminavid.com
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ظرفیت تولید➢

1400ظرفیت های اسمی خطوط تولیدی شرکت فوالد مبارکه در سال 

گندله 7,400,000

(مبارکه و سبا)آهن اسفنجی  9,500,000

(مبارکه و سبا)تختال  8,800,000

(مبارکه و سبا)کالف گرم  6,750,000

کالف سرد 1,700,000

کالف قلع اندود 110,000

کالف گالوانیزه 200,000

1400ظرفیت های اسمی شرکت های فرعی فوالد مبارکه در سال 

شرکت صنایع معدنی فوالد سنگ خراسان-گندله 5,000,000

شرکت فوالد هرمزگان-آهن اسفنجی 1,650,000

شرکت فوالد هرمزگان-تختال 1,500,000

شرکت فوالد سفید دشت چهارمحال-آهن اسفنجی 800,000

ورق خودرو چهارمحال و بختیاری-کالف گالوانیزه 400,000

شرکت فوالد امیرکبیر کاشان-کالف گالوانیزه 150,000

شرکت فوالد سنگ مبارکه-آهک کلسینه 264,000

تولیدامخفوالدعنوانبهرااسلبباشد،میهرمزگانفوالوسبافوالدهایشرکتشاملکهخودهایزیرمجموعههمراهبهمبارکهفوالدشرکت➢

گرددمیمحسوبکشورخامفوالدتولیداتازدرصد43حدوددرهایشزیرمجموعههمراهبهشرکتاینتولیدات.نمایدمی

.داراستراکشوراولرتبهفوالدیمحصوالتتولیددرهموخامفوالدتولیددرهممبارکهفوالدشرکت➢
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معرفی شرکت
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طرح های توسعه ای شرکت➢

تاثیر1401و1400سالدرشودمیبینیپیشلذارسد،میآزمایشیبرداریبهرهبه1401سالاواخردرفوالدسازیواحدهایپروژهوسبافوالدتوسعهطرح

.باشدنداشتهتولیدمیزانبربااهمیتی

توضیحات
سرمایه گذاری مورد 

میلیون ریال-نیاز طرح
تشریح تاثیرطرح در شرح

فعالیت های آتی شرکت
تاریخ 

بهره برداری
درصد 

پیشرفت
هزینه های انجام 

شده تا کنون

بهبودفرآیند 1402/03/15 67.00 1,727,593 3,931,138 واحدآهنسازی

افزایشظرفیت 1401/11/15 18.66 2,922,912 2,908,171 واحدفوالدسازی

بهبودفرآیند 1401/08/15 84.59 2,234,470 3,308,645 واحدنوردگرم

افزایشتولید 1402/11/19 2.57 1,033,429 2,980,103 2نوردگرم

افزایشظرفیت 1402/03/01 61.00 2,039,452 2,807,023 سرویسرسانیبهطرحهایتوسعه

افزایشتولید 1401/11/23 45.62 2,440,439 2,607,299 طرحهایتوسعهفوالدسبا

بهبودفرآیند 1401/10/18 82.58 3,632,397 6,386,355 انتقالوتصفیهفاضالب

کاهشآالیندگی 1401/01/29 78.16 922,244 1,036,091 طرحهایزیستمحیطی

بهبودفرآیند 1401/02/24 37.74 1,613,114 2,827,130 انرژیوسیاالتفوالدسبا

بهبودفرآیند 1401/01/17 45.47 619,344 1,259,997 ITسیستمهایاتوماسیونوطرحهای

بهبودفرآیند 1400/09/25 70.20 3,799,176 4,745,378 واحدنوردسرد
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معرفی شرکت

سرمایه و سهامداران شرکت➢

:استیافتهافزایشریالمیلیون25،000،000مبلغبهزیرشرحبهمرحلهچندینطیکهبودهریالمیلیون10مبلغتاسیسبدودرشرکتسرمایه

