
 

          گذاری تأمین سرمايه نوين   مشاور سرمايه شرکت تحلیل بنیادی شرکت سیمان شمال 

 

                        

 

 

 

     

                                                 

                                                         

                                                                                                                                                                    

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

   

                                                                       

                          

   

                                                                              

  

 

 

  

د فوالشرکت  یادیبن یلتحل

 عام( ی)سهام مبارکه اصفهان

 1398 خرداد

 

 مین سرمایه نوینأت گذاریشرکت مشاور سرمایه



 

          گذاری تأمین سرمايه نوين   مشاور سرمايه شرکت تحلیل بنیادی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

 

 سرمايه نوين نیتأمی گذارهيسرماشرکت مشاور  -طبقه سوم غربي-23پالک-بلوار گل آذين-بلوار آفريقا)جردن(

 22030354:دورنگار  22030350-3تلفن:

www.novinic.com 

 

 مطالبفهرست 

 2 .......................................................................................................................... مختلف عیصنا در فوالد یکاربردها

 3 ................................................................................................................................................................خودرو صنعت

 4 .......................................................................................................................................................وسازساخت صنعت

 4 ........................................................................................................................................................ یبندبسته صنعت

 5 ..................................................................................................................................................... یانرژ و روین صنعت

 5 ........................................................................................................................................................ فوالد دیتول ندیفرآ

 6 ....................................................................................................................................................... فوالد یجهان دیتول

 8 .......................................................................................................................................................فوالد مصرف سرانه

 9 .................................................................................................................................................. رانیا در فوالد صنعت

 9 ............................................................................. رانیا در خام فوالد مصرف و دیتول

 10 ................................................................. رانیا در یفوالد تمحصوال مصرف و دیتول

 13 ............................................................................... یفوالد محصوالت و خام فوالد واردات و صادرات مقدار

 16 .................................................................................................................................................... ……یاصل تیفعال

 17 ..................................................................................................................................................... سهامداران بیترک

 17 ........................................................................................................................................................... شرکت هیسرما

 19 ........................................................................................................................................................................ ترازنامه

 20 ....................................................................................................................................................انیز و سود صورت

 21 ........................................................................................................................................................... یکل مفروضات

 21 ........................................................................................................................................................... یاتیعمل درآمد

 24 ............................................................................................................................................... یمصرف میمستق مواد

 25 ........................................................................................................................................................... دستمزد نهیهز

http://www.novinic.com/


 

          گذاری تأمین سرمايه نوين   مشاور سرمايه شرکت تحلیل بنیادی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

 

 سرمايه نوين نیتأمی گذارهيسرماشرکت مشاور  -طبقه سوم غربي-23پالک-بلوار گل آذين-بلوار آفريقا)جردن(

 22030354:دورنگار  22030350-3تلفن:

www.novinic.com 

 

 25 ................................................................................................................................................................ سربار نهیهز

 26 ....................................................................................................................... یاتیعمل یدرآمدها شدهتمام یبها

 26 ................................................................................................................................ فروش و یادار ،یعموم نهیهز

 27 ............................................................................................................. یاتیعمل یها(نهیهز) درآمد ریسا خالص

 27 ...................................................................................................... یاتیرعملیغ یها(نهیهز) درآمد ریسا خالص

 27 ...............................................................................................................................................................یمال نهیهز

 29 .................................................................................................................... شده ینیبشیپ انیز و سود صورت

 30 .......................................................................................................................................... یگذارارزش مفروضات

 DDM .............................................................................................................................................................. 30 روش

 31 .................................................................................................................................................... تیحساس لیتحل

http://www.novinic.com/


 

          گذاری تأمین سرمايه نوين   مشاور سرمايه شرکت تحلیل بنیادی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

 

 سرمايه نوين نیتأمی گذارهيسرماشرکت مشاور  -طبقه سوم غربي-23پالک-بلوار گل آذين-بلوار آفريقا)جردن(

 22030354:دورنگار  22030350-3تلفن:

www.novinic.com 

1 

 معرفی صنعت فوالد 

 دومین و گاز نفت از بعد کاال این .است ورهاکش صنعتی توسعه و رشد در تأثیرگذار و مهم کاالهای از یکی فوالد

 اختس ساختمان، نقل،وحمل قبیل از پایه صنایع از زیادی تعداد و دهدمی تشکیل را تجارت جهانی حجمپر کاالی

 بهبود رو این از .هستند وابسته فوالد صنعت به انرژی، انتقال و با تولید مرتبط صنایع دیگر و معدن آالت،ماشین

 .است کشورها برخوردار اقتصادی توسعه در ایویژه اهمیت از فوالد صنعت توسعه و

 حیث از دیگر سوی از و دارد را جهان دهم رتبه آهنسنگ تولید در و بوده آهنسنگ فراوان ذخایر دارای ایران

 ستد فوالد تولید در خود شایسته جایگاه به متعدد دالیل به اما دارد، قرار جهان دوم در جایگاه طبیعی گاز ذخایر

 این فعر برای و است مطرح توفیق عدم این دلیل ترینمهم عنوانبه تولید فوالد زنجیره بودن نامتوازن .است نیافته

 است. نیاز آینده در اصولی و دقیق هایریزیبرنامه به نقیصه

از این رو آهن و فوالد باشند، کشور جهان، تکنولوژی تولید فوالد و سایر مشتقات آن را دارا می 68بیش از 

، در 2017اختصاص داده است. میزان تولید فوالد خام در سال  به خودتوجهی از تجارت جهانی کاال را سهم قابل

 3.8میلیون تن(، میزان تولیدات در حدود  1،627میلیون تن بوده است که در مقایسه با سال قبل ) 1،689حدود 

تولید فوالد در چین، ژاپن و هند )سه تولیدکننده برتر جهان( نیز به  درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات

 1،113) 2016میلیون تن در سال  1،124آسیا نیز با میزان تولید درصد بوده است.  6.1و  - 0.09، 2.9ترتیب 

 در ت.ترین منطقه تولیدکننده، جایگاه خود را حفظ کرده اسعنوان بزرگ(، همچنان به2015میلیون تن در سال 

بود. این در حالی درصد  69.3 ،های فوالد در سراسر جهانکارخانه برداری از ظرفیتبهرهمتوسط ، 2016سال 

 درصد گزارش شد.  69.7 ، میزان استفاده از ظرفیت در حدود 2015است که در سال 

درصدی  رشد یک ،میلیون تن بوده که نسبت به سال قبل1،548.5معادل ، 2016تقاضای جهانی فوالد در سال 

و  2017های مریکا و هند در سالآمتحده شود که کشورهای چین، ایاالتبینی میاست. پیش را در پی داشته

مصرف فوالد در چین ضمن اینکه،  کننده فوالد جهان باقی بمانند.همچنان جزو سه کشور عمده مصرفنیز  2018

درصدی همراه  7.1و  3به ترتیب با رشد نیز مریکا و هند آ متحده و در ایاالت درصدی 2ا کاهش ب 2018در سال 

بینی شده کننده فوالد، افزایش میزان مصرف پیشکشور عمده مصرف 10در میان الزم به ذکر است، خواهد بود. 

 خواهد بود.توجه قابل 2018برای فوالد در کشور هند و ترکیه در سال 
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سهم  کهشناخته شده  درصدی( 18)با رشد  2017در سال همین تولیدکننده بزرگ فوالد جهان سیزدایران 

بالغ بر  2016تولید فوالد ایران که در سال  .درصد بوده است 1.25 ،از کل فوالد تولیدی جهان در این سال آن

 .یافته استمیلیون تن افزایش 21.2به  2017در سال  ،میلیون تن گزارش شده بود 17.9

ت دارای مزی ،تولید فوالد ارزان در زمینههن، منابع انرژی، نیروی کار جوان و آایران به علت داشتن معادن سنگ

ریبا . کشورهای صنعتی ذکر شده تقاستکره جنوبی و  نسبی نسبت به برخی کشورهای صنعتی مانند آلمان، ژاپن

ید از طریق واردات ایران( بادرصد انرژی مورد نیاز برای تولید فوالد را )برخالف  90آهن و حدود درصد سنگ 100

ایران د . . . بیشتر از صنایع تولید فوال سنگ وآهن، زغالدر برابر تغییرات جهانی قیمت سنگ ،تأمین کنند؛ بنابراین

 وری این صنعتکارایی و بهره های موجود در صنعت فوالد،چالشسفانه در ایران به دلیل أپذیر هستند. اما متآسیب

 .باشدنمی رضایت بخش چندان

 کاربردهای فوالد در صنایع مختلف  -1-1

 و جدید هایروش به فوالدی محصوالت تولید اما .رسدمی میالد از قبل سوم هزاره به فوالد و آهن از استفاده

