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بررسی صنعت 

سنگ آهن-١-١
شده  یلاز آهن تشکیندرصد پوسته زم5است. حدود ینعناصر موجود در پوسته زمینتراز فراوان یکیآهن 

.  یابد ¬یفوالد اختصاص مید شده به تولدرصد آهن استخراج 98است. امروزه حدود 
سنگ  یج رایمعدنهاي¬یآهن هستند. کان یدي اکسهاي¬یاز نقاط مختلف جهان شامل کانیاستخراجآهنسنگ

) هستند.  Fe% 72(یت) و  مگنتFe%70(یت آهن عبارتند از همات
ینوجود دارند. ايآهن نوارياز آهن به نام کانسارهایغن یرسوب هاي¬آهن جهان در سنگسنگ یرذخابیشترین

یاري س. در بشودی زده مینسال تخممیلیون 541هاآنقدمتکه دارند وجود ها¬در تمام قاره یباً کانسارها تقر
یا کنسانتره آهن در دنینتأم یشود که منبع اصلی آهن خام استفاده مبه منظور برداشت سنگ یرذخاینموارد از ا

ین ترو هند مهم یهروس ین،چیل،برزیا،آهن درجهان، استرالسنگ یدکنندهتولي. کشورهاآیند ی به شمار م
. آیند ی آهن جهان به شمار مسنگ کنندگانین تأم

یا استرال یانمینتن است.که از ایلیارد م2018،170قابل استخراج سنگ آهن خام جهان در سالیراذخمجموع
آهن  سنگ یردرصد ذخا30یباًشده در جهان را داراست. که تقرشناخته یرذخایشترینبیلیاردتن،م50با دارا بودن  

سوم  ي تن رتبه هایلیاردم 20و  32با  یب ترتز به  ینینو چ یلتن، برز یلیارد م25با  یه روس ي جهان است. کشورها
و چهارم را دارند. 

یلیـارد م2داشـتن یـاربـا در اختیـران . ایمفهرسـت هسـتیـن در ایـران ،شـاهد ارتقـا رتبـه ا2018سـالدر
10کشـور در فهرسـت یـنپلـه صعـود بـه عنـوان نهمیـکسـنگ آهـن خـام بـا یـرتـن ذخایلیـون م700و
ي در مناطق مرکزیر ذخاین از ا% 28. که رفـتدر جهـان قـرار گیمـاده معدنـیـنایـرذخاي شـور برتـر داراک
مناطق کشور واقع شده است.یردر سا%19در منطقه سنگان و %22یرجان،در منطقه گل گهر س % 31یران،ا
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وضعیت جهانی و تحوالت سنگ آهن-١-٢
آهن و ذغال سنگ  مواد بخصوص سنگبینییشپیرقابل غییراتو تغ یجهانيدر بازارها ها¬یمتنوسانات ق

- بلندمدت از شرکتیزيرکه امکان برنامه ید موجب گردباشند،¬یصنعت فوالد میازمورد ن یاصلی که از مواد معدن
.یابد موارد کاهش یندر اگذاري ¬یهسلب و سرمايو فوالد یمعدنيها

ي که تقاضا برایکه تا زماناند ¬یدهرس یجه نتینخود به اهاي¬یلجهان در تحلیو معدنياقتصادکارشناسان
خواهد  ناپذیر¬اجتنابیمتکاهش قیرد، آهن انجام نگ همگام با رشد عرضه سنگیجهان يآهن در بازارهاسنگ
که  یا استرالBHPو RIOTINTOیلبرزVALEآهن مانند سنگ یدکننده بزرگ تول يهاشرکت یرابود، ز

آهن  و صادرات سنگ ید در تولیمناسبیرقابتیتمزباشند،¬یآهن در جهان مسنگیدکنندگانتولترینینه هزکم 
ها¬یمتتا قید امر موجب گردین. ایند خود ادامه داده تا رقبا را از بازار خارج نمايداشته و همچنان به عرضه باال

ي امالحظه قابل یش آهن در انبارها افزاسنگ ي و موجودیده مواجه گردي شتر یبيبا تقاضایداران کاهش و خر
داشته باشد.  