محل افزایش سرمایه
سرمایه جدید 

(میلیون ریال)
درصد افزایش 

سرمایه
تاریخ

اندوختهسرمایهای 15,800,000 45 1384سال

قدیسودانباشته،مطالباتوآوردهن 25،800،000 63 1389سال

قدیسودانباشته،مطالباتوآوردهن 36,000,000 40 1392سال

قدیسودانباشته،مطالباتوآوردهن 50,000,000 39 1393سال

قدیسودانباشته،مطالباتوآوردهن 75،000،000 50 1394سال

سودانباشته 130،000،000 73 1397سال

سودانباشته 209،000،000 61 1398سال

سودانباشتهواندوخته 293،000،000 40 1400سال

www.aminavid.com

t.me/aminavid

درصد
سهم

نام سهامدار

20.17 یرانسازمانتوسعهونوسازیمعادنوصنایعمعدنیا

10.65 (مالکیتروشمستقیم)سهامعدالت

10.21 شرکتتوسعهصنایعرفاه

6.64 سهامدارانحقیقی

2.49 بانکتجارت

2.41 شرکتسرمایهگذاریصدرتامین

2.34 ایرمؤسسهصندوقبیمهاجتماعیروستائیانوعش

2.08 شرکتسرمایهگذاریاستانتهران

45.98 سایر
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معرفی شرکت

شرکت های زیرمجموعه ➢

www.aminavid.com

t.me/aminavid

تامینهایتشرکدرگذاریسرمایهبهآساناولیهموادتامینوبازارسهمافزایشجهتدرمبارکهفوالدشرکتخود،تامینزنجیرهتکمیلبهتوجهبا

.استکردهاقدامتولیدیحوزهدرفعالواولیهموادکننده

گذاریسرمایهپرتفویوضعیتصورتبراساس

سهامدرگذاریسرمایهشدهتمامبهایشرکت،

سبورازخارجوبورسدرشدهپذیرفتههایشرکت

شرکتبازارارزشوریالمیلیارد130،000ازبیش

1،000،000ازبیشبورسدرشدهپذیرفتههای

.باشدمیریالمیلیارد
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اطالعات بازار 

معامالت سهم

فوالد

بازاراولبورس بازار

10،110 (تومان)قیمت روز هر سهم 

29،300 (میلیارد تومان)سرمایه 

296 (هزار میلیارد تومان)ارزش بازار 

36 (درصد)سهام شناور 

4.7 P/E TTM

2.43 P/S

www.aminavid.com

t.me/aminavid
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روند سودآوری و تقسیم سود➢

بررسی عملکرد 

تسود و زیانی شرک

میتواندهکشرکتآتیتوسعههایطرحدلیلبهامااستبودههمراهتوجهیقابلرشدبامبارکهفوالدسهمهرسودگذشتهسالدر

پایاندریرودمانتظارکهاستکردهتوزیعاخیرسالهایدرراسودازکمیدرصدشرکتببخشد،بهبودهمبازفوالددرراسودآوریروند

.شودتکرارشرکتسودتقسیمسیاستنیزجاریمالیسال

www.aminavid.com

t.me/aminavid

.استرقامسودتقسیمیشرکت،بصورتتعدیلنشدهدرنمودارفوقارائهگردیدها*
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.استزیرترتیببهقبلسالباآنهامقایسهوفوالدایترازنامهاقالممهمترین1399سالپایاندر

بررسی

ترازنامه شرکت

www.aminavid.com

t.me/aminavid

وضعیت ترازنامه شرکت➢

1398 1399
اقالم ترازنامه

(میلیون ریال)

210,869,735 354,077,528 جمع بدهی

209,000,000 293،000،000 سرمایه

142,105,126 477,353,127 سود انباشته

66,350,750 76,673,491 دارایی ثابت مشهود

582,819,113 1,046,473,750 جمع دارایی

24,864,890 54,884,006 وجه نقد

شافزایبهمربوطآنعمدهیواستداشتهتوجهقابلرشدکهاستشدهبرابردوبهنزدیک1398سالبهنسبت1399سالدرداراییها

.میباشدشرکتمدتکوتاهگذاریسرمایهوکاالوموادموجودیوهادریافتنی
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نسبت های مالی
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بررسی نسبت های مالی فوالد مبارکه اصفهان