 نامیده صنعتی انقالب عصر که دوره این در تکنولوژی توسعه با .شد شروع میالدی 19قرن  از امروزی، شکل به

 ازی،ساتومبیل صنایع آهن،راه نظیر مختلف هایبخش در و فوالد آهن از استفاده برای جدیدی کاربردهای شود،می

 زرو هاآن دامنه تنها نه و بوده رشد در حال نیز امروز تا که آمد وجود به هابخش سایر و کشتیرانی هواپیماسازی،

 .اندکرده ایجاد فوالد صنعت در عظیمی تنوع بلکه یافته، گسترش روز به

 تواندمی که شودمی اطالق فوالد باشند، داشته کربن درصد 2 حدود تا درصد هزارم 2 بین که آهنی یاژهایآل به

 بر شده انجام حرارتی عملیات آن، در موجود کربن درصد به فوالد خواص .باشد نیز آلیاژی دیگری عناصر شامل

 کربن درصد دهم 2 تا درصد هزارم 2 بین هک فوالدی از .دارد آن بستگی در موجود آلیاژدهنده فلزهای و آن روی

 دارد کربن درصد 0.6تا  0.2فوالدی که بین  .شودمی استفاده فوالدی ورق و لوله سیم، ساختن برای باشد داشته

 داشته کربن درصد 2تا  0.6 از که فوالدی از و رود،می بکار ساختمانی قطعات و بخار دیگ ریل، ساختن برای

  .شودمی استفاده چنگال و کارد و فنر ابزارآالت، ختسا برای )سخت فوالد(

فوالدهای ساختمانی به فوالدهایی  شوند.تقسیم می ساختمانی و ابزارسازی فوالد از نظر کاربرد به دو نوع

همچنین برای  ها وهای فلزی، اسکلت پلعنوان مواد اولیه برای ساختمان اسکلتتوان بهها میگویند که از آنمی

آالت، اجزای ماشین)پیچ و مهره، میله و محور و...( استفاده کرد. ها، ماشینقطعات وسایل نقلیه، دستگاه ساختن

 دهند. های فوالدسازی را فوالدهای ساختمانی تشکیل میدرصد محصوالت کارخانه 90امروزه حدود 

http://www.novinic.com/


 

          گذاری تأمین سرمايه نوين   مشاور سرمايه شرکت تحلیل بنیادی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

 

 سرمايه نوين نیتأمی گذارهيسرماشرکت مشاور  -طبقه سوم غربي-23پالک-بلوار گل آذين-بلوار آفريقا)جردن(

 22030354:دورنگار  22030350-3تلفن:

www.novinic.com 

3 

برداری و برش )مانند ای برادهها در ساختن ابزارهشود که از آنفوالدهای ابزارسازی به فوالدهایی گفته می

گری و...( استفاده های ریختهکاری، قالبهای کورههای خم وکشش، قالبکن، سنبههای دستگاه خمچکش، تیغه

شود. در انتخاب فوالدهای ابزارسازی، استحکام کششی و انبساط چندان مورد توجه نیست بلکه بیشتر قابلیت می

ها، به فوالدهای ابزارسازی ن فوالدها برحسب درصد عناصر موجود در آنها مطرح است. ایبرش و سختی آن

 شوند.غیرآلیاژی، کم آلیاژ و پرآلیاژ تقسیم می

 خودرو صنعت  -1-2

 تهساخ فوالد از اتومبیل بدنه و دندهقدرت، جعبه مولد. است اتومبیل کل وزن درصد 55فوالد دربرگیرنده حدود 

فوالدهای جدید شامل فوالدهای مقاوم، فوالدهای یابد. می افزایش فوالدی هایسیم با تایرها توان همچنین. شودمی

این  .زدساپذیر میتر فوالد در خودرو را امکانباشد که کاربردهای ظریففوالدهای مقاوم پیشرفته می بسیار مقاوم،

انندگان و مسافران را جویی در منابع شده، در حالی که ایمنی ر( و صرفهدرصد 50تافوالدها سبب کاهش وزن )

مایتی های حیافته، قیمت پایین نفت و برنامهافزایش تقاضا برای خودرو در اقتصادهای توسعه .دهدنیز افزایش می

های بزرگ مصرف فوالد در خودروسازی یکی از محرکسبب شده تا  ها که سبب افزایش خرید خودرو شدهدولت

ابد یسازی افزایش میها در بخش ماشینگذاریسرمایه ،صاد جهان رفع شوندها درباره افق اقتاگر ابهام باشد.جهان 

 و این به معنای رشد مصرف فوالد است. 

سازی خودرو با هدف الزم به ذکر است، در حال حاضر این صنعت به دلیل تالش خودروسازان در جهت سبک

ین رو کشش خودروسازان به سمت استفاده باشد. از اسازی مصرف سوخت، در حال تغییر و تحول اساسی میبهینه

صنعت  ها دراز پالستیک در صنعت خودرو با رشد چشمگیری رو به رو بوده است. علت اصلی استفاده از پالستیک

تر باشد، باشد. در واقع هرچه وزن خودروها سبکخودرو، کاهش وزن خودرو و بالطبع، افزایش سرعت اتومبیل می

درصد میزان سوخت کم  7تا  5                       درصد کاهش وزن، تقریبا   10ا کرده و به ازای هر میزان سوخت نیز کاهش پید

شود. البته دالیل دیگری مانند کارایی، استحکام قطعات، شود که منجر به کاهش آلودگی محیط زیست میمی

ست. از اها در خودروسازی کمک شایانی کرده مالحظات اقتصادی تولید قطعه نیز به گسترش روزافزون پالستیک

 یابد.این رو احتمال اینکه سهم فوالد در ساخت خودرو کاسته شود، افزایش می
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 وسازصنعت ساخت -1-3

دهد اما ترین بازار برای صنعت فوالد را تشکیل میبزرگ ،درصد مصرف فوالد جهان 50 با ساز،وبخش ساخت

البته این امید وجود دارد که با بهتر  .های اخیر رونقی نداشته استیافته در سالاین بخش در اقتصادهای توسعه

خش ب ها در آمریکا، مصرف فوالد در این بخش رشد کند.شدن شرایط اقتصادی در اتحادیه اروپا و توسعه زیرساخت

درصد مصرف فوالد را به خود  40کننده فوالد در آمریکا است. این بخش بیشتر از وساز بیشترین مصرفساخت

منظور رصد وضعیت این بخش در آمریکا مورد استفاده قرار تواند بههایی که میاخصدهد. یکی از شاختصاص می

وساز در برگیرنده مخارج برای بناهای جدید و وساز است. مخارج ساختگیرد، مخارج صرف شده در بخش ساخت

میزان  میالدی تاکنون، 2016همچنین توسعه بناهای موجود در بخش خصوصی و دولتی است. از ابتدای سال 

 1،188یافته است و به درصد افزایش 4وساز بخش خصوصی و عمومی در آمریکا در حدود رشد ارزش ساخت

گذاری شده با نوسانات مختلفی روبرو بوده های مختلف، مخارج سرمایهمیلیارد دالر رسیده است. اگرچه در ماه

های بعد نیز رود، این روند صعودی در سالهای اخیر صعودی بوده و انتظار میاست، روند کلی آن در طول سال

از در وسوساز بر تقاضای فوالد اثری مثبت دارد. با توجه به افزایش ارزش ساختادامه داشته باشد. افزایش ساخت

 آمریکا، تقاضای فوالد شکل گرفته از این حوزه، افزایش خواهد یافت و منجر به افزایش تقاضای کل خواهد شد.

