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 فوالد

. این کاال بعد از نفت و گاز دومین کشورهاستدر رشد و توسعه صنعتی  تأثیرگذارفوالد یکی از کاالهای مهم و 

 ، ساختمان، ساختونقلحملدهد و تعداد زیادی از صنایع پایه از قبیل ارزش تجارت جهانی را تشکیل میکاالی پر

بهبود و  رونیازاآالت، معدن و دیگر صنایع مرتبط با تولید و انتقال انرژی به صنعت فوالد وابسته هستند. ماشین

برخوردار است، اهمیت این صنعت به حدی  هاای در توسعه اقتصادی کشورتوسعه صنعت فوالد از اهمیت ویژه

 عنوانبهرا  جهاندرصد رشد اقتصادی به ازای یک درصد افزایش مصرف فوالد در  %22است که بانک جهانی نسبت 

 اعالم نموده است. 8121تا سال  شدهتیتثبیک نسبت طالیی 

ید های جدی فناوریریکارگبهاست،  دیگری که امروزه درباره صنعت راهبردی فوالد مطرح توجهقابلنکات  ازجمله

انطباق این صنعت با محیط زیست و پاسداری از آن  منظوربهغبار پیشرفته وآوری گردهای جمعدر زمینه سیستم

درصد کاهش یافته است و عالوه بر  21سال اخیر  91برای تولید یک تن فوالد طی  ازیموردن یانرژاست. میزان 

 فوالدی قابلیت استفاده مجدد را دارند. محصوالتاین بخش بسیار زیادی از 

 ،تولیدکننده فوالد نیتربزرگ شود.میلیارد تن فوالد خام در جهان تولید می 79631در حال حاضر سالیانه بیش از 

 دکنندگانیتولو کماکان رتبه اول  را بر عهده داشت 8171در سال  فوالدی جهان تولید از درصد 44٫9بوده که  چین

 دره کرد. به اتحادیه اروپا، ژاپن و هند اشار توانیم ترنییپای هارتبهفوالد را به خود اختصاص داده است، و در 

 8171و در سال  فوالد در اکثر کشورها کاهش یافت تولید به دلیل رکود اقتصاد جهانی ،8113و  8112سال 

 .شروع به افزایش کرد

 

فوالد به خود اختصاص داده  دکنندگانیتولرده سیزدهم را در بین  8171میلیون تن در سال  8792ایران با تولید 

کنیم، میانگین نرخ رشد تولید فوالد جهانی را در جدول و نمودار زیر مشاهده میاست. نرخ رشد روند تولید فوالد 

 درصد بوده است. 894های اخیر در جهان طی سال
 رشد تولید فوالد در جهان – 7 جدول

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 1،675 1،587 1،598 1،670 1،650 1،560 1،538 1،433 1،239 1،343 1،348 )میلیون تن(تولید جهانی 

 %5.5 %0.7- %4.3- %1.2 %5.8 %1.4 %7.3 %15.7 %7.7- %0.4- - نرخ رشد
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 روند تولید فوالد در جهان – 7 نمودار

 فوالد تولید یهاروش
 :گرددیم دیتول ریز روش دو از خام فوالد یطورکلبه

آهن و تولید فوالد در کانورترهای اکسیژنی، نظیر ذوب (BF) تهیه آهن خام یا چدن مذاب در کوره بلند .7

 .اصفهان

در  (Scrap) و قراضه (DRI) یاسفنج آهنو ذوب  (DR) آهنتولید شده از سنگ گندلهاحیای مستقیم  .8

، نظیر مجتمع  (IMF) نظیر فوالد خوزستان یا القایی (EAF) های الکتریکی از قبیل قوس الکتریکیکوره

 .فوالد جنوب

آهن است که دارای عیار باالی آهن بوده، جایگزین آهن اسفنجی محصول عملیات احیای مستقیم سنگ .9

 (Gas Based) آهن، به دو روش گازیولید آهن اسفنجی از سنگمناسبی برای قراضه جهت ذوب است. ت

معموالً در کشورهایی که  .پذیردبرای احیای آهن صورت می (،Coal Based) سنگیا استفاده از زغال

طور مثال، فوالد خوزستان و گردد. در ایران نیز بهدارای ذخایر گاز هستند، از روش گازی استفاده می

 .کنندماده احیاکننده استفاده می عنوانبهفوالد مبارکه از گاز 

متر، محدود بودن ی کاندازراهبا توجه به سرعت باالتر این روش به روش استفاده از آهن قراضه، هزینه  .4

ی زیست محیطی کمتر، باالتر بودن عیار آهن اسفنجی هاتیمحدودمنابع زغال سنگ کک شو در ایران، 

در ایران تولید فوالد از طریق آهن  نسبت به آهن خام، سهولت حمل و نقل و ذخیره آهن اسفنجی و غیره

های از طریق احیای مستقیم و کورهتولید فوالد  کهذکر است به الزم  ارد.تری داسفنجی توجیه مناسب

در حال حاضر تقریبا  .است بودههای شرکت ملی فوالد و وزارت صنایع نیز الکتریکی در راستای سیاست

 شود.فوالد جهانی از روش احیای مستقیم تولید می 11%
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 8102انداز و چشم بازار جهانی

صنعت ساختمانی  ازجملهمستقیم قیمت فوالد در صنایع مختلف  ریتأثاشاره شد به علت  قبالًکه  طورهمان

. فوالد یک کاالی جهانی محسوب شده ردیگیمی اقتصادی به خود هالیتحلبینی قیمت آن نقش مهمی در پیش