نسبتهایمالی
ماههمنتهی12
1399/12/29به

ماههمنتهی12
1398/12/29به

ماههمنتهی12
1397/12/29به

ماههمنتهی12
1396/12/29به

نسبت های سودآوری

0.480.420.470.46حاشیهسودناخالص

0.460.390.510.43حاشیهسودعملیاتی

0.490.380.520.38حاشیهسودخالص

0.500.300.400.26بازدهداراییها

0.820.480.640.47بازدهحقوقصاحبانسهام

نسبت های کارایی

0.800.800.760.67گردشداراییها

2.692.694.734.51گردشحسابهایدریافتنی

ریسک  /نسبت های اهرم

0.340.360.320.39جمعبدهیهابهجمعداراییها

نسبت های نقدینگی

2.392.001.991.35نسبتجاری

1.460.971.270.80نسبتآنی

0.410.140.070.08نسبتنقد
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مفروضات

وهمبستگیمحصوالتبهایننرخبرآوردگردیدهCISنرخهایمورداستفادهبرایفروشباتوجهبهپیشبینیهایموجودازنرخورق

:همچنینسایرپارامترهابهطورکاملدرجدولزیرآمدهاست.است

1401تحلیلی  1400تحلیلی  شرح

270،000 230،000 (ریال)نرخ دالر 

$960 $900 CISورق گرم 

$1100 $1030 CISورق سرد 

10% 10% نرخ رشد استهالک

35% 35% تورمنرخ

30% 30% و دستمزدنرخ هزینه حقوق

www.aminavid.com

t.me/aminavid
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بررسی عملکرد 

تسود و زیانی شرک
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عملیاتیدرآمد➢

ابتداییماهه6درشرکتکهحالیستدراین.استبودهتنهزار7،578و7،835ترتیببهشرکتتولیداتمجموع1399و1398هایسالدر

دررکتشتولیداتمیزانمیرسدنظربهزمستاندرگازقطعیوکمبودبهتوجهباواستکردهتولیدمحصولتن3،575میزانبه،1400

.میباشد99مالیسالبهنسبتتنیمیلیونیکافتازحاکیکهرسیدخواهدتنهزار6،536رقمبهمالیسالپایان
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بررسی عملکرد

تسود و زیانی شرک
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عملیاتیدرآمد➢

.دارنداختیاردرگرممحصوالترامبارکهفوالددرکلفروشمبلغدرصد75ازبیش❖

.دادهانداختصاصخودبه1400نخستماهه6دررافوالدفروشمبلغکلازدرصد4پوششدارودرصد20سردمحصوالت❖
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عملیاتیدرآمد➢

بررسی عملکرد 

تسود و زیانی شرک
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روشبهکاالبورسدرمچینگومستقیمعرضهروشدوبهعمدتاوکشورداخلدرراتولیدیمحصوالتدرصد80حدوداسالههرفوالد➢

.میرساند

همراهدرصدی118چشمگیررشدباصادراتیفروشوکاهشدرصد16قبلسالمشابهدورهبهنسبت1400نخستماهه6درداخلیفروش➢

.استداشتهتن244،000معادلدرصدی6کاهششرکتفروشتناژکلمجموعدراما.استبوده
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معرفی شرکت
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فروش داخلی➢

فروش.دارداختیاردرراداخلبازاردرصد46حدودشرکت.رساندمیفروشبهداخلبازاردرهموجهانیبازارهایدرهمراخودمحصوالتشرکت

راهازپس.شدمیاناجاممستقیمصورتبهتولیدیصنایعوکاارخانجاتبهکاالباورساندازیراهازقبلو1382ساالتاشارکتماحصوالتکل

میتحویلمشتریانبهشدهکشفقیمتهایبامابقیوعارضهقیمتکاشفجهتکاالباورسطاریقازمحصوالتازبخشیکاالبورساندازی

بصورتیاوسفارشصدوراساساوقبلمحصولوجهاخذمقابلدرمشتریانازسافارشدریافتاساسبرمحصولتاحویلوتولیداساسا وگردد

دروتعیین،کاالبورسماقرراتوقاوانیناساسبرماحصوالتقیمت.پذیردمیصاورتمادیرههیأتمصوباتطبقریالی-داخلیاسنادیاعتبار

هاینههازیقبیلازمشتریاندرخواستماورداضافیخدماتهزینهذکراستشایان.شودمیگذاشتهاجراموردبهوقطعی،سفارشصدورزمان

طاریقازمحصوالتازدرصد1399،59درسال.میگردداخذمشتریازنیزمصوباتمطابقمواردسایرولبهوضعیتبرش،بندی،بستهکیفیت،