 ی بندصنعت بسته  -1-4

ها بطری ،ظروف رنگ و محصوالت شیمیایی محصوالت تبلیغاتی، کنسرو غذا،های قوطیشامل محصوالتی نظیر 

بادوام و تا حدی در برابر گرما مقاوم بوده و برای تولید ظروف  ،ظروف فوالدی .شودو ... می های نوشیدنیو قوطی

 باشد.مخصوص مناسب می

فوالدی است  این محصول، .باشدمیاندود قلع از فوالد ،بندیبستهعت صنقسمت اعظم فوالد مورد استفاده در 

الدی، کنسرو فو زدگی مقاوم گردد. در برخی از کشورها،آبکاری شده تا در مقابل زنگ ،قلع که توسط الیه نازکی از

الزم به  .دتنهسبندی ترین فرم بستهبازیافت کنسروهای فوالدی، قابل شود.الق میطهای کنسرو قلعی ابه قوطی

 .گرددها، از منابع بازیافتی حاصل میبندیقسمت اعظم فوالد مورد استفاده در بستهذکر است، 
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 نیرو و انرژی صنعت  -1-5

 برق، تیرهای های الکتریکی،ها و قطعات توربینمصارف فوالد در این بخش شامل سکوهای نفتی و گازی، لوله

 .شودمی و ...های بادی توربین

 

 

 

 ند تولید فوالدفرآی  -1-6

بندی شده که عیاری در حدود آهن دانهدرصد( به سنگ 50آهن با عیار کم )حدود در ابتدای این زنجیره، سنگ

د کننآهن را خرد میشود. یعنی سنگشود. این فرآیند به صورت خشک انجام میدرصد دارد، تبدیل می 68تا  60

بندی شده، قابلیت آهن دانهکنند. سنگیار را جدا میعآهن کمهای مغناطیسی، سنگو سپس از طریق روش

توان از آن استفاده کرد. در استفاده در تولید فوالد به روش احیای مستقیم را ندارد و تنها در روش کوره بلند می

بندی شده را از طریق فرآیندی تبدیل به کنسانتره پر عیار خواهند کرد. مرحله بعد آهن دانهمرحله بعد، سنگ

آهن و سایر مواد افزودنی که نخست خام و های تولید شده از نرمه سنگتولید گندله است. گندله یعنی گلوله

شود. آهن اسفنجی شود و برای احیاء به روش سنتی تولید آهن اسفنجی مبدل میشده و سخت میسپس پخته

است. احیاء موجب حذف یا از بین  درصد 95تا  84آید که عیار آن بین آهن به دست میاز احیای مستقیم سنگ

ورد آآهن شده و سنگ را به صورت شانه عسل یا ساختار متخلخل اسفنجی شکلی درمیرفتن اکسیژن در سنگ

 شود.گویند. در مرحله آخر، آهن اسفنجی به فوالد خام تبدیل میکه به همین دلیل بدان آهن اسفنجی می

  

خودرو و وسایل    ابزارهای ماشینی آهنراه سازیکشتی

کارهای عمومی،   کاربردهای آهن و فوالد در  

 صنایع مختلف

انرژی: نفت،  تسلیحاتی و   فرآوری مواد   یبندبسته

 لوازم برقی خانگی

 ژیمصارف فوالد در صنعت نیرو و انر - 1نمودار 
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 تولید جهانی فوالد -1-7

برابر افزایش، به  6میلیون تن بوده است. این مقدار با بیش از  28، در حدود 1900نی فوالد در سال تولید جها

یافته میالدی افزایش 2017میلیون تن در سال  1،689رسیده و درنهایت به  1950میلیون تن در سال  189رقم 

ساله در نظر گرفته شود، در تمامی های دهاست. اگر میانگین میزان تولید فوالد سالیانه در اقتصاد جهانی در بازه

ت، داده اسهایی که بحران مالی جهانی رخشدن با نوسانات، بخصوص در سالرغم مواجهاین دوران، تولید فوالد علی

 %50با عیار حدود  آهنسنگ 1

 گندله 4 رهکنسانت 3

 آهن اسفنجي 5 فوالد 6

 ی شدهبنددانه آهنسنگ 2

 کک

 یسازگندله

آهن 

 شمش

محصوالت 

 کوره بلند

 کوره دوار

 چدن

 کنسانتره احیاءمستقیم

 سازی

 یبرداربهرهتجهیز و  خردایش
کتشاف ا

 آهنسنگ

 فروآلیاژ قراضه

 فرایند تولید فوالد – 2نمودار 
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ها بیشتر میالدی از بقیه دهه 50و  60ساله فوالد در دهه . میزان رشد ده1روندی رو به رشد و صعودی داشته است

 درصد بوده است.  40توجه و بیشتر از آمار حکایت از آن دارد که در دو دهه اخیر نیز، رشد فوالد، قابل بوده است و

سال گذشته، نشان از اهمیت باالی این صنعت و نقش آن در اقتصاد  115برابر شدن تولید فوالد در طی  59

 2000یر صعودی داشته است اما از سال سال گذشته، روند تولید فوالد جهان س 60توان گفت، در میجهانی دارد. 

 به بعد و با ظهور کشور چین در عرصه تولید فوالد، این افزایش با شیب تندتری صورت گرفته است.

 

 
 WSAبه گزارش  2017تا  1950تولید جهانی فوالد خام از سال  - 3نمودار 

 1.2طور متوسط حدود میالدی، تولید فوالد جهان به 2000ال تا س 1970با توجه به نمودار فوق، از سال 

                            درصد رسید که عمدتا  به خاطر  5به بعد، رشد صنعت فوالد به سالیانه  2000درصد رشد داشته است اما از سال 

 ورها نرخ رشد تولید فوالد این کشکه در برخی از سالطوریافزایش تصاعدی تولید فوالد کشور چین بوده است، به

 رسید.درصد می 25به بیش از 

                                                 
خش مسکن آمریکا شروع شد و سپس تحت تأثیر قرار گرفته است. این بحران از ب شدتبههایی بوده است که با بروز بحران مالی، رشد اقتصاد جهانی سال ازجملهمیالدی،  2008سال .  1

گسترش یافت. در اثر این بحران، تولید فوالد تنها در مناطق خاورمیانه و آسیا، همچنان در  زدهبحرانبا کشورهای  توجهقابلو کشورهای دارای رابطه مالی و تجاری  افتهیتوسعهی کشورهای تمامبه

 درصدی، بیشترین کاهش تولید فوالد را در این سال تجربه کردند. 5.5و  8و آمریکای شمالی با کاهش  CISران قرار گرفتند. کشورهای مسیر رشد خود باقی ماند و سایر مناطق تحت تأثیر بح
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 سرانه مصرف فوالد -1-8

میلیون تن  55رود تولید فوالد به می انتظار است، شدهگرفته نظر در 1404 سال برای که اندازیچشم طبق

 که صورتبدین ،مصرف فوالد را در کشور افزایش داد سرانه باید رسیدن به این هدف، برای. در سال افزایش یابد

  .برسد کیلوگرم 400 به کیلوگرم 238 از
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Commodities: منبع. 2016 تا 2011 سال از ایران فوالد مصرف سرانه - 4نمودار 

 238.7درصدی به رقم  15سال گذشته با کاهش  6با توجه به نمودار فوق، سرانه مصرف فوالد ایران در 

کیلوگرم به ازای هر نفر کمتر است.  این  252کشورهای خاورمیانه معادل  کیلوگرم رسیده که از میانگین مصرف

باشد. این در حالی است که در همین بازه زمانی، سرانه های زیربنایی میاختالف، عمدتا ناشی از رکود و توقف طرح

 کیلوگرم رسیده است.  428درصدی به  31مصرف فوالد ترکیه با رشد 
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 صنعت فوالد در ایران  -1-9

 تولید و مصرف فوالد خام در ایران  -1-9-1

شود که میزان مطابق نمودار زیر، مشاهده می 1396تا  1390در بررسی روند تولید فوالد خام کشور از سال 

میلیون تن رسیده است؛ اما در سال  17صعودی بوده و به تقریبا  1393تا  1390تولید فوالد خام کشور از سال 

میلیون  21.8و  18.4درصدی، به 19و  10سابقه به ترتیب با رشد کم 1396و  1395بدون تغییر و در سال  1394

 تن رسیده است. 

 
 بر اساس گزارش انجمن فوالد ایران 1396تا  1390آمار تولید فوالد خام کشور از سال  - 5نمودار 

های فزایش ظرفیت تولید فوالد خام روند تولید سالهای ابرداری از طرحبا توجه به نمودار فوق به دلیل بهره

اخیر صعودی بوده است اما در مقابل با کاهش تقاضای محصوالت نهایی، روند تولید محصوالت نهایی فوالدی 

 گیرد(.تفصیل مورد بررسی قرار مینتوانسته مانند فوالد خام همواره افزایشی باشد)در قسمت بعد به

آید. این در حالی است دست میتولید و واردات با کسر صادرات هر محصول به مصرف ظاهری از حاصل جمع

 ند.  کنکه برای بدست آوردن مصرف واقعی هر محصول مصرف ظاهری آن را با تغییرات موجودی انبار آن تعدیل می

ارائه  1396تا  1390مصرف ظاهری فوالد خام مطابق نمودار زیر بر اساس گزارش انجمن فوالد ایران، از سال 

 گردد:می

 

  

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396
تولید فوالد خام 13,679 14,376 15,640 16,805 16,656 18,466 21,884
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 مصرف ظاهری فوالد خام بر اساس گزارش انجمن فوالد ایران - 6نمودار 

ها بوده است، اما با باالتر از  تولید آن فوالد خامهر ساله مصرف  1392تا  1390الزم به ذکر است از سال 

، تولید فوالد خام 1393نهایی و تقاضای فوالد در کشور، از سال  افزایش تولید فوالد خام و کاهش تولید محصوالت

ها شده است. الزم به ذکر است که مازاد تقاضای )مصرف( فوالد خام کشور هر ساله در حال بیشتر از مصرف آن

 افزایش است.