 ازجملهنام برد که  توانیمبسیاری در مورد قیمت فوالد  مؤثرعوامل  روزانه متغیر است. طوربهکه قیمت آن 

 .باشندیمامریکا و شرایط اقتصاد جهانی  متحدهاالتیابالیای طبیعی، تغییرات نرخ ارز  هاآن نیترمهم

، اندرلکنتقابلیک عامل داخلی  عنوانبهکاال  شدهتمامی بها در مؤثراز نرخ فوالد  برخی عوامل  ریاثرپذدر صنایع 

ایع صن شدهتمامبر بهای  کنترلرقابلیغرجی و ی خاهااهرم عنوانبهبر تغییر قیمت فوالد  مؤثراما کلیه عوامل 

 .کنندیمی قیمت فوالد را حائز اهمیت نیبشیپ جهتنیازای بوده و پوشچشمرقابلیغ ذکرشده

 8171درصد افزایش تقاضا در سال  2، 8176چهارم سال  ماههسهدر  منتشرشدهطبق گزارش انجمن جهانی فوالد 

ی تقاضا نیبشیپی بوده است. نیبشیپی این کارمحافظهشده نشانگر است.که البته نتایج محقق شده ینیبشیپ

درصدی چین و  399ی با توجه به افزایش تقاضای نیبشیپدرصد افزایش است. این  2نیز حاکی از  8172سال 

بوده  8173تا  آن از پسو   8172تا سال  وسازساختدرصدی  4افزایش سرعت  7گزارش موسسه معماران آمریکا

 ینیبشیپ %493 زانیم بهاست. این افزایش پیرو حرکت صعودی نرخ فوالد مورد انتظار در امریکای شمالی است که 

درصد( صادرات  81میلیون تن ) 722فوالد با کاهش  دکنندهیتول نیتربزرگ عنوانبهاست. از طرف دیگر چین  شده

 هامتیقسبب افزایش قدرت تقاضا نسبت به عرضه خواهد بود که منجر به شیب صعودی و تند  8181خود تا سال 

 خواهد شد. 8181تا سال  8172در سال 

 در ایران فوالد صنعت

ای که حتی مصرف سرانه گونهی برشمرد، بههای مهم اقتصاد در هر کشورتوان یکی از بنیانصنعت فوالد را می

 .ارزیابی صنعتی بودن یک کشور مطرح است منظوربهعنوان شاخصی فوالد به

کند، های مهم تولیدی و صنعتی کشور، نقش بسیار مهمی ایفا میامروزه در کشور ما نیز فوالد با حضور در بخش

منابع  وجود بهکنند. البته با توجه دستی از آن تغذیه میینعنوان صنایع پایصنعت به 611ای که افزون بر گونهبه

ر گذشته توانسته به جایگاه درخو یهاسالنخستین حلقه تولید فوالد، این صنعت در  عنوانبهآهن در ایران، سنگ

 .توجهی دست یابد

                                                      
7 American Institute of Architects(www.AIA.org) 
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میلیون  22ظرفیت دستیابی به  7414انداز شود که برای افق چشمایران چهاردهمین فوالدساز جهان محسوب می

با  ،میلیون تن است 98. در حال حاضر، ظرفیت تولید فوالد خام حدود است گذاری کردهتن فوالد خام را هدف

میلیون تن فوالد خام در سال، جایگاه ایران در صنعت فوالد از رتبه چهاردهم کنونی به  22 ارتقای ظرفیت تولید

در صنعت فوالد، صنایع باالدستی آن  افزودهارزشافزایش  باهدفان، یابد. در این میهفتم در سطح جهان ارتقا می

عه صنعت شده برای توسبینیاین برنامه، اهداف کلی پیش اساس برزنجیره تولید، تکمیل خواهد شد.  تناسببهنیز 

اث احد»، «های جهانیاستخراج معادن و تولید محصوالت فوالدی با احداث واحدهایی با مقیاس»فوالد شامل 

ارتقای سطح کیفیت محصوالت صنایع »، «افزودهارزشواحدهای فرآوری برای تکمیل زنجیره ارزش و ارتقای 

های دستیابی به دانش فنی تولید و ارتقای سطح فناوری در تمامی زمینه»، «استانداردهای جهانی اساس برمعدنی 

، «برداریی در مراحل مهندسی، احداث و بهرهاستفاده حداکثری از توان داخل»، «اکتشاف تا فرآوری مواد معدنی

 هایدستیابی به شاخص»و نیز « های جهانیشاخص موازات بهدر زنجیره معدن  مؤثروری کل عوامل ارتقای بهره»

 است.« محیطیاستانداردهای زیست

هزار تن و تولید  819172افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به  %73، تولید فوالد خام با 7936ماهه  ازدهی در

هزار تن رسید. مشابه دوره قبل  819424افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به  %84آهن اسفنجی نیز با 

هزار تن کاهش یافت. رشد صادرات در  41کاهش به  %12واردات آهن اسفنجی نداشته و واردات فوالد خام نیز با 

یزان بیشتری به فروش صادراتی نسبت به فروش داخلی این صنعت نیز با توجه به رشد تولید و اختصاص م

 بوده است. %21و  %818گیر بوده و به ترتیب برای آهن اسفنجی و فوالد خام چشم
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 فصل دوم:

 معرفی شرکت
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 چهتاریخ

 12/11/7922مورخ  1719و طی شماره  سیتأسشرکت سهامی خاص  صورتبهشرکت فوالد کاوه جنوب کیش 

از سهامی خاص به  17/16/7939ی کیش به ثبت رسیده و در مورخ رتجاریغ مؤسساتو  هاشرکتدر اداره ثبت 