.استبودهسفارشازخارجماحصوالتدرصد12و"ماچینگبصورت"پایاپایاتاقدرثبتطاریقازدرصد29باورس،

بهتوجهبا1400سالدرمبارکهفوالدشرکت.باشندمیمتمرکزآمریکاواروپاومیانهآسیایوخاوردورآفریقا،وخاورمیانهمناطقدرخارجبازارمشتریان

بهنسبتشرکتصادراتمذکور،سالنخستماهه8دردلیلهمینبهوگرفتپیشراخودصادراتحجمافزایشروندداخلی،بازارتقاضایکاهش

.استبودههمراهدرصدی20رشدباقبلسالمذکورمدت

فروش صادراتی➢
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عملیاتیدرآمد➢

بررسی عملکرد 

تسود و زیانی شرک
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602محصوالتاینصادراتیفروشمقدارکهمیباشدگرممحصوالت،1400نخستماهه6درمبارکهفوالدصادراتیفروشمقداربیشترین❖

.باشدمیمذکورمدتطیمحصولاینتولیدکلازدرصد22کهاستبودهتنهزار

مطابقصادراتیمحصوالتبرایکنونتا97سالازپوششداروسردگرم،محصوالتتفکیکبهمبارکهفوالدمحصوالتفروشنرخروند❖

.میباشدذیلنمودار
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بررسی عملکرد

تسود و زیانی شرک
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شدهتمامبهای➢

.دهندمیتشکیلراشدهتمامبهایدرصدی30و77سهمترتیببهکهاستسربارومستقیمموادبهمربوطشرکتشدهتمامبهایعمدهبخش

گندلهآهن،سنگیدخرنرخافزایشهمچنینوارزنرخافزایشازناشیعمدتاقبلمالیسالبهنسبتمصرفیمستقیمموادتوجهقابلافزایش.است

.استبوده1400سالدراسفنجیآهنو

شر 

%83,460,57667%131,864,13458%313,332,89877%431,324,86873%536,697,72572مواد مستقیم مصرفی

%3,087,0442%4,279,0142%6,850,2052%10,987,2692%14,283,4492دستمزد مستقیم

%52,875,89942%94,855,38242%123,268,99930%199,015,64134%249,895,89534سربار تولید

%139,423,519112%230,998,530102%443,452,102109%641,327,778108%800,877,069108جمع

%0(47,868)%0(125,192)%0(77,917)%0(87,170)%0(117,680)هزینه جذب نشده در تولید

%6,746,0725%20,463,7179موجودی کاالی در جریان ساخت اول دوره

%16(20,463,717)%7(15,410,441)موجودی کاالی در جریان ساخت پایان دوره

%125,658,006101%235,926,614105%410,391,815101%599,396,874101%748,257,536101بهای تمام شده کاالی تولید شده

%3,825,2333%4,680,0912%15,148,0534%19,129,2333%25,538,0853موجودی کاالی ساخته شده اول دوره

%4(4,680,091)%7(15,148,053)%5(19,129,233)%4(25,538,085)%4(29,755,627)موجودی کاالی ساخته شده پایان دوره

%124,803,148100%225,458,652100%406,410,635100%592,988,022100%744,039,994100بهای تمام شده کاالی فروش رفته

%00%00%0(108,318)%0(110,604)%0(149,315)بهای تمام شده خدمات ارایه شده

جمع بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

(41,843,734)8%

تحلیلی 1401

(32,982,370)

12 ماهه منتهی به 

1399/12/29

592,877,418

تحلیلی 1400

7% (52,501,854)7%

225,458,652

12 ماهه منتهی به 

1397/29/12

124,803,148 743,890,678

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی)م.ریال(
12 ماهه منتهی به 

1398/12/29

406,302,317
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بررسی عملکرد

تسود و زیانی شرک
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مواد مستقیم مصرفی➢

نهات.کلیهموادداخلیشرکتدرداخلتامینمیشود.درصدموادمصرفیراتشکیلمیدهند61درموادمستقیم،سنگآهنوگندلهحدود