 

 

 

 تولید و مصرف محصوالت فوالدی در ایران -1-9-2

باشد. نمودار زیر، آمار دار و ... میورق سرد و ورق پوششمحصوالت فوالدی شامل: تیرآهن، میلگرد، ورق گرم، 

 دهد:را نشان می1390-1396های تولید محصوالت فوالدی طی سال

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396
مصرف ظاهری فوالد خام 17,062 17,303 16,860 16,104 14,989 14,912 15,063
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 بر اساس گزارش انجمن فوالد ایران 1396تا  1390آمار تولید محصوالت فوالدی کشور از سال  - 7نمودار 

 

میلیون تن در  17شود، میزان تولید محصوالت فوالدی کل کشور از فوق مشاهده میطور که در نمودار همان

 1396یافته و سپس با اتخاذ روند صعودی در سال کاهش 1393میلیون تن در سال  16.5به تقریبا  1390سال 

کشور  نرخ رشد تولید محصوالت فوالدی کل 1396و  1395های میلیون تن رسیده است. در سال 19به بیش از 

 درصد بوده است. 9و  4.5به ترتیب 

 
 بر اساس گزارش انجمن فوالد ایران 1396تا  1390میزان تولید انواع مختلف محصوالت فوالدی کشور از سال  -1جدول 

 تولید محصوالت فوالدی

 )هزارتن(
1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 

 1،123 984 1،124 1،643 1،961 1،994 2،218 تیرآهن

 6،243 6،730 6،205 5،630 5،799 5،708 6،112 میلگرد

 11،551 10،008 9،635 8،453 8،202 8،718 8،049 انواع ورق

 859 429 411 687 605 1،008 709 سایر محصوالت فوالدی

 19،776 18،151 17،375 16،413 16،567 17،428 17،088 کل محصوالت فوالدی

طور که مشخص است، تولید محصوالت دهد. همانتولید انواع محصوالت فوالدی را نشان می جدول فوق

، با ایجاد 1394روند کاهشی داشته اما از سال  1393تا  1391فوالدی تحت تأثیر رکود اقتصادی شدید از سال 

 ا کرده است. بسترهای رونق اقتصادی خصوصا در بخش تولید خودرو، تولید محصوالت فوالدی افزایش پید

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396
تولید محصوالت فوالدی 17,088 17,428 16,567 16,413 17,375 18,151 19,776
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در مقابل آنچه در خصوص تولید محصوالت فوالدی کشور بیان شد، مصرف ظاهری فوالد نیز مطابق نمودار زیر 

 گردد:ارائه می 1396تا  1390بر اساس گزارش انجمن فوالد ایران، از سال 

 
 جمن فوالد ایرانمصرف ظاهری محصوالت فوالدی بر اساس گزارش ان - 8نمودار 

ها بوده و طور که در نمودار فوق مشخص است، هر ساله مصرف محصوالت فوالدی باالتر از  تولید آنهمان

موجب واردات این محصوالت شده است. نکته حائز اهمیت این است که میزان تولید محصوالت نهایی تیرآهن و 

 ر بوده است. ها باالتنسبت به مصرف آن 1396تا  1390میلگرد از سال 

 

 

 

 

 

 

 

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396
مصرف ظاهری محصوالت فوالدی 20،404 18،309 16،929 17،684 19،456 19،272 20،592 
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 مقدار صادرات و واردات فوالد خام و محصوالت فوالدی  -1-10

 دهد.نمودار زیر مقدار واردات و صادرات فوالد خام کشور را نشان می

 
 مقدار صادرات و واردات فوالد خام کشور بر اساس گزارش انجمن فوالد ایران -9نمودار 

مقدار واردات فوالد خام به کشور  1392تا  1390های مودار فوق مشخص است، در سالطور که در نهمان

 هایها بسیاری از طرحباالتر از صادرات آن بوده است. اما با افزایش توان تولیدی فوالد خام کشور )در این سال

یل والد خام در کشور به دلبرداری رسیده است( و همچنین کاهش تقاضای فای تولید فوالد در کشور به بهرهتوسعه

رکود اقتصادی مخصوصا صنایع ساختمانی و خودرو؛ و رشد تقاضا در کشورهای همسایه ازجمله عراق، مقدار 

طور که در صادرات فوالد خام کشور افزایش پیدا کرده و در مقابل واردات آن با کاهش همراه بوده است. همان

 توجه همراه بوده است. یر مقدار صادرات با رشد بسیار قابلنمودار فوق قابل مشاهده است، در سنوات اخ

توجه این است که با توجه دهد؛ اما نکته قابلنمودار زیر واردات و صادرات محصوالت فوالدی کشور را نشان می

ت منظور حفظ قابلیت مقایسه، نمودار زیر مقدار واردات و صادراها، بهبه نبود برخی اطالعات در برخی از سال

 . اندهای فوالدی را نشان داده و سایر محصوالت فوالدی در نظر گرفته نشدهمجموع تیرآهن، میلگرد و انواع ورق

 

 

 

 

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396
صادرات  ,16 ,22 ,180 ,975 1,797 3,741 6,872

واردات 3,399 2,949 ,774 ,274 ,130 ,187 ,51

 -
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 مقدار صادرات و واردات محصوالت نهایی فوالدی ایران بر اساس گزارش انجمن فوالد ایران - 10نمودار 

ها مقدار واردات محصوالت فوالدی مشخص است این است که در تمامی سال با توجه به نمودار فوق، آنچه

دهنده آن است که کشور ایران بیشتر صادرکننده فوالد خام و ها بوده است. این مسأله نشانبیشتر از صادرات آن

ر هر الد دباشد. البته الزم به توضیح است که صادرات محصوالت نهایی فوواردکننده محصوالت نهایی فوالد می

ها در هر سال کاهش پیدا کرده است. کمترین مقدار سال در حال افزایش بوده و مقدار تفاوت آن با واردات آن

بوده است که در این سال، رکود اقتصادی به اوج  1392سال اخیر در سال  6واردات محصوالت نهایی فوالد در 

 خود رسیده بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396
صادرات 1,021 1,228 1,437 1,966 2,139 1,794 1,623

واردات 5,047 3,116 2,406 4,144 4,220 2,915 2,439
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 معرفی شرکت 

 رد است ایران اسالمی جمهوری صنعتی واحدهای ترینبزرگ از یکی اکنون که اصفهان ارکهمب فوالد شرکت

 واقع اصفهان شهر غربی جنوب کیلومتری 75 در و مبارکه شهر نزدیکی در کیلومترمربع 35 مساحت به زمینی

 .است شده

 هوایی حمالت زیر و تحمیلی جنگ دوران ودر گردید آغاز 1360 سال در مجتمع این اجرایی عملیات

 جراا فنی و ساختمانی هایفعالیت یافت ادامه صنعت جبهه افتخار پر سربازان توانای بدست دشمن هایجنگنده

 هزار 700 و میلیون 18 به نزدیک مثال عنوان به و بوده نظیر کم خاورمیانه در مجتمع این ساخت دوران در شده

 مربع متر هزار 800 و میلیون یک ریزی، بتن مترمکعب زاره 845 و میلیون یک بر بالغ و برداریخاک مترمکعب

 رب بالغ و پوشش نصب مربع متر میلیون یک فلزی، اسکلت تن هزار 150 حدود ، آرماتور تن هزار 80 و بندیقالب

 .است گردیده نصب آن در آالتماشین و تجهیزات تن هزار 500

 ماهدی 23 در و شد اندازیراه 1370 سال مهرماه در مجتمع این فوالدسازی واحد الکتریکی قوس کوره اولین

 یفوالد محصوالت ورود با  گردید، افتتاح وقت جمهوررئیس توسط بزرگ کارخانه این تولید خطوط 1372 سال

 به کشور نیاز از ایعمده بخش تن میلیون 2.4 اسمی ظرفیت سقف تا تولید تدریجی افزایش و بازار به شرکت این

  .گردید برطرف راتژیکاست کاالی این

 خگوییپاس برای اقتصادی توانمندی و تجربه کسب با اسمی ظرفیت به رسیدن از پس هایسال در شرکت این

 ریزیامهبرن به اقدام موجود تولیدی آالتماشین و تجهیزات از بهینه استفاده و خارجی و داخلی بازار روزافزون نیاز به

 رکتش ارزی و داخلی فروش از حاصل مالی منابع از استفاده با و نمود توسعه یها طرح قالب در تولید افزایش برای

 این اجرای با که نحوی به نمود اجرا را توسعه هایطرح مرحله اولین  ارزی و ریالی مالی، اعتبارات از استفاده و

 انجام حال در و یدهگرد ریزیبرنامه مذاب تن میلیون 11.3 حداقل میزان به رسیدن برای شرکت تولید ها،طرح

 .باشندمی

 

 

 

http://www.novinic.com/


 

          گذاری تأمین سرمايه نوين   مشاور سرمايه شرکت تحلیل بنیادی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

 

 سرمايه نوين نیتأمی گذارهيسرماشرکت مشاور  -طبقه سوم غربي-23پالک-بلوار گل آذين-بلوار آفريقا)جردن(

 22030354:دورنگار  22030350-3تلفن:

www.novinic.com 

16 

 فعالیت اصلی -2-1

 اساسنامه عبارتست از: 3موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 

 کیلومتری شهر اصفهان 74برداری از کارخانه فوالدسازی مجتمع فوالد مبارکه واقع در الف. بهره

قیم مستقیم یا غیرمست طوربه ب. انجام هرگونه فعالیت تولیدی، معامالتی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی که

 با موضوع شرکت مرتبط باشد.