نزد سازمان بورس اوراق بهادار  83/14/7932سهامی عام تبدیل شد. شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در تاریخ 

است و در مورخ  شده ثبت 77414در بازار دوم به شماره  11/71/7932پذیرفته و در تاریخ  مجدداًتهران 

 86/11/7936سهام شرکت در مورخ  تیدرنهاتهران درج گردیده و  بهادار اوراقنزد سازمان بورس و  83/71/7932

از سهام بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی به عموم عرضه شد. در  %2در تاالر دوم بورس تحت نماد کاوه به میزان 

ی تجاری فرعی شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس و واحد تجاری نهایی واحدهاحال حاضر شرکت جزء 

 .تساگروه بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 

، منطقه ویژه اقتصادی معدنی بندرعباسزند و محل کارخانه واقع در  خانمیکردفتر شرکت واقع در تهران، خیابان 

 . ستا فارسجیخلو فلزی 

با نماد  "ساخت آهن و فوالد اساسی"و گروه  "ساخت فلزات اساسی"شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در بخش 

این شرکت تکمیل زنجیره تولید فوالد از گندله تا مقاطع  سیتأسهدف از  .کندیمدر رشته فوالد فعالیت  "کاوه"

 اًجمعتولید آهن اسفنجی  منظوربهدر حال حاضر این شرکت دارای دو مدول احیاء مستقیم  .هستطویل فوالدی 

زم است. ال قرارگرفتهی آزمایشی برداربهرهمورد  7937و  7931که در سال  باشدیمتن  7،226،111به ظرفیت 

همچنین این شرکت دارای دو  میلیون تن در سال را دارد. 898تا ظرفیت  ارتقاقابلیت  مذکوربه ذکر است کارخانه 

مورد  7934که یک واحد آن در سال  هستمیلیون تن  798به ظرفیت  هرکدامواحد تولید شمش فوالدی 

واحد دوم تولید  افتتاح گردید. جمهورسیرئتوسط معاون اول  7932 مهرماهو در  قرارگرفتهی آزمایشی برداربهره

 و آمدهعملبهی زیربرنامهپیشرفت فیزیکی داشته که امید است طبق  %92شمش این شرکت نیز در حال حاضر 

ی این شرکت موجب اشتغال هاپروژهاجرای  ی برسد.سرداربه بهره  7932مالی در شهریور سال  تأمیندر صورت 

 .باشدیم میرمستقیغنفر  6111حدود  نفر مستقیم و در 7211بیش از 
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 داران شرکتترکیب سهام

به شرح جدول  7931مطابق گزارش سه ماهه اول سال ان عمده شرکت فوالد کاوه جنوب کیش دارترکیب سهام

 .ستزیر ا

 
 دارانترکیب سهام -  8 جدول

 درصد دارسهام

 27918 پارسصنایع معدنی کاوه گروه گسترش 

 88961 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

 71912 اگذاری سینمادر تخصصی مالی و سرمایهشرکت 

 3948 گذاری کوثر بهمنمدیریت سرمایهشرکت 

 6971 سایر

 122 جمع کل

 

 موضوع فعالیت شرکت

 7ی از فاز برداربهره،  Bو A فعالیت شرکت در سال مورد گزارش، عالوه بر تولید آهن اسفنجی توسط دو مدول 

ی فوالدسازی هاپروژهی، تداوم ساخت و تکمیل مترمکعبهزار  72 کننیریشآبی، تکمیل خط انتقال و فوالدساز

ی، پست مترمکعبهزار  2و 91،71 کننیریشآبشامل  رساختیزی هاپروژهی )مناقصه سنگان(، سازگندله،8 فاز

 بوده است. ...و  GIS لوواتیک 891برق 
 

 سرمایه 

میلیون  1،111میلیون ریال به سرمایه کنونی  71،111مرحله به شرح جدول زیر، از مبلغ  6سرمایه شرکت طی 

 ریال افزایش پیدا کرده است.
 افزایش سرمایه – 9 جدول

 افزايش سرمايهمحل  سرمايه جديد )ميليون ريال( سرمايه قبلي)ميليون ريال( تاريخ افزايش سرمايه

 مطالبات و آورده نقدی 911،111 71،111 7921

 مطالبات 131،111 911،111 7923

 مطالبات 7،271،111 131،111 7931

 مطالبات 9،111،111 7،271،111 7937

 مطالبات 2،111،111 9،111،111 7938

 مطالبات و آورده نقدی 6،111،111 2،111،111 7939

 مطالبات و آورده نقدی 1،111،111 6،111،111 77/19/7932
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 روند سود آوری

های گذشته در حال افزایش سطح تولید خود بوده که این مهم در کنار شرکت فوالد کاوه جنوب کیش، طی سال

 گیر سودآوری شرکت شده است.موجب افزایش چشم 7936ها در سال افزایش قیمت

 

 
 روند سودآوری – 8 نمودار

 ضاتومفر

ی فوالد مدهاآدردرصد باالی فروش صادراتی و همچنین مواد اولیه مصرفی شرکت، نرخ دالر در مخارج و  لیدل به

 کاوه جنوب نقش بسیار مهمی را داراست.