.مواداولیهکهازبازارخارجتهیهمیگرددفروآلیاژمیباشد

شر 

%651%600%731%601%611فروآلیاژ

%2762%1942%2222%1551%1671آهن قراضه و چدن

%7,41657%6,74155%7,45154%6,63956%6,56856سنگ آهن

%00%1,50812%1,38410%1,29911%1,26411آهن اسفنجی

%5,22840%3,82231%4,57533%3,68831%3,77432گندله

%12,985100%12,325100%13,705100%11,840100%11,834100مجموع

12 ماهه منتهی به 

1398/12/29

مقدار مواد مستقیم مصرفی

12 ماهه منتهی به 

1399/12/29
تحلیلی 1400تحلیلی 1401

12 ماهه منتهی به 

1397/29/12

شر 

%5,622,7427%9,063,2827%17,574,8786%21,483,3675%26,956,9945فروآلیاژ

%3,607,1854%5,446,7064%15,314,7815%15,375,2184%20,433,0614آهن قراضه و چدن

%28,866,64435%41,810,35732%94,128,69430%137,467,91032%169,791,04432سنگ آهن

%00%30,636,10923%64,875,13521%101,869,88424%122,076,68123آهن اسفنجی

%32,965,05739%39,113,03930%102,452,30533%125,195,51329%159,947,82530گندله

%12,398,94815%5,794,6414%18,987,1056%29,932,9757%37,492,1197سایر

431,324,868مجموع

تحلیلی 1400

536,697,725

تحلیلی 1401

131,864,13483,460,576

12 ماهه منتهی به 

1399/12/29

12 ماهه منتهی به 

1398/12/29

12 ماهه منتهی به 

1397/29/12

313,332,898

مبلغ مواد مستقیم مصرفی)م.ریال(

http://www.aminavid.com/


بینرابطهازرکتشحساسیتتحلیلبرایشود،میمحاسبهفخوزشمشبراساسشرکتشدهخریداریآهنسنگوگندلهقیمتاینکهبهتوجهبا

و630بیلتاساسبر1401و1400سالبرایشدهبینیپیشهاینرخوکردیماستفادهمبارکهفوالدمحصوالتقیمتوفخوزشمش،CISبیلت

.استشدهاستفادهدالری670

بررسی عملکرد

تسود و زیانی شرک

www.aminavid.com

t.me/aminavid

شدهفرضکیلوهربرایریال142،963معادل،1400سالبرایخوزستانفوالدشمشنرخمتوسط:موادهزینهبینیپیشدرشرکتمفروضات

.استشدهگرفتهدرنظرخوزستانفوالدشمشنرخمتوسطدرصد24گندلهودرصد54اسفنجیآهندرصد،14آهنسنگقیمت.است

(گندلهوآهنسنگ)اولیهموادگذاریقیمتنحوه➢

شمشقیمتازضریبیصورتبهمعدنیوفوالدیهایشرکتتوافقبراساس1400سالدراسفنجیآهنوگندلهآهن،سنگکنسانترهخریدنرخ

آهنسنگوکنسانترهقیمتسقفگرفتهصورتتوافقبراساس..شودمیمحاسبهگرددمیاعالمماههسههایدورهدرکهاستخوزستانفوالد

58مبنایبراسفنجیآهنوخوزستانفوالدشمشدرصد26مبنایبرگندلهنرخسقفخوزستان،فوالدشمشدرصد19مبنایبر1400سالدر

.استبودهخوزستانفوالدشمشدرصد

http://www.aminavid.com/


هزینه های سربار➢

بررسی عملکرد

تسود و زیانی شرک

www.aminavid.com

t.me/aminavid

شر 

%16,934,08032%46,752,84149%58,675,03448%92,500,58646%115,860,28446هزینه مواد مصرفی

%13,572,03026%16,547,70417%20,847,94117%42,709,80721%53,495,55721هزینه انرژی )آب، برق، گاز و سوخت(

%3,989,6948%4,688,6715%4,226,4923%4,114,4082%4,005,2962هزینه استهالک

%11,416,08922%15,873,29517%22,954,22519%37,288,01519%48,474,41919هزینه حقوق و دستمزد