های جدید یا خرید و ها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکتگذاری در سایر شرکتج. مشارکت و سرمایه

 های موجود.تعهد سهام شرکت

 شرکت. عالیتد. تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی و فنی و تحقیقاتی و تبلیغاتی در رابطه با موضوع ف

 ه. کمک و مساعدت به موسسات فرهنگی، آموزشی و ورزشی.

-برداری از معادن فلزی و غیرفلزی مورد نیاز صنعت فوالد از جمله استخراج سنگو. اکتشاف، استخراج و بهره

 بندی، کنسانتره و گندله از آن.آهن دانهآهن، دولومیت و تولید سنگ

 ز انحاء به پیشبرد اهداف شرکت کمک کند.ز. انجام سایر اموری که به نحوی ا

فعالیت اصلی شرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامی عام( طی سال مالی طبق مفاد اساسنامه به شرح فوق و 

  است. های آن عمدتا در زمینه فوالدسازیفعالیت شرکت
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 ترکیب سهامداران -2-2
به  30/09/1397منتهی به  کت طبق صورت مالیدرصد سهام شر 1ترکیب سهامداران دارای مالکیت بیش از 

 باشد. شرح جدول زیر می

 
 ترکیب سهامداران – 2جدول 

 درصد سهامتعداد  سهامداران

 30.19 22،644،000،737 گذاری سهام عدالتهای سرمایهشرکت

 17.20 12،898،329،412 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

 10.64 7،980،805،882 بانک رفاه کارگران

 2.71 2،029،370،293 بانک تجارت

 2.41 1،803،967،383 صدر تأمین گذاریسرمایهشرکت 

 1.80 1،349،252،366 موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

 1.58 1،187،927،997 صندوق بازنشستگی کشوری

 1.23 920،090،850 هاکارکنان بانک صندوق بازنشستگی

 1.20 902،624،614 گذاری امیدشرکت مدیریت سرمایه

 31.04 23،283،630،466 سایر سهامداران

 100 75،000،000،000 جمع

 

 

 

 سرمایه شرکت -2-3

ریالی بوده است که طی چندین  10،000سهم 1،000میلیون ریال شامل  10سرمایه شرکت در بدو تأسیس 

میلیون ریال رسیده است و روند افزایش سرمایه آن به شرح ذیل است:  130،000،000ایش سرمایه به مرحله افز

 ها()تاریخ افزایش سرمایه طبق تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت
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 روند افزایش سرمایه شرکت – 3جدول 

 تاریخ افزایش

 سرمایه

درصد افزایش 

 سرمایه

 سرمایه جدید

 میلیون ریال()

 محل افزایش

 سرمایه

 شده حال مطالبات 265،863 2658530% 1380/02/06

 هادارایی ارزیابی تجدید 8،366،148 3047% 1381/11/09

 سرمایه اجباری کاهش 8،321،115 1%- 1384/03/05

 احتیاطی اندوخته 10،881،702 31% 1384/04/05

 ایهسرمای اندوخته 15،800،000 45% 1384/12/10

 نقدی آورده و مطالبات ، انباشته سود 25،800،000 63% 1390/04/14

 نقدی آورده و مطالبات ، انباشته سود 36،000،000 40% 1392/11/08

 نقدی آورده و مطالبات ، انباشته سود 50،000،000 39% 1393/12/20

 نقدی آورده و مطالبات ، انباشته سود 75،000،000 50% 04/02/1395

 انباشته سود 130،000،000 73% 12/12/1397
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 ترازنامه -2-4
 باشد:به شرح جدول ذیل می 30/09/1397ماهه منتهی به  9تا  1393های برای سالترازنامه شرکت 

 ترازنامه سنوات اخیر شرکت – 4جدول 

 97ماهه  9 1396 1395 1394 1393 )میلیون ريال(

 13،830،661 4،846،458 3،971،595 4،390،050 3،593،201 نقدموجودی 

 6،873،000 2،173،000 2،073،000 2،176،620 2،295،220 مدتکوتاه هایگذاریسرمایه

 49،223،813 42،656،601 24،482،738 17،953،883 17،384،519 و اسناد دریافتنی تجاری هاحساب

 31،463،017 19،563،924 7،686،234 9،227،894 12،452،332 و اسناد دریافتنی هاحسابسایر 

 76،216،448 50،544،822 41،479،916 49،807،360 46،430،011 موجودی مواد و کاال

 21،189،914 5،100،566 2،772،724 3،198،170 7،769،867 هاپرداختپیشسفارشات و 

 198،796،853 124,885،371 82،466،207 86،753،977 89،925،150 جاری هایداراييجمع 

 7،935،440 6،952،133 10،554،290 11،317،936 - بلندمدت هایدریافتنی

 73،287،067 68،999،592 41،293،271 38،202،847 35،075،184 بلندمدت هایگذاریسرمایه

 61،039،390 56،874،586 67،753،170 59،222،143 49،903،667 ثابت مشهود هایدارایی

 1،795،682 1،799،432 1،804،180 945،920 468،209 نامشهود یهادارایی

 - - - 2،036،526 4،791،987 هاداراییسایر 

 144،057،579 134،625،743 121،404،911 111،725،372 90،239،047 غیر جاری هایداراييجمع 

 342،854،432 259،511،114 203،871،118 198،479،349 180،164،197 هاداراييجمع 

 32،306،373 10،506،604 10،899،705 12،223،600 7،846،787 و اسناد پرداختنی تجاری هاحساب

 6،850،196 7،579،148 9،421،413 8،777،532 9،672،319 و اسناد پرداختنی هاحسابسایر 

 3،356،426 2،041،378 3،227،983 6،360،930 5،859،689 هادریافتپیش 

 6،668،345 5،745،619 3،158،218 3،347،306 3،991،074 ذخیره مالیات

 20،207،381 6،920،533 6،933،279 13،171،056 15،467،219 سود سهام پرداختنی

 54،858،162 59،868،345 54،976،896 57،458،137 46،257،120 تسهیالت مالی دریافتی

 124،246،883 92،661،627 88،617،494 101،338،561 89،094،208 جاری هایبدهيجمع 

 929،932 975،046 2،647،390 2،172،257 2،274،534 بلندمدتتسهیالت مالی دریافتی 

 7،064،645 6،440،043 5،988،618 5،371،255 4،629،895 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 7،994،577 7،415،089 8،636،008 7،543،512 6،904،429 غیر جاری هایبدهيجمع 

 132،241،460 100،076،716 97،253،502 108،882،073 95،998،637 هابدهيجمع 

 75،000،000 75،000،000 75،000،000 50،000،000 50،000،000 سرمایه

 - - - 25،000،000 - دریافتی بابت افزایش سرمایه

 7،500،000 7،500،000 6،038،517 5،000،000 4،788،037 اندوخته قانونی

 446،263 446،262 446،262 446،262 446،262 هااندوختهسایر 

 127،666،709 76،488،136 25،132،837 9،151،014 28،931،261 سود )زیان( انباشته

 210،612،972 159،434،398 106،617،616 89،597،276 84،165،560 جمع حقوق صاحبان سهام

 342،854،432 259،511،114 203،871،118 198،479،349 180،164،197 و حقوق صاحبان سهام هابدهيجمع 
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 صورت سود و زیان -2-5

نمایش به  30/09/1397ماهه منتهی به  9 تا 1393های را برای سال  جدول زیر صورت سود و زیان شرکت

 گذارد:می
 صورت سود و زیان تاریخی – 5جدول 

 97ماهه  9 1396 1395 1394 1393 )میلیون ريال(

 161،518،697 158،021،839 101،083،653 78،166،967 101,999،244 فروش خالص

 (86،172،334) (85،261،468) (66،160،253) (56،476،516) (69،365،075) بهای تمام شده فروش