کشور  ینکه ایست نیتعجبي جایچآهن و فوالد جهان است، هکننده سنگ مصرف ینتربزرگ ین، که چییاز آنجا
داشته باشد.یرگذارتأثی آهن، نقشانداز سنگچشم ییندر تع 

مواد خام فشار وارد خواهد  یمت بر قینده و جهان در فصول آین کاهش نرخ رشد اقتصاد چ24گزارش بورس به
ید گروپ در گزارش جد یتیاما بانک س یست هن چندان آسان نآکرد.اظهار نظر درباره افق بلند مدت بازار سنگ 

یر تاثیراها مواجه خواهد بود.زقیمتوکند یجیبا کاهش تدریندهسال آ5یخود آورده است،بازار سنگ آهن ط
ي نو ظهور از جمله هند خواهد بود.از سوي اقتصاد هایگررشد مصرف در دیر بزرگتر از تاثینچي ضعف در تقاضا

ی نمیگر هر اقتصاد نو ظهور دیایل از هند،برزیبیترک یچ . هیستمانند گذشته نیندهفوالد در آي تقاضا برایگرد
رشد  2010تا سال 1990بر بازار فوالد و سنگ آهن داشته جبران کند.در دهه یین به تنها یکه چرايتواند اثر

کشور منجر شد.رشد  ینو قابل مالحظه مصرف فوالد در ا یعسریشبه افزاینثابت در چيگذاریهسرماید شد 
یجه بوده در نتی ت صنعتو صادرات محصوالی ساختیرزي حاصل پروژه هایادي زيتا اندازه ین اقتصاد چيباال

و مصرف فوالد افزوده شده است. ید بر تول
متوقف  ینفوالد در چید جهان است.ماه قبل اعالم کرد رشد تولی شرکت معدنینکه بزرگتریاچ پی بیمعدنگروه 

.افت  یابد ی کاهش میجبه تدر ینده آي در سال هاین فوالد چید باور وجو دارد که تولینشده است.و ا
از  ینفوالد چولید کاهش هستند.تینعلل اید تولیتو کاهش ظرفیطیمحیستزي هایتمصرف،محدود 
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ینده، آي.در هفته ها و ماه هایافتکاهش خواهد  2021تن در سال  یلیون م 926به  يتن در سال جاریلیونم940
د و سنگ آهن اثرات  فوالیمتبر قیندولت چیتیحماي هاتاس یو س یکاو آمرینچيسرنوشت مذاکرات تجار

بزرگ دارد. 
یجه به عرضه با حداکثر توان ادامه دهند.در نت مجبور هستند یل و برزیاسنگ آهن،استرالي عرضه  يحوزه  در

ی مینیبیشخواهد کرد. پیداعرضه ادامه پیگردريبود و ازسو یمخواهینسو شاهد کاهش تقاضا در چیکاز 
دالر خواهد  75یندهسال آیانو پاالرد100یرزيسال جاریاندرصد پا62یارهر تن سنگ آهن با عیمتشود ق

ینه باالتر از هزیار رقم بسین . ایافتدالر در هر تن کاهش خوهاد 55ي ها به محدوده یمتقیگر بود.پنج سال د
عرضه کمتر نخواهد شد.یجه است در نت ید تول

ایرانتولیدکنندگان سنگ آهن در -١-٣
ی غنیربا داشتن ذخایرانکه ا شودی محسوب میکاستراتژياو ماده ی معدنيهاسنگینتراز مهم یکیآهن  سنگ