%6,964,00613%10,992,87112%16,565,30713%22,402,82511%28,060,33811سایر هزینه ها

مجموع

هزینه های سربار )م.ریال(

تحلیلی 1401
12 ماهه منتهی به 

1398/12/29

199,015,641 249,895,895

12 ماهه منتهی به 

1397/29/12

123,268,99952,875,899 94,855,382

تحلیلی 1400
12 ماهه منتهی به 

1399/12/29

باکه.استهمبارکفوالدمصرفیبرقوآببهمربوطآناصلیبخشکهباشدمیانرژیهزینهمزایا،وحقوقازبعدشرکتسربارهزینهمهمبخش

.اشدبهمراهافزایشباهمچناننیزآتیهایسالدرشودمیبینیپیشکشور،دربرقوآبیمنابعوضعیتبحرانیاندازچشمبهتوجه

.استگردیدهتعیینوبرآوردمفروضاتبخشدرشدهمطرحمواردبهتوجهبادستمزدوحقوقوسربارهایهزینه

http://www.aminavid.com/


بررسی عملکرد

تسود و زیانی شرک

هزینه های عمومی ، اداری و فروش➢

www.aminavid.com

t.me/aminavid

شر 

%811,85811%2,065,27017%2,641,20414%4,531,30716%5,522,19814هزینه حمل و نقل و انتقال

%326,4834%390,0383%600,9473%1,306,3474%1,665,2374حق العمل و کمیسیون فروش

%546,4387%860,9527%1,450,6158%2,399,1468%3,238,8478هزینه تبلیغات

%671,1009%1,352,10411%00%00%00هزینه مواد مصرفی

%133,5222%106,0491%00%00%00هزینه انرژی )آب، برق، گاز و سوخت(

%198,9023%234,3662%266,6221%333,0721%366,3791هزینه استهالک

%2,689,60135%3,912,65333%6,904,32237%12,188,89342%15,845,56141هزینه حقوق و دستمزد

%2,314,63330%3,016,74425%6,815,42236%8,310,11029%11,615,44330سایر هزینه ها

مجموع

تحلیلی 1401

هزینه های اداری، عمومی و فروش )م.ریال(

7,692,537 18,679,132

تحلیلی 1400

38,253,665

12 ماهه منتهی به 

1397/29/12

12 ماهه منتهی به 

1398/12/29

12 ماهه منتهی به 

1399/12/29

29,068,87511,938,176

.استداشتهعملیاتیدرآمدکلازدرصدی2حدودسهم99سالدرفروشواداری،عمومیهزینههایمبارکهفوالددر

http://www.aminavid.com/


بررسی عملکرد

تسود و زیانی شرک

شرکت های زیرمجموعه و درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها➢

www.aminavid.com

t.me/aminavid

.داردمبارکهفوالدگذاریسرمایهدرآمددرزیادیسهمکهباشدمیزیرشرکت5شاملشرکتگذاریسرمایهاصلیبخش

سهم شرکت سود تقسیمی وددرصد تقسیم س سود  هر سهم درصد مالکیت سال مالی سرمایه شرکت 

25,499,820 750 62.5 1,200 100 1400/12/29 34,000,000 انصنایع معدنی فوالد سنگان خراس

29,015,696 1219 38 3,208 95.2 1400/12/29 25,000,000 فوالد هرمزگان جنوب

23,377,063 656 35 1,874 42.43 1400/12/29 84,000,000 اتسرمایه گذاری توسعه معادن وفلز

21,351,456 2118 68 3,115 10.44 1400/12/29 100,000,000 معدنی و صنعتی گل گهر

19,846,062 3,425 69 4,964 10.08 1400/12/29 55,500,000 صنعتی ومعدنی چادرملو

7,958,527 سایر شرکتها

127,048,624 مجموع

http://www.aminavid.com/


زیانوسودصورت➢

.شودمیبینیپیشزیرصورتبهآتیمالیسالبرایشرکتزیانوسودصورتفوقمفروضاتبراساس

سودکلاز%92مبلغاین.استکردهشناسایینشدهحسابرسیمالیهایصورتدرتومانمیلیاردهزار35حدودسودی1400سالماهه6دراصفهانمبارکهفوالد

.است1399سالدرشرکتخالص

بررسی عملکرد

تسود و زیانی شرک

www.aminavid.com

t.me/aminavid

شرح 

EPS

%234,757,238100%391,458,791100%774,036,745100%1,220,260,951100%1,528,420,375100فروش