 
 مفروضات - 4 جدول

 1297 1298 1299 1400 

 %17.5 %24.2 %34.1 %29.6 نرخ تورم

 %2.2 %2.3 %2.1 %2.4 نرخ تورم امریکا

 157،698 136،772 112،200 85،000 ریال-نرخ دالر ثانویه

 502 502 502 490 دالر-نرخ بیلت

1

7،111،111

8،111،111

9،111،111

4،111،111

2،111،111

6،111،111

1،111،111

1393 1394 1395 1396

(میلیون ریال)روند سود آوری 

ناخالص( زیان)سود عملیاتی( زیان)سود خالص( زیان)سود
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 وضعیت تولید شرکت

با شروع  7931چهارم سال  ماههسهتن در سال که در  7،226،111دو مدول تولید آهن اسفنجی جمعا به ظرفیت 

 درصد آن محقق شده است. 16، 7936ی افتتاح گردید. که تا سال رسم طوربهتولید آزمایشی 

تن در سال در فاز اول که نخستین ذوب و  7،811،111سازی شامل شمش بیلت به ظرفیت یک واحد فوالد

سازی صورت رسمی افتتاح گردید. فاز دوم فوالدبه 7932انجام و در آبان ماه سال  7934گری آن در آبان ریخته

شود بینی میاست و پیش شده یزیربرنامهتن در سال  8،411،111افزایش ظرفیت تولید شمش بیلت به  با هدف

 برداری برسد.به بهره 7932سال پایان تا 

 :میکنیمها را در جدول ذیل مشاهده به تفکیک محصول و ظرفیت آن 36تولیدات سال 
 ظرفیت تولید عملی – 2 جدول

 توليد واقعي ظرفيت اسمي واحد تن
 توليد به ظرفيت

1296 

 توليد به ظرفيت

1297 

22% %16 1،406،544 1،856،000 تن Bو   Aآهن اسفنجی مدول   

111،811،7 تن بیلت  311،376  16% %21  

خریداری و استفاده از گندله جهت تولید آهن  صورتبهفرآیند تولید شمش بیلت شرکت فوالد کاوه جنوب کیش  

جهت تولید شمش بیلت  دشدهیتولآهن اسفنجی  ازو سپس استفاده  7936در سال  7944اسفنجی با نرخ تبدیل 

است با توجه به افزایش ظرفیت تولید شمش و افزایش  ذکر بهباشد، الزم در دو سال اخیر می 1913با نرخ تبدیل 

ای برای افزایش ظرفیت تولید آهن اسفنجی نیاز به آهن اسفنجی و با توجه به اینکه شرکت در حال حاضر برنامه

 میزان کسری آهن اسفنجی از خرید تأمین شود. بعد به 7932های شود در سالبینی میندارد پیش

 

 ظرفیت اسمی

تن  8،411،111درصدی به  711فوالدسازی، ظرفیت تولید شمش فوالدی شرکت با افزایش  8برداری فاز با بهره

 رسد.می
 ظرفیت اسمی – 6 جدول

 1400 1399 1398 1397 1296 1395 1394 تن

 2،400،000 2،400،000 2،400،000 1،200،000 1،200،000 1،200،000 - شمش فوالدی )بیلت(

 1،856،000 1،856،000 1،856،000 1،856،000 1،856،000 1،856،000 1،856،000 آهن اسفنجی مدول

 4،256،000 4،256،000 4،256،000 3،056،000 3،056،000 3،056،000 1،856،000 جمع
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 مقدار تولید

اند. برای دهبرآورده ش گذشتههای سالبیلت در روند افزایش نسبت تولید به ظرفیت اسمی  به مقادیر تولید با توجه

 رسد.درصد ظرفیت می 21برداری به مقدار تولید ، فرض بر این است که در دو سال اول بهره8فاز 
 مقدار تولید – 1 جدول

 1400 1399 1398 1397 97ماهه  2 1296 1395 1394 تن

 1،560،000 1،320،000 960،000 960،000 254127 916،977 624،358 20،304 شمش فوالدی )بیلت(

 1،856،000 1،856،000 1،670،400 1،577،600 303،048 1،406،544 1،018،575 1،107،713 آهن اسفنجی 

 135،552 135،552 121،997 115،219 22،133 174،062 - - آهن اسفنجی کارمزدی

 3،551،552 3،311،552 2،752،397 2،652،819 579،308 2،497،583 1،642،933 1،128،017 جمع

 

 

 

 وضعیت فروش

های آزاد نزدیک است، فرصت خوبی برای صادرات دارد. بخش عمده فروش با توجه به موقعیت شرکت که به آب

شرکت هم مربوط به صادرات شمش فوالدی )بیلت( به کشورهای جنوب شرقی آسیا، کشورهای حوزه خلیج فارس 

 باشد.میاروپای شرقی و افریقا  همچنینو 

ماهه  2های فوالدی به وجود آمد. در گذاری محصوالت شرکتحواشی زیادی حول نرخ 7931در نیمه اول سال 

ریال بودند. ولی بعد  48،111ها ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما و به نرخ ابتدایی شرکت

 شود.می انجاماز آن اجبار عرضه ارز به نرخ دستوری برداشته شد و تسعیر این ارزها در بازار ثانویه 

فوالدی در بورس کاالست عامل اثرگذار بعدی تغییر مدل تعیین قیمت پایه و محدوده نوسان قیمت محصوالت 

 شود.که آن هم از حالت دستوری خارج شده و بر اساس رقابت در بورس کاال تعیین می

با توجه به افزایش ظرفیت تولید شمش و افزایش نیاز به آهن اسفنجی و با توجه به اینکه شرکت در حال حاضر 

میزان کسری  بعد به 7932های شود در سالمیبینی ای برای افزایش ظرفیت تولید آهن اسفنجی ندارد پیشبرنامه

 آهن اسفنجی از خرید تأمین شود.
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 مقدار فروش