تن برآورد شده است.  یلیارد م 2.8سنگ آهن کشور  ی قطعیرذخایزان است. مینه زمینکشور مهم در ا10آن جزء  
معادن  ینتراند. مهم گرفته ي و خراسان جايرکز کرمان، م یزد،يهامعادن سنگ آهن کشور در استان یشترینب

چاهون، چادرملو، زرند و چاه گز است. گهر، سنگان، چغارت، سه سنگ آهن کشور گل 
یلیون م45، بالغ بر 1397سنگ آهن معادن بزرگ و عمده در کشور در سال ید تولیزان اساس آمار منتشره مبر

ید گهر تولگل یو صنعتیتن کنسانتره سنگ آهن توسط شرکت معدن14،683،943یزان مینتن بوده است که از ا
محصول را در کشور داشته است.  ین اید رتبه اول تولي درصد 33با کسب سهم یث حینشده است و از ا

تن بوده است که  یلیون م41حدود 1397سال ی کشور طی و معدني فوالد يهاگندله در مجتمع ید تول میزان 
رتبه  يدرصد 35تن بوده است و با کسب سهم یلیونم11.7یزان مینگهر از اگل یو صنعت ی سهم شرکت معدن

را به خود اختصاص داده است.یکمحصول استراتژین اید اول در تول
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شرکت هاي تولید کننده سنگ آهن-1جدول 

درصد سهم از کل تولیداتآهنتولیدات سنگارقام به تن
جمعبنديآهن دانهسنگکنسانتره آهنجمعبنديآهن دانهسنگکنسانتره آهنعنوان

%29%0%14,683,943014,683,94333شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

%20%8%9,771,000519,00010,290,00022صنعتی و معدنی چادرملوشرکت 

%6%0%3,006,00003,006,0007شرکت اپال پارسیان سنگان

%13%21%5,304,0001,368,0006,672,00012آهن مرکزي ایرانشرکت سنگ

%3%0%1,610,00001,610,0004شرکت صنعتی،معدنی توسعه ملی

%3%27%01,745,0001,745,0000آهن سنگانسنگمجتمع 

%5%26%1,079,0001,676,0002,755,0002شرکت توسعه  معدنی و صنعتی صبا نور

%1%0%5230000523,0001آباد زرندآهن جاللمجتمع سنگ

%8%0%4,068,00004,068,0009آهن گهر زمینشرکت سنگ

%0%1-62,00062,000-میشدوانآهن مجتمع سنگ

%2%16-999,000999,000-آهن چاه گزمجتمع سنگ

%10-%5,033,00011-5,033,000هلدینگ خاورمیانه (میدکو)

---45,077,9436,369,00051,446,943جمع

ی و صنعتمعدنی ¬شرکتیران عمده کنسانتره آهن در ایدکنندهطور که جدول باال مشخص است دو تولهمان
درصد کنسانتره کشور  50از  یشبیتظرف يدو شرکت داراین. اباشند ¬یچادرملو میو صنعتیگل شرکت معدن

.باشند یم
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معرفی شرکت

تاریخ تاسیس شرکت-٢-١
در اداره  یالریلیارد م100یهو با سرما409تحت شماره 15/12/1370یخگهر در تارشرکت سنگ آهن گل 

در  2437از معدن به شماره یه اولي برداراست. پروانه بهره یدهبه ثبت رس یرجانشهرستان س يهاثبت شرکت 
به مدت  21/11/1385یختار در 17548سال صادر شده بود که مجددا با شماره  10به مدت  17/05/1372یختار
یمعدنیع معادن و صنايبه نام سازمان توسعه و نوساز 17/05/1407ی ال 05/1382/ 16یخ از تاریگر سال د25

است.یده گردید تمد یرانا
و پس  یدهتن آغاز گردیلیونم2.5یاسمیتبا ظرف01/01/1373یخکنسانتره از تارید از خط تول برداري بهره