 75،346،363 72،760،371 34،923،400 21،690،451 32،634،169 سود ناخالص

 (5،067،825) (6،870،013) (6،693،722) (6،255،342) (6،181،022) اداری. عمومی و فروش هایهزینه

 6،692،164 1،403،184 525،201 106،199 2،298،717 عملیاتی هایهزینهسایر درآمد/ 

 76،970،702 67،293،542 28،754،879 15،541،308 28،751،864 سود )زيان( عملیاتي

 (7،765،627) (11،052،537) (8،923،398) (8،921،334) (7،910،993) مالی هایهزینه

 3،446،024 11،481،484 4،361،394 2،141،446 5،995،674 غیرعملیاتی هایهزینهخالص سایر درآمد/

 72،651،099 67،722،489 24،192،875 8،761،420 26،836،545 سود خالص قبل از مالیات

 (2،722،526) (7،405،707) (3،422،535) (829،704) (3،075،814) مالیات بر درآمد

 69،928،573 60،316،782 20،770،340 7،931،716 23،760،731 سود خالص

 932 804 277 159 475 سود هر سهم پس از کسر مالیات

 75،000،000 75،000،000 75،000،000 50،000،000 50،000،000 سرمایه

 

 

 
 حاشیه سود سنوات اخیر – 6جدول 

97ماهه  9 1396 1395 1394 1393   

 %47 %46 %35 %28 %32 حاشیه سود ناخالص

 %48 %43 %28 %20 %28 حاشیه سود عملیاتی

 %43 %38 %21 %10 %23 حاشیه سود خالص
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 فوالد مبارکه اصفهانشرکت  گذاریو ارزش بینی عملکردپیش 

 مفروضات کلی -3-1
 د:باشبه شرح جدول زیر میات آتی اقتصادی مورد استفاده در این گزارش برای سنو متغیرهایمفروضات کلی 

 مفروضات اصلی متغیرهای کالن اقتصادی – 7جدول 

 1397 1398 1399 

 %31.00 %37.20 %31.20 نرخ تورم

  147،442  114،920  67،083 نرخ دالر بازار ثانویه )ریال(

  410  400  432 نرخ جهانی شمش فوالد

 المللیینبر اساس گزارش ارائه شده توسط صندوق ب 1400تا  1398 یهاسال یفاده برانرخ تورم مورد است

قیمت فوالد  برآورد شده است. یسنوات آت یبرا یکاو آمر یران( است. نرخ ارز بر اساس تفاوت تورم اIMFپول )

ر گرفته شده و فرض در نظ 1397برای سال  Metal Bulletinهای اعالمی در نشریه  جهانی نیز با توجه به نرخ

 شده برای سنوات پس از آن متناسب با تورم چین افزایش یابد.

 

 

 

 درآمد عملیاتی -3-2
با توجه به نسبت تولید به ظرفیت محاسبه شده و سپس با استفاده از نسبت فروش به تولید  تولید شرکت

روند تاریخی آن برآورد  با توجهمیزان فروش صادراتی و داخلی است. همچنین  شرکت برآورد شده مقدار فروش

با درنظر گرفتن گزارش فعالیت ماهانه منتهی  1397الزم به توضیح است مقدار فروش شرکت برای سال  شده است

که به شرح جدول  برآورد شده است 30/09/1397ماهه منتهی به  9و همچنین صورت مالی  29/12/1397به 

 زیر است.
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 ار فروش تاریخی و برآوردی شرکتمقد – 8جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )تن(

 3،844،874 3،844،874 3،844،874 3،968،181 3،206،459 2،094،293 2،764،177 محصوالت گرم

 1،380،636 1،380،636 1،380،636 1،465،339 1،187،872 978،005 1،340،440 محصوالت سرد

 264،605 264،605 264،605 262،425 265،735 235،536 265,768 دارپوششمحصوالت 

 270،342 270،342 270،342 - - 143،199 41،528 سایر

 5،760،458 5،760،458 5،760،458 5،695،945 4،660،066 3،451،033 4،411،913 داخليمجموع 

 604,126 604،126 608،325 1،257،196 1،325،518 1،601،136 1،332،778 محصوالت گرم

 10،459 10،459 10،459 6،642 192،262 124،051 119،522 محصوالت سرد

 19،395 19،395 15،239 28،309 22،566 18،814 23،007 دارپوششمحصوالت 

 324،658 324،658 324،658 - - 49،524 - سایر

 958،638 958،638 958،681 1،292،147 1،540،346 1،793،525 1،475،307 صادارتي

 6،719،095 6،719،095 6،719،138 6،988،092 6،200،412 5،244،558 5،887،220 کل فروش جمع

و همچنین  29/12/1397با توجه به گزارش فعالیت ماهانه منتهی به  1397نرخ فروش محصوالت برای سال 

اساس نرخ  برآورد شده است. همچنین نرخ فروش سنوات آتی نیز بر 30/09/1397ماهه منتهی به  9صورت مالی 

های آتی برآورد شده است. بنابراین نرخ شمش فوالد، با توجه به تخمین نرخ فوالد خام جهانی و دالر در سال

 باشد.به شرح جدول ذیل می 1399-1393های فروش سال
 نرخ فروش محصوالت – 9جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )ريال بر تن(

  روش داخلي :ف

 67،948،663 51،669،040 33،165،825 21،188،594 16،183،254 15،461،381 17،177،851 محصوالت گرم

 82،635،003 62،836،722 39،293،528 26،349،950 19،335،404 19،250،419 20،287،794 محصوالت سرد

 124،251،795 94،482،668 59،946،458 33،695،105 25،340،403 25،163،966 26،769،942 دارپوششمحصوالت 

 52،895،959 40،222،770 27،665،090 - - 5،928،337 14،977،148 سایر

  فروش صادراتي :

 65،938،711 50،140،646 32،938،756 20،301،922 12،287،137 11،109،792 12،966،748 محصوالت گرم

 98،405،733 74،828،989 54،035،432 27،330,623 14،348،774 13،302،948 15،911،431 محصوالت سرد

 100،839،327 76،679،525 53،831،392 27،644،565 19،735،487 19،123،100 17،469،727 دارپوششمحصوالت 

 44،572،159 33،893،245 23،311،663 - - 7،774،675 - سایر
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 ل زیر ارائه شده است.در جدو 1399-1393مبلغ فروش شرکت با توجه به اطالعات فوق برای سنوات 
 مبلغ فروش  – 10جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ريال(

 261،254،071 198،660،967 127،518،432 84،080،176 51،890،940 32،380،662 47،482،620 محصوالت گرم

 114،088،863 86،754،644 54،250،061 38,611،610 22،967،985 18،827،006 27،194،570 محصوالت سرد

 32،877،631 25،000،575 15،862،125 8،842،438 6،733،832 5،927،020 7،114،594 دارپوششمحصوالت 

 14،300،017 10،873،917 7،479،045 - - 848،932 621،971 سایر

 422،520،582 321،290،103 205,109،662 131،534،224 81،592،757 57،983،620 82،413،755 جمع فروش داخلي

 39،835،266 30،291،250 20،037،462 25،523،495 16،286،821 17،788،288 17،281،797 محصوالت گرم

 1،029،261 782،664 565،176 181،530 2،758،724 1،650،244 1،901،766 محصوالت سرد

 1،955،791 1،487،209 820،338 782،590 445،351 359،782 401،926 دارپوششمحصوالت 

 14،470،694 11،003،702 7،568،310 - - 385،033 - سایر

 57،291،012 43،564،825 28،991،287 26،487،615 19،490،896 20،183،347 19،585،489 جمع فروش صادراتي

 479,811،594 364،854،928 234،100،949 158،021،839 101،083،653 78،166،967 101،999،244 جمع کل فروش

که از نمودار مشخص  طورهماندهد را به تفکیک داخلی و صادراتی نمایش می 1396نمودار زیر مبلغ فروش سال 

 است عمده فروش شرکت داخلی است.