 درصد فروش شمش فوالدی شرکت مربوط به فروش صادراتی شرکت است. 62

 
 مقدار فروش – 2 جدول

 1400 1399 1398 1397 97ماهه  2 1296 1395 1394 تن

 داخلي

 623،939 527،949 383،963 338،480 22،742 102،435 321،223 11،995 بیلت

 - 123،136 308،017 244،778 - 182،279 204،107 1،060،077 آهن اسفنجی

 623،939 651،085 691،980 583،258 22،742 284،714 525،330 1،072،072 جمع فروش داخلي

 صادراتي

 936،061 792،051 576،037 621،520 307،054 805،856 298،365 - بیلت

 - 57،559 143،979 114،419 24،420 60،465 21،998 5،580 آهن اسفنجی

 936،061 849،610 720،017 735،939 331،474 866،321 320،363 5،580 جمع فروش صادراتي

 135،552 135،552 121،997 115،219 22،133 174،062 64،157 - درآمد ارائه خدمات

 1،695،552 1،636،247 1،533،994 1،434،416 376،349 1،325،097 909،850 1،077،652 جمع کل

 نرخ فروش

ریالی و بعد از آن با  48،111ماه با دالر  2نرخ فروش بیلت صادراتی با فرض تسعیر ارز به مدت  7931برای سال 

یه بینی نرخ بازار ثانوارز برابر با پیشهای آتی نرخ تسعیر شود. برای سالریال( انجام می 22،111نرخ بازار ثانویه )

دالر فرض  219های بعدی برابر دالر و برای سال 431برابر  7931انجام شده است. نرخ جهانی بیلت برای سال 

 شده است.
 نرخ فروش – 3 جدول

 1400 1399 1398 1397 97ماهه  2 1296 1395 1394 ریال

 داخلي

  70،976،813  61،558،381  50،499،082  28،693،500 23،304،459 16،481،398 11،124،596 8،475،782 بیلت

  35،927،075  31،159،649  25،561،648  14،924،874 - 8،016،667 6،104،288 5،335،715 آهن اسفنجی

 صادراتي

  79،126،491  68،626،618  56،297،472  32،870،833 14،362،288 18،373،820 12،938،763 - بیلت

  42،810،805  37،129،927  30،459،333  17،784،522 12،430،794 11،595،882 5،835،076 5،432،437 آهن اسفنجی

  7،787،237  6،753،892  5،540،518  3،234،984 2،500،023 1،737،622 1،509،407 - درآمد ارائه خدمات
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 مبلغ فروش

 کل مبلغ فروش شرکت مطابق جدول زیر است.
 مبلغ فروش – 71 جدول

 1400 1399 1398 1397 97ماهه  2 1296 1395 1394 میلیون ریال

 داخلي

 39،039،382 28،649،890 17،092،932 9،712،177 529،990 1،688،272 3،573،476 101،667 بیلت

 - 3،836،888 7،873،430 3،653،279 - 1،461،270 1،245،928 5،656،269 آهن اسفنجی

 39،039،382 32،486،778 24،966،362 13،365،456 529،990 3،149،542 4،819،404 5،757،936 جمع فروش داخلي

 صادراتي

 79،915،376 58،647،618 34،990،002 20،429،879 4،409،998 14،806،653 3،860،474 - بیلت

 - 2،137،151 4،385،510 2،034،881 303،560 701،145 128،360 30،313 آهن اسفنجی

 79،915،376 60،784،769 39،375،512 22،464،759 4،713،558 15،507،798 3،988،834 30،313 مجموع فروش صادراتي

 - - - - 55،333 302،454 96،839 - خدماتدرآمد ارائه 

 118،954،758 93،271،547 64،341،873 35،830،215 5،298،881 18،959،794 8،905،077 5،788،249 مجموع کل فروش
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 مواد اولیه مصرفی

 به آهن اسفنجی و نرخ خرید آن به نسبتی از نرخ شمشمواد اولیه مصرفی تماما مربوط به مصرف گندله است. مقدار مصرف گندله با استفاده از ضریب تبدیل گندله 

 فوالدی )بیلت( محاسبه شده است.
 مقدار و قیمت گندله – 77 جدول

97سه ماهه  1296 1395 1394 میلیون ریال  1397 1398 1399 1400 

 2،670،693 2،670،693 2،403،624 2،270،089 424،267 2،023،948 1،351،765 1،540،000 )تن( مقدار مصرف گندله

 18،451،269 16،002،835 13،127،839 7،665،051 4،907،756 4،235،203 3،051،891 2،300،121 )ريال( نرخ خريد گندله

 مبلغ مواد اولیه

 هزینه مواد مستقیم مصرفی به شرح جدول زیر است.

 مبلغ مواد اولیه – 78 جدول

97سه ماهه  1296 1395 1394 میلیون ریال  1397 1398 1399 1400 

 - - - 409،303 - 5،949 24،085 627،864 مواد اولیه ابتدای دوره

 45،071،054 39،090،246 28،860،723 15،914،956 2،329،216 8،004،177 3،715،195 - مواد اولیه دریافتنی از دپارتمان احیا

 49،277،678 42،738،663 31،554،386 17،400،350 2،082،199 8،978،719 4،125،440 3،542،187 مواد اولیه خریداری شده

 4،451،570 - - - - - 32،721 - مواد اولیه خریداری شده

 49،277،678 42،738،663 31،554،386 17،400،350 2،082،199 8،575،365 4،143،576 4،145،966 براي توليد آهن اسفنجي يمصرف گندله