تن  یلیونم3.5تن به یلیونم2.5از یتظرفید،خطوط تولسازيینه اقتصاد و توسعه و بهياز اخذ مجوز شورا
از طرف وزارت  17/06/1382یخبه تارو5/36536به شماره ي برداراساس پروانه بهره ین. بر همیافتیشافزا
در حال حاضر پروانه  ید،آغاز گرد 01/07/1383یخاز تارید جد یت با ظرفي بردارو معادن صادر و بهره یعصنا
تن استخراج کنسانتره آهن از  8،570،000ساالنه  یتبا ظرف22/02/1387در مورخه  7931به شمارهي برداربهره

است. ردیدهو معادن اخذ گ یع وزارت صنا
یده رس يبرداربه بهره 95تن) در سال یلیون م4تن (جمعا یلیون م2یت هرکدام به ظرف6و 5خطوط مضافا
کنسانتره به  ید تول7در دستور کار شرکت قرار دارد. ضمنا خط 6و 5خطوط يبردارخذ پروانه بهره است و ا

در دستور کار شرکت  يبرداربهره انه است و اخذ پرویدهرس يبرداربه بهره 1396تن در سال یلیونم2یتظرف
قرار دارد. 
35480/ 4به شماره یهتن بر اساس مجوز اول ون یلیم5یت با ظرف1شماره يسازاز کارخانه گندله برداري بهره
کارخانه به شماره  ي بردارو معادن و پروانه بهره یع صادره از طرف وزارت صناییو مجوز نها06/1386/ 04مورخه 
است.یده و معادن اخذ گردیع از وزارت صنا24/11/1389یخ در تار53411
مورخه  4/44193یه تن بر اساس مجوز اولیلیون م5یت با ظرف2شماره يسازاز کارخانه گندله برداري بهره

و در حال حاضر اخذ  یدهآغاز گرد16/07/1395یخو معادن در تاریعصادره از طرف وزارت صنا01/12/1388
آن در دستور کار شرکت قرار دارد. يبردارپروانه بهره 
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گهر با مشارکت بانک سپه و  گل یو صنعت یگهر به شرکت معدناز طرح گل 12/1370/ 15یخشرکت در تارنام
به استناد  1382است، در سال یافتهییر خاص) تغیگهر (سهامبه شرکت سنگ آهن گل 11/1375/ 15یخدر تار

08/06/1383یخو در تارتبدیلعام  ی خاص به سهامیاز سهام1382/ 13/09العاده مورخ  فوق ي عادی مجمع عموم
گهر از سنگ آهن گل 30/03/1390یخاست. نام شرکت در تاریدهسهام آن به بازار بورس اوراق بهادار عرضه گرد

است. یافتهییر عام) تغیگهر (سهامگلیو صنعتی به شرکت معدن

سهامداران-٢-٢
سهامداران  ب ی، ترک1398/ 02/09در تاریخ بورس تهراني فناوریریتمد یتمطابق اطالعات مندرج در سا

.استیرشرکت به شرح جدول ز
ترکیب سهامداران-2جدول 

درصد سهامدار
37.87گذاري امیدشرکت گروه.م.سرمایه

22.42گذاري توسعه معادن و فلزاتشرکت سرمایه
10.07مبارکهشرکت فوالد

3.47توسعه مالی مهر آیندگان
1.81گذاري سپه سرمایه

1.78صندوق بازنشستگی کشوري
1.1گذاري استانی (سهام عدالت)هاي سرمایهشرکت

1.04شرکت سرمایه گذاري و توسعه گل گهر
20.44داران سایر سهام
100جمع 

موضوع فعالیت شرکت-٢-٣
اساسنامه عبارت است از: اکتشاف، استخراج و  2گهر طبق ماده گل یو صنعتی شرکت معدنیاصلیتفعال

کنسانتره، گندله،  شده،يبند سنگ آهن دانه ید از جمله سنگ آهن و تولیرفلزي و غي از معادن فلزي برداربهره
آالتینو ماش یزاتتجهیسسروی،بازرس ي،و نگهداریراتتعمي،اندازنصب و راه ي،فوالد و انواع محصوالت فوالد 