 
 ترکیب فروش شرکت به تفکیک داخلی و صادراتی – 11نمودار 

 

جمع فروش داخلی

83%

جمع فروش  

صادراتی

17%
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 مواد مستقیم مصرفی -3-3

 مستقیم مصرفی با توجه به نسبت تاریخی تبدیل مواد اولیه به محصوالت برآورد شده است.بینی مقدار مواد پیش
 مقدار مواد مستقیم مصرفی – 11جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )تن(

 7،573،001.22 7،573،001.22 7،573،001.22 7،255،000 7،249،000 7،798،000 7،422،000 آهنسنگ

 280،646 280،646 280،646 162،000 156،000 142،000 330،000 قراضهآهن

 4،681،270 4،681،270 4،681،270 4،395،000 3،443،000 2،729،000 2،932،000 گندله

 62،093 62،093 62،523 69،000 1،000 1،000 1،000 سایر

 12،597،011 12،597،011 12،597،441 11،881،000 10،849،000 10،670،000 10،685،000 مجموع

 

 نرخ مواد اولیه مصرفی با توجه به نسبت تاریخی هر کدام با نرخ شمش فوالد برآورد شده است.
 نرخ مواد مستقیم مصرفی – 12جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )ريال بر تن(

 7،819،061 5،945،715 3،498،328 2،473،658 1،923،394 1،941،191 2،540،191 آهنسنگ

 40،471،517 30،775،064 13،977،821 11،830،690 12،075،462 12،393،683 11،419،685 قراضهآهن

 13،148،411 9،998،222 6،407،580 4،105،788 2،929،065 3،867،317 4،698،585 گندله

 - - - 129،065،218 7،241،150,000 5،146،720،000 5،997،708،000 سایر

 مبلغ مواد اولیه مصرفی به گرفتن نسبت تاریخی آن به فروش کل برآورد شده است. در نظربا سایر مواد اولیه 

 باشد.شرح جدول زیر می
 مبلغ مواد مستقیم مصرفی – 13جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ريال(

 59،213،760 45،026،907 26،492،839 17،946،388.61 13،942،682 15،137،409 18،853،295 نآهسنگ

 11،358،185 8،636،910 3،922،825 1،916،571.82 1،883،772 1،759،903 3،768،496 قراضهآهن

 61،551،263 46،804،375 29،995،613 18،044،937.51 10،084،770 10،553،908 13،776،252 گندله

 60،994،169 46،380،753 27،888،633 8،905،500 7،241،150 5،146،720 5،997،708 ایرس

 193،117،378 146،848،946 88،299،909 46،813،398 33،152،374 32،597،940 42،395،751 مجموع
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 هزینه دستمزد -3-4

اری و فروش و دستمزد بخش عمومی، اد غیرمستقیمبخش دستمزد مستقیم، دستمزد  3هزینه دستمزد شامل 

های مختلف به نسبت تاریخی تسهیم است که با توجه به تعداد پرسنل و رشد سرانه حقوق کارکنان بین بخش

 .شده است و به شرح جدول زیر است
 هزینه دستمزد – 14جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ريال(

 4،348،023 3،319،101 2،765،918 2،395،311 1،962،725 1،725،572 1،579،802 دستمزد مستقیم

 14،864،865 11،347،225 9،456،021 8،189،004 6،758،313 6،099،709 5،873،973 دستمزد غیرمستقیم

 5،036،252 3،844،467 3،203،722 2،774،454 2،507،257 2،192،582 2،028،032 دستمزد عمومی و اداری

 24،249،140 18،510،794 15،425،661 13،358،769 11،228،295 10،017،863 9،481،807 وی انسانيجمع هزينه نیر

 

 سربار هزینه -3-5

است. هزینه استهالک نیز با توجه به نرخ مؤثر با توجه به جداول فوق جاگذاری شده  غیرمستقیمهزینه دستمزد 

 .تبینی شده اسییرات تولید و نرخ تورم پیشاستهالک برآورد شده است. سایر اقالم سربار با استفاده از تغ
 هزینه تاریخی و برآوردی سربار – 15جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ريال(

 14،864،865 11،347،225 9،456،021 8،189،004 6،758،313 6،099،709 5،873،973 دستمزد غیرمستقیم

 37،602،023 28،593،064 11،220،693 9،818،250 7،756،595 6،618،775 9،163،998 ممواد غیرمستقی

 5،211،070 4،394،133 3،705،268 3،046،435 2،712،055 2،442،634 2،390،862 استهالک

 20،659،770 15،058،142 11،477،242 10،063،166 9،365،811 8،077،037 8،119،314 انرژی

 34،211،425 25،937،748 15،660،336 4،566،071 3،487،806 4،264,159 3،053،511 سایر

 112،549،154 85،330،312 51،519،560 35،682،926 30،080،580 27،502،314 28،601،658 جمع سربار
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 درآمدهای عملیاتی شدهتمامبهای  -3-6

مام بنابراین بهای تست. ا قرارگرفتهمواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار مطابق توضیحات فوق در جدول 

 شده به شرح جدول زیر است:
 بهای تمام شده تاریخی و برآوردی – 16جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ريال(

 193،117،378 146،848،946 88،299،909 46،813،398 32،455،227 32،597،940 42،395،751 مواد مستقیم

 4،348،023 3،319،101 2،765،918 2،395،311 1،962،725 1،725،572 1،579،802 تمزد مستقیمدس

 112،549،154 85،330،312 51،519،560 35،682،926 30،080،580 27،502،314 28،601،658 سربار ساخت

یدتول هایهزينهجمع   72،577،211 61،825،826 64،498،532 84،891،635 142،585،387 235،498,359 310،014،554 

  )42،679،268( ) 32،420،728(  )19،629،530( 369،833 1،661،721 ) 5،349،310(  )3،212،136( های تمام شدهو ب یدتول هایهزینهاختالف جمع 

 267،335،286 203،077،631 122،955،857 85،261،468 66،160،253 56،476،516 69،365،075 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتي

 هزینه عمومی، اداری و فروش -3-7

هزینه پرسنلی و استهالک مانند قسمت قبل محاسبه شده است. سایر اقالم هزینه عمومی، اداری و فروش نیز 

بورس فلزات نیز درصدی از فروش در نظر  العملحقهزینه با استفاده از تورم و مبلغ فروش برآورد شده است. 

 باشد.می، اداری و فروش برای سنوات آتی به شرح جدول زیر میدر نهایت هزینه عموگرفته شده است. 
 هزینه عمومی، اداری و فروش – 17جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ريال(

 5،036،252 3،844،467 3،203،722 2،774،454 2،507،257 2،192،582 2،028،032  یپرسنل ینههز 

 1،466،812 1،069،105 814،867 923،887 1،217،222 1،312،335 1،059،275   و نقل حمل 

 331،520 279،548 235،723 257،081 467،687 142،465 66،670  استهالک 

 620،085 471،521 302،541 404،338 307،109 162،908 301،431  بورس فلزات العملحق ینههز 

 4،292،233 3،261،574 2،623،735 2،510،253 2,193،447 2،445،052 2،725،614  یرسا 

 11،746،902 8،926،215 7،180،588 6،870،013 6،692،722 6،255،342 6،181،022 مجموع
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 یاتیعمل ی(هاینهدرآمد )هز یرخالص سا -3-8

ویه سدر این بخش فروش ضایعات باتوجه به بهای تمام شده برآورد شده است، همچنین سود ناشی از تسعیر یا ت

 30/09/1397ماهه منتهی به  9با توجه به صورت مالی  1397ارزی عملیاتی برای سال  هایبدهیو  هادارایی

 بینی شده است.پیش
 یاتیعمل ی(هاینهدرآمد )هز یرخالص سا - 18جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ريال(

 2،590،972 1،968،197 1،191،669 759،597 383،357 390،743 413،032 یعاتفروش ضا

 - - 4،998،694 331،063 448،575 550،694 786،917 ییاتعمل یارز یهابدهیو  هادارایی یهتسو یا یراز تسع یسود ناش

 - - - 312،524 (306،731) (1،034،089) 1،073،968 یرسا

 2،590،972 1،968،197 6،190،363 1،403،184 525،201 106،199 2،298،717 مجموع

 یاتیعملغیر ی(هاینهدرآمد )هز یرخالص سا -3-9

و سود فروش اعتباری به مشتریان با توجه  حاصل از فروش قطعات ، مواد اولیه و مازاد انبار در این بخش سود

وند ی نقد و رهای بانکی با توجه به نسبت آن به موجودو سود حاصل از سپرده به فروش در نظر گرفته شده است

 تاریخی آن برآورد شده است. همچنین سود سهام با توجه به رشد سود عملیاتی رشد یافته است.
 یرعملیاتیغ ی(هاینهدرآمد )هز یرخالص سا- 19جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ريال(

  2،335،423  1،775،886  1،139،457  1،015،277  443،395  570،118  975،312 ازاد انبارو م یهسود حاصل از فروش قطعات ، مواد اول

  4،477،679  3،404،885  2،184،668  767،395  832،409  960،845  725،188 یبانک هایسپردهسود حاصل از 

  25،096،883  19،110،142  13،596،983  8،306،389  1،919،106  2،680،260  4،402،947 سود سهام

  8،985،732  6،832،867  4،384،155  3،206،786  1،734،792  198،851  24،800 یانبه مشتر یسود فروش اعتبار

 (5،147،611) (3،917،602) (2،681،729) (1،814،363) (568،308) (2،268،628) (132،573) اقالم یرسا

  35،748،105  27،206،178  18،623،534  11،481،484  4،361،394  2،141،446  5،995،674 مجموع