 98،800،302 81،828،909 60،415،109 33،724،609 4،411،415 16،988،845 7،897،441 4،170،051 موجودی مواد اولیه آماده برای مصرف

 - - - - - (409،303) (5،949) (24،085) مواد اولیه پایان دوره

 98،800،302 81،828،909 60،415،109 33،724،609 4،411،415 16،579،542 7،891،492 4،145،966 مواد مستقيم مصرفي
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 هزینه دستمزد

 هزینه نیروی انسانی متناسب با تورم رشد داده شده است.
 هزینه دستمزد – 79 جدول

 1400 1399 1398 1397 1296 1395 1394 میلیون ریال

 742،087 497،825 265،357 190،204 135،995 92،443 89،451 زد مستقیمتمدس

 1،893،745 1،270،409 677،169 485،384 347،048 188،082 76،916 هزینه پیمانکاری

 325،455 218،330 116،377 83،417 59،643 164،513 270،774 دستمزد عمومی و اداری

 2،961،288 1،986،564 1،058،904 759،005 542،686 445،038 437،141 جمع هزينه نيروي انساني

 2،582 2،245 1،551 1،441 1،335 1،309 974 تعداد نیروی انسانی

 1،147 885 683 527 407 340 449 سرانه هزينه نيروي انساني ساالنه

 هزینه سربار

های سربار، متناسب با تورم، نسبت به میزان تولید و یا مانند هزینه مواد غیرمستقیم به های مختلف هزینهبخش

 مستقیم مصرفی برآورد شده است.نسبتی از مواد 

 هزینه سربار – 74 جدول

 1400 1399 1398 1397 1296 1395 1394 میلیون ریال

 10،549،932 8،737،721 6،451،147 3،601،126 1،999،753 733،475 4،074 مواد غیرمستقیم مصرفی

 1،905،227 1،706،436 1،192،797 834،146 699،733 418،041 89،031 استهالک

 5،276،515 3،799،781 2،225،022 1،659،226 1،222،891 804،285 581،615 هزینه آب، برق و گاز

 1،893،745 1،270،409 677،169 485،384 347،048 188،082 76،916 پیمانکار خدمات نیروی انسانی

 810،920 690،145 555،672 414،371 319،731 488،750 68،252 لوازم و ابزار آالت مصرفی

 293،619 230،225 158،817 88،441 46،799 43،054 38،022 مالیات و عوارض

 161،780 137،685 110،858 82،668 63،787 47،128 9،636 پذیرایی و کانتین

 787،174 646،503 488،004 340،288 242،557 205،580 6،084 حمل، کرایه، تخلیه و بارگیری

862،62 سایر  376،975 1،019،528 1،257،261 1،986،565 2،884،314 3،631،403 

 25،310،316 20،103،218 13،846،052 8،762،911 5،961،827 3،305،370 941،898 جمع سربار توليدي
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 فروش رفته بهای تمام شده کاالی

 رفتهشده کاالی فروشبهای تمام – 72 جدول

97سه ماهه  1296 1395 1394 میلیون ریال  1397 1398 1399 1400 

 98،800،302 81،828،909 60،415،109 33،724،609  4،411،415 16،579،542 7،891،492 4،145،966 مواد مستقیم

 742،087 497،825 265،357 190،204  40،243 135،995 92،443 89،451 دستمزد مستقیم

 25،310،316 20،103،218 13،846،052 8،762،911  1،819،318 5،961،827 3،305،370 941،898 سربار ساخت

 (1،093،839) (1،019،922) (847،708) (817،039)  - (769،228) (506،495) (197،239) بازیافت ضایعات مواد اولیه تولید

 45،182 45،182 45،182 45،182  307،313 42،538 - - مصرف ضایعات بازیافت شده

 - - - -  9،183 52،244 (147،992) - موجودی مواد کمکی

 (251،602) (251،138) (216،701) - - (34،120) (163،099) (113،538) هزینه های جذب نشده در تولید

 123،552،446 101،204،075 73،507،291 41،905،866  6،587،472 21،968،798 10،471،719 4،866،538 جمع هزينه هاي توليد

 - - - -  595،660 247،914 196،060 62،324 موجودی کاالی ابتدای دوره

 - - - - (802،210) (595،660) (247،914) (88،605) کاهش)افزایش( در موجودی کاال

 (45،071،054) (39،090،246) (28،860،723) (15،914،956) (3،329،215) (8،004،177) (3،715،195) (196،060) آهن اسفنجی انتقالی 

 78،481،392 62،113،829 44،646،568 25،990،910  3،051،707 13،616،875 6،704،670 4،644،197 بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
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 های عمومی و اداریهزینه

 اند.عمدتا متناسب با نرخ تورم رشد داده شدههای عمومی، اداری و فروش هزینه
 های اداری، عمومی و فروشهزینه – 76 جدول

 1400 1399 1398 1397 1296 1395 1394 میلیون ریال

 695،627 592،023 476،669 355،458 274،273 397،104 438،289 های عمومی هزینه

 325،455 218،330 116،377 83،417 59،643 164،513 270،774 هزینه دستمزد و کارکنان

 4،890 4،380 3،062 2،141 1،796 30،406 44،485 استهالک

 14،044 14،044 14،044 14،044 - 14،044 336 هزینه حقوقی و ثبتی

 44،871 38،188 30،748 22،929 17،692 16،490 5،000 الزحمه حسابرسی مستقل و داخلیحق

 7،776 4،668 1،821 857 420 900 1،000 مدیره تپاداش هیئ

 - - - - - (354،113) (616،950) های در جریان ساختانتقال به پروژه

 1،092،663 871،633 642،720 478،846 353،824 269،344 142،934 مجموع
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 های عملیاتیها و هزینهسایر درآمد