انجام موضوع  ي برایاز و مصالح مورد نیساتتاس یزات،تجهآالت،ینانواع اقسام ماش یهو تهید شرکت، خریاز مورد ن
خارج از کشور  یااز داخل و ی و فراهم نمودن دانش فن یریت مشاوره، آموزش مد ی،شرکت، انجام خدمات مهندس 

يها و موسسات اعتباربانکی، حقوقیقی، شخاص حقبا ا گذاريیه مشارکت و سرما، تحقق موضوع شرکتيبرا
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گذاري تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه

تحلیل بنیادي شرکت صنعتی و معدنی گل گهر (سهامی عام)

و ...  یو مهندس یبه منظور ارائه خدمات فنیمانکاريپ يها و انعقاد قراردادهاشرکتیردر سایو خارجیداخل
.باشد ی م

سرمایه-٢-٤
و مطالبات  ياز محل آورده نقد 1396و هشتم اسفند ماه سال یستبیخشرکت در تاریهسرمایشافزاینآخر

. یافتیش افزا36،000،000،000،000به  یال ر30،000،000،000،000شرکت از  یهشده انجام شد که سرماحال
روند تاریخی تغییرات سرمایه-3جدول 

(میلیون ریال)سرمایه قبلی  (میلیون ریال) سرمایه جدید تاریخ
08/07/139736,000،00030،000،000

1395/12/2530,000،00024،000،000
1395/03/0624،000،00018،000،000
1393/09/1818،000،00010،000،000

17/07/139210،000،0006،000،000
15/12/13906،000،0003،000،000
29/09/13893،000،000880،000
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گذاري تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه

تحلیل بنیادي شرکت صنعتی و معدنی گل گهر (سهامی عام)

ترازنامه-٢-٥
تاریخی ترازنامه-4جدول 

13931394139513961397(میلیون ریال)
116,918179,453136,6151,328,465945,934موجودي نقد

798,504751,345750,035491,091هاي کوتاه مدتسرمایه گذاري
9,310,6447,269,17610,665,66429,012,82048,403,569حسابهاي دریافتنی تجاري و غیرتجاري

--4,282,9019,448,40712,505,937طلب از شرکتهاي گروه و وابسته
5,405,1514,881,3044,530,0534,761,01610,525,637موجودي مواد و کاال

2,795,0653,180,134236,503262,7281,781,512هاسفارشات و پیش پرداخت
22,709,18325,709,81928,824,80735,365,07861,657,743هاي جاريجمع دارایی
10,977,37612,274,59715,909,79723,002,74936,759,210هاي بلندمدتسرمایه گذاري

351,314304,108301,992300,267300,695هاي نامشهوددارایی
22,885,06326,517,97427,845,42328,160,06830,134,358هاي ثابت مشهوددارایی

291,0602,584,1343,364,6915,705,6618,145,681سایر دارییها
34,504,81341,680,81347,421,90357,168,74575,339,944هاي غیر جاريجمع دارایی

57,213,99667,390,63276,246,71092,533,823136,997,687هاجمع کل دارایی
1,312,4252,218,47816,858,24814,424,30116,525,967هاي تجاري و غیرتجاريپرداختنی

--13,176,24518,574,055214,691بدهی به شرکتهاي گروه و وابسته
127,1462,006,8092,915,8422,942,7424,376,622مالیات پرداختنی

8,585,4206,938,2623,662,1615,885,23512,327,652سهام پرداختنیسود 
1,144,9282,688,0969,031,9695,528,4925,893,509تسهیالت مالی

2,173,7366,855,576---ذخایر
1,515124,6458,246507,416308,612هاپیش دریافت

24,347,67932,550,34532,691,15731,461,92246,287,938هاي جاريجمع بدهی
25,21718,91312,608-19,500پرداختنی هاي بلند مدت