 

گذاری و بهای تمام شده شرکت فوالد مبارکه اصفهان های فرعی به تفکیک درصد سرمایهگذاری در شرکتسرمایه

 به شرح جدول زیر است: 30/06/1397ماهه منتهی به  6با توجه به صورت مالی 
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 های فرعیگذاری در شرکتسرمایه – 20جدول 

گذاریسرمايهدرصد   )میلیون ريال( تمام شدهبهای    

1740. فلزاتتوسعه معادن و گذاری یهسرماشرکت   0،36،50216  

81514،579، 96.15 جنوبمزگان فوالد هرشرکت   

0739. اریهارمحال و بختیچخودرو ورق شرکت   019،221،3  

 1،220،954 52.57 شانمیر کبیر کافوالد ارکت ش

2،3081،00 35.23 گذاری توکا فوالدایهسرمشرکت   

 278،879 52.73 فوالد متیلشرکت 

87.98 فهانمبارکه اصفوالد سنگ صنعتی معدنی و شرکت   304،328 

17.68 ریسا(ایو اتوماسیون )ها سیستممهندسی بین المللی شرکت   552،65  

586،11 100 دمحدوئولیت مسبا  –تیل گانی تارا اسبازرشرکت   

996،4 64.99 ال و بختیاریچهارمح سفید دشتفوالد شرکت   

 990 99 الد مبارکهفنی و مهندسی فوشرکت 

 95 95 بارکه سپاهانمفوالد فرهنگی و ورزشی شرکت 

000،14،940 99.99 ان خراسانفوالد سنگصنایع معدنی شرکت   

 10 99.60 اصفهان فوالد مبارکه فلز تدارکشرکت 

 10 99.60 فوالد سنگانسنگ و آهن شرکت 

 10 100 سپاهان نوینی و ورزشی گفرهنشرکت 

994،249،51  جموعم  

 

 

 هزینه مالی -3-10

مبلغ تسهیالت با توجه به روند تاریخی باشد. تسهیالت دریافتی شرکت عمدتا بابت سرمایه در گردش می

 باشد:سنوات آتی به شرح زیر میمالی برای  هزینهتسهیالت برآورد شده است بنابراین 
 هزینه مالی – 21جدول 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ريال(

 (12،899،994) (11،475،002) (10،207،421) (11،052،537) (8،923،398) (8،921،334) (7،910،993) هزينه مالي

  70،504،201  62،715،987  55،788،094  59،233،839  58،627،340  54،081,024  44،423،783 مجموع تسهیالت
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 بینی شدهپیش صورت سود و زیان -3-11

با توجه به برآوردهای صورت گرفته به شرح جدول  فوالد مبارکه اصفهانصورت سود و زیان سنوات آتی شرکت 

  باشد.ذیل می
 آوردیصورت سود و زیان بر – 22جدول 

 

 
 حاشیه سود سنوات آتی – 23جدول 

 1396 1397 1398 1399 

 %44 %44 %47 %46 حاشیه سود ناخالص

 %42 %42 %47 %43 عملیاتیحاشیه سود 

 %42 %41 %49 %38 حاشیه سود خالص

 

                                                 
برای افزایش  1396میلیون ریال سود هر سهم سال  130،000،000میلیون ریال به  75،000،000با توجه به افزایش سرمایه اخیر شرکت از مبلغ  - 2

 مقایسه با سرمایه جدید محاسبه شده استقابلیت 

 1399 1398 1397 1396 )میلیون ريال(

 479،811،594 364،854،928 234،100،949 158،021،839 فروش خالص

 (267،335،286) (203،077،631) (122،955،857) (85،261،468) بهای تمام شده فروش

 212،476،308 161،777،297 111،145،092 72،760،371 سود ناخالص

 (11،746،902) (8،926،215) (7،180،588) (6،870،013) و فروش اداری. عمومی هایهزینه

 2،590،972 1،968،197 6،190،363 1،403،184 عملیاتی هایهزینهسایر درآمد/ 

 203،320،378 154،819،279 110،154،867 67،293،542 سود )زيان( عملیاتي

 (12،899،994) (11،475،002) (10،207،421) (11،052،537) مالی هایهزینه

 35،748،105 27،206،178 18،623،534 11،481،484 غیرعملیاتی هایهزینهخالص سایر درآمد/

 226،168،490 170،550،454 118،570،980 67،722،489 سود خالص قبل از مالیات

 (26،165،027) (19،730،676) (3،947،707) (7،405،707) مالیات بر درآمد

 200،003،462 150،819،778 114،623,273 60،316،782 سود خالص

 1،538 1،160 882 4642 سود هر سهم پس از کسر مالیات

 130،000،000 130،000،000 130،000،000 130،000،000 سرمایه

http://www.novinic.com/


 

          گذاری تأمین سرمايه نوين   مشاور سرمايه شرکت تحلیل بنیادی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

 

 سرمايه نوين نیتأمی گذارهيسرماشرکت مشاور  -طبقه سوم غربي-23پالک-بلوار گل آذين-بلوار آفريقا)جردن(

 22030354:دورنگار  22030350-3تلفن:

www.novinic.com 

30 

 گذاریارزشمفروضات  -3-12

 گذارد:را به نمایش می گذاریارزشجدول زیر مفروضات به کار رفته در این 
 گذاریمفروضات به کار رفته در ارزش – 24جدول 

 به بعد 1399 1399 1398 1397 

 %22 %22 %22 %22 ریسک نرخ بازده بدون

 %10،13 %10،13 %10،13 %10،13 صرف ریسک

 1 1.13 1.13 1.13 بتای اهرمی

 %33 %34 %34 %34 نرخ بازده مورد انتظار

 DDMروش  -3-13

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

بینی، سود نقدی آخرین دوره بر اساس های پس از آخرین دوره پیشگردد. برای سالل میانتظار سهامداران تنزی

 اخیر سنواتگردد. درصد تقسیم سود در سنوات آتی با توجه به میانگین فرمول رشد ثابت گوردون محاسبه می

 شده است.درصد در نظر گرفته 77آن 

 DDMوش گذاری به رارزش – 25جدول 

 به بعد 1399 1399 1398 1397 )میلیون ريال(

   200،003،462  150،819،778  114،623،273 سود خالص

  %77 %77 %77 نسبت تقسیم سود

  1،106،895،340  154،784،475  116،720،780  88،707،980 سود تقسیمی

16% نرخ رشد بلندمدت شرکت  

43 %34 نرخ بازده مورد انتظار سهامداران % 34% 33% 

  630،378،928  86،423،744  87،216،975  88،707،980 سود تقسیمی تنزیل شده

 892،727،627 ارزش فعلي شرکت

 130،000،000،000 تعداد سهام

 6،867 ارزش فعلي هر سهم شرکت )ريال(
 

 نرخ رشد بلند مدت  - 26جدول 

مدتنرخ رشد بلند  
سود نسبت انباشت  %23  

72% بازدهی حقوق صاحبان سهام  

16% نرخ رشد سود سهام  
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 تحلیل حساسیت -3-14

خش بستگی دارد، در این ب جهانی فوالد و نرخ دالربه نرخ  فوالد مبارکه اصفهان به اینکه سودآوری شرکتبا توجه 

 داخته شده است.پر 1398بر سود هر سهم در سال  دالر و قیمت جهانی فوالدبه بررسی تأثیر تغییرات نرخ 

 
 تحلیل حساسیت باتوجه به تغییرات قیمت فوالد و نرخ ارز – 27جدول 

 قیمت جهاني فوالد 

الر
 د

خ
نر

 

EPS 380 390 400 410 420 

105،000 948 985 1،022 1،058 1،095 

110،000 1،015 1،053 1،091 1،130 1،168 

114،920 1،080 1،120 1،160 1،200 1،240 

120،000 1،147 1،189 1،231 1،273 1،315 

125،000 1،214 1،257 1،301 1،345 1،388 

 

به  پرداخته شده است. 1398در این بخش به به بررسی تأثیرات تغییر مقدار فروش شرکت و نرخ دالر در سال 

 رسد.ریال می 879سود هر سهم به درصد کاهش یابد، با فرض ثبات نرخ ارز  10گر مقدار فروش عنوان مثال ا

 
 تحلیل حساسیت باتوجه به تغییرات مقدار فروش و نرخ ارز - 28جدول 

 تغییرات مقدار فروش 

الر
 د

خ
نر

 
EPS 20%-  10%-  0 10%  20%  

105،000 507  764  1،022  1،279  1،536  

110،000 552  822  1،091  1،361  1،630  

114،920 597  879  1،160  1،442  1،723  

120،000 643  937  1،231  1،525  1،819  

125،000 689  995  1،301  1،607  1،914  
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