 ناسب با تورم رشد کرده و به شرح جدول زیر است.های عملیاتی شرکت متهزینه
 های عملیاتیسایر درآمدها و هزینه – 71 جدول

 1400 1399 1398 1397 1296 1395 1394 میلیون ریال

 (251،602) (251،138) (216،701) - (34،120) (163،099) (113،538) نشده در تولیدهای جذبهزینه

 - - - - 61 52،995 30،682 اضافات)کسری( انبار

 (587،798) (500،253) (402،781) (300،358) (231،758) (195،274) 2،035 سایر

 (839،400) (751،391) (619،482) (300،358) (265،817) (305،378) (80،821) مجموع

 

 های غیر عملیاتیسایر درآمدها و هزینه

مل ها شامل هزینه حهزینه "سایر"باشد. بخش مربوط به تسهیالت ارزی پلنت اکسیژن میزیان تسعیر ارز، عمدتا 

 های گمرکی است.از شرکت به اسکله و هزینه
 های غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینه – 72 جدول

 1400 1399 1398 1397 1296 1395 1394 میلیون ریال

 282،277 209،638 133،236 70،174 6،094 26،239 36،651 سود سپرده بانکی

 - - - - (500،438) 77 (1،713) هزینه و جرایم غیر عملیاتی

 (322،545) (279،307) (265،850) (238،335) (292،864) (89،736) (1،621) سود)زیان( ناشی از تسعیر ارز

 (1،736،650) (1،560،332) (1،300،277) (1،083،564) 45،661 12،477 3،921 سایر

 (2،160،791) (1،874،369) (1،585،673) (1،251،725) (741،547) (50،943) 37،238 مجموع
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 تسهیالت

میلیون یورویی برای احداث  713تسهیالت شرکت شامل دو بخش ارزی و ریالی است که بخش ارزی آن از دو وام 

ل تشکی مین مالی طرح احداث واحد تولید آب صنعتیمنظور تأمیلیون یورویی به  82فاز دوم واحد تولید فوالد و 

ا ت بنابراینشوند. ای ثبت میهای شرکت این دو تسهیالت تحت عنوان هزینه سرمایهشده است. مطابق گزارش

. شودرسند، هزینه مالی از محل این تسهیالت شناسایی نمیبرداری میهای مذکور به بهرهکه پروژه 7933سال 

درصد، هزینه مالی سنوات آتی شرکت  81مابقی تسهیالت شرکت که عمدتا ریالی هستند بر اساس نرخ بهره برای 

 برآورد شده است.
 تسهیالت - 73 جدول

 1400 1399 1398 1397 1296 1395 1394 میلیون ریال

 10،603،132 10،127،997 8،943،776 6،880،758 4،685،677 4،234،719 1،161،118 تسهیالت جاری

 31،899،784 30،470،331 26،907،571 20،700،932 14،491،689 12،397،920 12،724،350 تسهیالت بلند مدت

 42،502،916 40،598،328 35،851،346 27،581،690 19،177،366 16،632،639 13،885،468 جمع

 22،368،892 19،370،250 18،437،009 16،528،790 13،725،142 11،963،279 77،668،317 تسهیالت ریالی

 110،064،362 133،800،000 133،800،000 120،399،335 106،998،670 89،288،842 29،141،194 تسهیالت ارزی )یورو(

 20،134،024 21،228،078 17،414،338 11،052،900 5،452،224 4،669،360 8،888،261 تسهیالت ارزی )میلیون ریال(

 1،208،041 1،273،685 - - - - - مالی تسهیالت ارزیهزینه 

 4،173،914 3،780،726 3،496،580 3،025،393 2،294،100 1،485،026 626،021 هزینه مالی تسهیالت ریالی

 5،381،956 5،054،411 3،496،580 3،025،393 2،294،100 1،485،026 626،021 هزينه مالي
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 صورت سود و زیان

 د.بوگیری خواهد شده شرکت به شرح جدول زیر است. سودآوری شرکت به خاطر افزایش قیمت دالر و فوالد جهانی شاهد رشد چشمبینیصورت سود و زیان پیش
 

 شدهبینیصورت سود و زیان پیش – 81 جدول

 1400 1399 1398 1397 97سه ماهه  1296 1395 1394 میلیون ریال

 118،954،758 93،271،547 64،341،873 35،830،215 5،298،881 18،959،794 8،905،077 5،788،249 درآمدهای عملیاتی

 (78،481،392) (62،113،829) (44،646،568) (25،990،910) (3،735،111) (13،174،095) (6،704،670) (4،644،197) عملیاتیشده درآمدهای بهای تمام

 40،473،366 31،157،718 19،695،306 9،839،305 1،563،770 5،785،699 2،200،407 1،144،052 سود)زيان( ناخالص

 (1،092،663) (871،633) (642،720) (478،846) (190،476) (353،824) (269،344) (142،934) های فروش، اداری و عمومیهزینه

 (839،400) (751،391) (619،482) (300،358) 264،574 (181،616) (305،378) (80،821) سایر اقالم عملیاتی

 38،541،303 29،534،694 18،433،104 9،060،102 1،637،868 5،250،259 1،625،685 920،297 سود)زيان( عملياتي

 (5،381،956) (5،054،411) (3،496،580) (3،025،393) (619،155) (2،655،049) (1،485،026) (626،021) های مالیهزینه

 (2،160،791) (1،874،369) (1،585،673) (1،251،725) (488،048) (992،985) (50،943) 37،238 عملیاتیهای غیرسایر درآمدها و هزینه