4,899,6793,768,913-3,046,7613,000,000تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت
82,658143,647198,011661,8261,147,439ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

3,148,9193,143,647223,2285,580,4184,928,960هاي غیر جاريبدهیجمع 
27,496,59835,693,99232,914,38537,042,34051,216,898هاجمع بدهی
18,000,00018,000,00030,000,00030,000,00036,000,000سرمایه

---5,964,285-افزیش سرمایه در جریان
1,426,4781,702,3442,207,2113,000,0003,600,000قانونیاندوخته 

10,290,9206,030,01111,125,11422,491,48446,180,789سود(زیان)انباشته
29,717,39831,696,64043,332,32555,491,48485,780,789جمع حقوق صاحبان سهام

57,213,99667,390,63276,246,71092,533,824136,997,687ها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهی
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گذاري تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه

تحلیل بنیادي شرکت صنعتی و معدنی گل گهر (سهامی عام)

صورت  سود و زیان-٢-٦
صورت سود و زیان سنوات اخیر-5جدول 

13931394139513961397(میلیون ریال)
23,840,53617,422,95830,523,07656,244,33895,841,998درآمدهاي عملیاتی

(50,451,461)(30,201,254)(18,134,357)(11,515,535)(14,579,525)تمام شده درآمدهاي عملیاتیبهاي 
9,261,0115,907,42312,388,71926,043,08445,390,537ناخالص(زیان)سود
(4,612,610)(3,204,513)(2,313,195)(1,428,654)(1,093,301)هاي فروش، اداري و عمومیهزینه

18,671537,3821,425,566(3,022)124,299سایر اقالم عملیاتی
8,292,0094,475,74710,094,19523,375,95342,203,493سود(زیان) عملیاتی

(2,211,357)(2,056,371)(1,050,350)(384,161)(731,715)هاي مالیهزینه
1,370,9542,747,1352,110,884393,5168,462,983عملیاتیهاي غیر سایر درآمدها و هزینه

8,931,2486,838,72111,154,72921,713,09848,455,119سود(زیان) قبل از مالیات
(4,665,814)(784,671)(1,063,620)(848,529)(114,324)مالیات بر درآمد

8,816,9245,990,19210,091,10920,928,42743,789,305سود(زیان) خالص 
4903333366981,216سود(زیان) هر سهم

18,000,00018,000,00030,000,00030,000,00036,000,000سرمایه شرکت
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گذاري تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه

تحلیل بنیادي شرکت صنعتی و معدنی گل گهر (سهامی عام)

پیش بینی عملکرد شرکت

مفروضات کلی-٣-١
:باشد ی میر به شرح جدول زیسنوات آت يگزارش براین مورد استفاده در اياقتصادیرهاي متغی مفروضات کل

اقتصاديمفروضات کلی متغیر هاي -6جدول 
139813991400

%29.0%31.0%35.7نرخ تورم 
%2.4%2.3%1.8نرخ تورم امریکا
%27%29%34نرخ رشد دالر

113,815146,480185,444نرخ دالر (ریال)
%2.8%2.5%2.3نرخ تورم چین 

350354364نرخ شمش فوالد (دالر)

پول  المللیین بر اساس گزارش ارائه شده توسط صندوق ب1400تا 1398يهاسالينرخ تورم مورد استفاده برا 
)IMFنرخ فوالد سنوات  برآورد شده است. یسنوات آت يبرایکاو آمریران) است. نرخ ارز بر اساس تفاوت تورم ا
از  یسنوات آت ي محاسبه نرخ دالر براي براینشده است. همچنبینی یشپینبا در نظر گرفتن نرخ تورم چیآت

جهت رشد نرخ دالر استفاده شده است.یکاو آمریران اختالف نرخ تورم ا
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گذاري تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه

تحلیل بنیادي شرکت صنعتی و معدنی گل گهر (سهامی عام)

درآمد عملیاتی-٣-٢
مقدار فروش-

. محصول کنسانتره عالوه بر  باشد ی سنگ آهن ممحصوالت قابل فروش توسط شرکت شامل کنسانتره و گندله 
از  ی داخلیان فروش محصوالت به مشتریند . فرآگرددیصادر م یزن یجهانيبه بازارهای داخلیان فروش به مشتر

فروش شمش فوالد خوزستان  یمت قیانگین بر اساس می و با نرخ مشخصیانه فروش سالي انعقاد قراردادهایقطر
. شودیماهه انجام م سهيهادر دوره 

است که  ياشرکت برآورد شده است. عمده فروش شرکت مربوط به گندله ید تولیزان مقدار فروش با توجه به م 
.رساند ی به فروش میدر بازار داخل

فروش مقداري شرکت-7جدول 
139513961397139813991400(تن) 

-----19,711سنگ آهن دانه بندي شده 
2,138,0061,921,2581,488,2861,926,6311,920,1541,923,392کنسانتره 

7,305,82710,906,72311,247,38711,590,02611,590,02611,590,026گندله
---207,68497,161-گندله ریز دانه
156,701574,296157,414157,414157,414-آهن کلوخه سنگ  

9,463,54413,192,36613,407,13013,674,07113,667,59413,670,832مجموع فروش داخلی 
------سنگ آهن دانه بندي شده 

3,273,2391,727,4481,376,4161,835,5701,835,5701,835,570کنسانتره 
376,033392,098392,098392,098--گندله

222,644161,459277,437222,326222,326222,326گندله ریز دانه
3,495,8831,888,9072,029,8862,449,9942,449,9942,449,994مجموع فروش صادراتی 

12,959,42715,081,27315,437,01616,124,06416,117,58816,120,826مجموع کل فروش 
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گذاري تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه

تحلیل بنیادي شرکت صنعتی و معدنی گل گهر (سهامی عام)

نرخ فروش-
نرخ فروش با توجه به نرخ جهانی شمش و نرخ فروش فوالد خوزستان برآورد شده است. نکته قابل توجه این است  
که براي محصوالت کنسانتره و گندله نرخ فروش بر اساس درصدي از نرخ فروش شمش داخلی فوالد خوزستان  

ها به دالر و نرخ جهانی محصوالت فوالدي دارد. وابستگی آن گردد که این نشان از  محاسبه می
نرخ فروش شرکت-8جدول 

139513961397139813991400)تن/(ریال
-----1,522,269سنگ آهن دانه بندي شده

1,441,0022,165,6784,197,1495,377,7596,992,8599,100,843کنسانتره
2,755,3243,778,4716,512,2058,714,97111,332,33514,748,445گندله

1,254,4541,247,8461,406,8151,829,3232,380,769-گندله ریز دانه
---1,244,4591,716,613-کلوخه سنگ آهن 

2,052,7022,450,1324,757,8916,962,2049,053,16011,782,216کنسانتره
7,994,94710,073,20013,098,48017,046,990--گندله

1,060,9442,130,2812,914,9754,145,4735,083,1086,815,416گندله ریز دانه

مبلغ فروش-
از درآمد عملیاتی شرکت مربوط به فروش داخلی است و عمده آن مربوط به فروش گندله است. 90حدود 

مبلغ فروش محصوالت شرکت-9جدول 
139513961397139813991400(میلیون ریال)

-----30,005سنگ آهن دانه بندي شده
3,080,8704,160,8266,246,55810,360,95413,427,36617,504,490کنسانتره

20,129,91841,210,73773,245,292101,006,745131,342,065170,934,867گندله
---260,530121,242-گندله ریز دانه

---195,008985,844-کلوخه سنگ آهن
23,240,79445,827,10180,598,936111,367,699144,769,431188,439,357مجموع  فروش داخلی