%53)124,803,148(%58)225,458,652(%52)406,302,317(%49)592,877,418(%49)743,890,678(بهای تمام شده کاالی فروش رفته

%109,954,09047%166,000,13942%367,734,42848%627,383,53351%784,529,69751سود )زیان( ناخالص

%3)7,692,537(%3)11,938,176(%2)18,679,132(%2)29,068,875(%3)38,253,665(هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی

سایر درآمدهای عملیاتی

سایر هزینه های عملیاتی

%119,338,52251%152,586,61339%355,562,69546%601,808,69849%750,992,98549سود )زیان( عملیاتی

%4)10,253,754(%4)14,710,422(%4)30,243,308(%2)21,999,672(%1)21,999,672(هزینه های مالی

%23,084,41910%31,122,2668%89,858,64312%162,328,90713%208,910,48114  سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

%132,169,18756%168,998,45743%415,178,03054%742,137,93361%937,903,79461 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

%4)9,864,015(%5)21,038,649(%4)32,403,017(%5)64,234,954(%5)80,456,571(مالیات سال جاری

%122,305,17252%147,959,80838%382,775,01349%677,902,97956%857,447,22356سود )زیان( خالص

سود )زیان(  پایه هر سهم )ریال(

سرمایه

2,314

293,000,000

1,306

17,076,969

130,000,000 293,000,000209,000,000

6,507,3991%)1,475,350(0.4%7%

941

3,494,0400%

تحلیلی 1400

2,314708

12 ماهه منتهی به 

1399/12/29

293,000,000

12 ماهه منتهی به 

1397/29/12

941

708

12 ماهه منتهی به 

1398/12/29

1,306

تحلیلی 1401

2,926

4,716,9540%

2,926

http://www.aminavid.com/


تحلیل حساسیت

.تحلیلحساسیتسودآوریشرکتبادومتغیرنرخدالرونرخورقگرمدرجدولزیرآمدهاست

P/Eنسبتفوقمحاسباتبهتوجهبا Forwardهمچونهاییریسککهاستذکربهالزم.داردقرارواحد5تا4محدودهدرشرکت

شرکتریسودآودررازیادیتغییراتتوانندمیواستتوجهقابلشرکتاینبرای(دالر)ریالینرخوفروشهاینرخکاهشریسک

.استضروریشرکتیچنینسهامدرگذاریسرمایهبهتصمیمدرهاریسکاینبهتوجهرواینازنمایند؛ایجاد

www.aminavid.com

t.me/aminavid

2314205000210000215000220000225000230000235000240000245000250000255000260000

700164016771714175117871824186118981935197120082045

750174917891828186819071947198620252065210421442183

800185819001943198520272069211121532195223722802322

850196720122057210221472191223622812326237024152460

900207621242171221922662314236124092456250325512598

950218622362286233623862436248625362586263626872737

1000229523472400245325062558261126642717276928222875

1050240424592514257026252681273627922847290229583013

1100251325712629268727452803286129192977303530933152

1150262226832743280428652925298630473108316832293290

1200273127942858292129843048311131753238330133653428

نرخ دالرسود هر سهم سال 1400

رم
 گ

ق
ور

خ 
نر
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ابا تشکر از توجه شم

مسئولیتسلباطالعیه

جامانمعامالتقبالدرمسئولیتیهیچگونهآوید،امینکارگزاریشرکتوبودهبررسیجهتصرفافوقگزارشمحتوای

مایهسرحلراهارائهعنوانبهتواندنمیگزارشاینمحتوایتنها.گیردنمیعهدهبرراگزارشایناطالعاتبراتکاءباشده

نههرگواتخاذبهترغیبیاومالیابزارهایسایریابهاداراوراقهرگونهفروشوخریدبرایایجابمعامله،پیشنهادگذاری،

.گرددتلقیتجاریومالیتصمیم

ههیچگونشرکتاینوکندتغییرتحلیلمفروضاتبهتوجهبالحظههردرتواندمیگزارشاینمفروضاتواطالعات

.گیردنمیعهدهبهرااطالعاتاینرسانیبروزعدمقبالدرمسئولیتی

www.aminavid.com

t.me/aminavid

http://www.aminavid.com/