 30،998،556 22،605،914 13،350،851 4،782،983 530،665 1،602،225 89،716 331،514 مالياتسود)زيان( قبل از 

 (81،007) (59،075) (34،889) (12،499) - (4،187) - - مالیات بر درآمد

 30،917،550 22،546،839 13،315،962 4،770،484 530،665 1،598،038 89،716 331،514 سود)زيان( خالص

 4،417 3،221 1،902 681 76 228 13 55 سهمسود)زیان( هر 

 

http://www.novinic.com/


 فوالد کاوه جنوب کيشتحليل بنيادي                             سرمايه نوين                  مينگذاري تأمشاور سرمايه شرکت

 

 نيه نوين سرمايتام يه گذاريشرکت مشاور سرما -طبقه سوم غربي-32پالک-بلوار گل آذين-بلوار آفريقا)جردن(
 33222222فکس:  33222222-2تلفن:

www.novinic.com 
32 

 

 

 

 

 فصل سوم:

 گذاریرزشا
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 گذاریمفروضات ارزش – 87 جدول

 بعد 7411 1400 1399 1398 1397 

 1.00 1.23 1.23 1.23 1.23 بتا

 - 0.39 0.39 0.39 0.39 یاهرم ریغ یبتا

 - 0.62 0.74 0.94 1.18 یاهرم یبتا

 - %11.20 %11.20 %11.20 %11.20 سهام سکیر صرف

 - %30 %30 %30 %30 سکیر بدون بازده

 %41 %37 %38 %41 %44 سهامداران انتظار مورد بازده

استخراج  المللیهای معتبر بینو صرف ریسک سهام از سایت "کاوه"بتای شرکت با استفاده از سابقه معامالت نماد 

 محاسبه شده است. CAPMداران با استفاده از فرمول شده است. نرخ بازده مورد انتظار سهام

 DDMمدل 

روش تنزیل سود تقسیمی مطابق جدول زیر است. سهامی عام( با فوالد کاوه جنوب کیش )شرکت گذاری ارزش

گذاری به این روش، سود نقدی ساالنه شرکت برآورد گردیده و سپس با استفاده از نرخ بازده مورد برای ارزش

بینی، سود نقدی آخرین دوره بر اساس های پس از آخرین دوره پیشگردد. برای سالداران تنزیل میانتظار سهام

 گردد. فرمول رشد ثابت گوردن محاسبه می

شود که سودهای آتی درصد فرض شده است. این امر سبب می 71های آتی معادل نسبت تقسیم سود برای سال

 ها تقسیم و افزایش سرمایه دهد.گذاری مجدد در پروژهرا برای سرمایه
 گذاری به روش تنزیل سود تقسیمیارزش – 88 جدول

 به بعد 1222 1400 1399 1398 1397 میلیون ریال

  30،917،550 22،546،839 13،315،962 4،770،484 خالص سود

  %10 %10 %10 %10 سود میتقس نسبت

 100،368،633 3،091،755 2،254،684 1،331،596 477،048 یمیتقس سود

 %31 شرکت بلندمدت رشد نرخ

 %41 %37 %38 %41 %44 دارانسهام انتظار مورد بازده نرخ

 35،652،823 1،207،073 1،181،241 947،652 477،048 شدهلیتنز یمیتقس سود

 39،465،837 شرکت يفعل ارزش

 7،000،000،000 سهام تعداد

 5،638 شرکت )ريال(ارزش فعلي هر سهم 

و ارزش هر سهم با لحاظ  میلیون ریال 291،462،93 ارزش حقوق صاحبان در روش تنزیل سود تقسیمی برابر

 برآورد شده است. ریال 692،2 سهم برابر 111111،111،1،
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 تحلیل حساسیت

ریال و نرخ جهانی  22،111برابر  7931مالی  سال اه باقیماندهم فتهبرای  در این گزارش نرخ دالر بازار ثانویه

یافته در سال های واقعی تحققفرض شده است. اثر انحراف نرخ 7931دالر برای سال  431بیلت فوالدی برابر 

 شرکت در جدول زیر آورده شده است. EPSاز فرضیات این گزارش بر  7931

 7931سال  EPS تحلیل حساسیت – 89 جدول

(دالر) نرخ جهاني بيلت    

الر
 د

خ
نر

 (
ال

رب
)

 

EPS   7931  470 480 490 500 510 520 530 

80،000 514 554 593 633 673 712 752 

85،000 599 640 681 723 764 806 847 

90،000 683 726 770 813 856 899 942 

95،000 768 813 858 903 948 993 1،037 

100،000 852 899 946 993 1039 1،086 1،133 

 

 آمدهلت فوالدی در جدول زیر نرخ جهانی بیبازار ثانویه و و متغیر نرخ دالر با د 7932سال  EPS سیتحساتحلیل 

 است.

 7932سال  EPS تحلیل حساسیت - 84جدول 

(دالر) نرخ جهاني بيلت    

الر
 د

خ
نر

 (
ال

رب
)

 

EPS  9327  470 480 490 503 510 520 530 

100,000 1،310 1،374 1،438 1،514 1،565 1،629 1،692 

105,000 1،460 1،527 1،594 1،674 1،727 1،794 1،861 

112,200 1،675 1،747 1،818 1،904 1،961 2،033 2،104 

115,000 1،759 1،832 1،906 1،993 2،052 2،125 2،198 

120,000 1،909 1،985 2،062 2،153 2،214 2،291 2،367 

130,000 2،208 2،291 2،374 2،473 2،539 2،622 2،705 
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