6,718,9844,232,4766,548,83712,779,60916,617,70421,627,078کنسانتره
3,006,3643,949,6795,135,8856,684,088--گندله

236,213343,953808,722921,6481,130,1091,515,246گندله ریز دانه
6,955,1974,576,42910,363,92317,650,93622,883,69829,826,412مجموع فروش صادراتی

-----327,085درآمد ارائه خدمات
30,523,07650,403,53090,962,859129,018,635167,653,129218,265,769مجموع کل فروش
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گذاري تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه

تحلیل بنیادي شرکت صنعتی و معدنی گل گهر (سهامی عام)

مواد مستقیم مصرفی-٣-٣
از سنگ آهن  ي آن محاسبه شده است. شرکت مقداریلتبد یبو ضراید متناسب با تولیهمقدار مصرف مواد اول

.کند ی میداري و مقدار مازاد بر آن را خرکند ی م ید را خودش تولید خطوط تولیازمورد ن

مقدار مواد مصرفی -
مقدار مواد مستقیم مصرفی-10جدول 

139513961397139813991400(تن) 
680,1611,246,335900,3421,173,0481,013,342853,636موجودي اول سال 

12,215,14011,743,26711,269,52212,061,11512,061,11512,061,115سنگ آهن تولید شده 
7,662,6829,402,84413,869,54212,004,77412,004,77412,004,774سنگ آهن خریداري شده 

20,557,98322,392,44626,039,40625,238,93725,079,23124,919,525آماده به مصرف 
---53,048139,270(24,290)اضافی انبارگردانی 

19,287,35821,545,15225,005,62824,225,59524,225,59524,225,595سنگ آهن مصرف شده 
1,246,335900,3421,173,0481,013,342853,636693,929موجودي پایان دوره 

نرخ مواد با توجه به قیمت جهانی محصوالت و نرخ تورم محاسبه شده است. الزم به توضیح است، سنگ آهن  
شده دارد.  شده کمتري به نسبت سنگ آهن خریداري تولیدشده توسط خود شرکت، بهاي تمام 

نرخ مصرف مواد-
نرخ مواد مستقیم مصرفی-11جدول 

139513961397139813991400(ریال)
200,896352,911720,1521,670,9892,389,9053,499,599موجودي اول سال

205,651362,053782,0751,090,3041,428,2981,842,505سنگ آهن تولید شده
634,231967,6451,891,4262,636,8713,428,8024,462,407سنگ آهن خریداري شده

365,240615,8391,370,8151,852,9102,424,7423,161,386مصرفآماده به 
---366,859633,6901,000,000اضافی انبارگردانی

366,035611,5241,354,6681,706,8082,219,4132,888,451سنگ آهن مصرف شده
352,911720,1521,670,9892,389,9053,499,5995,749,185موجودي پایان دوره
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گذاري تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه

تحلیل بنیادي شرکت صنعتی و معدنی گل گهر (سهامی عام)

است.گردیده محاسبه شرکتشدهارائهيهابا در نظر گرفتن گزارش یه مبلغ مواد اول 

مبلغ مصرف مواد -
مبلغ مواد مستقیم مصرفی-12جدول 

139513961397139813991400(میلیون ریال)
136,642439,845648,3831,960,1502,421,7912,987,383موجودي اول سال 

2,512,0534,251,6868,813,60613,150,28417,226,87222,222,665سنگ آهن تولید شده 
4,859,9139,098,61926,233,21531,655,04441,161,99253,570,192سنگ آهن خریداري شده 

7,508,60713,790,15035,695,20446,765,47860,810,65478,780,239آماده به مصرف 
---33,616139,270(8,911)اضافی انبارگردانی 

7,059,85113,175,38333,874,32444,343,68757,823,27274,790,710سنگ آهن مصرف شده 
439,845648,3831,960,1502,421,7912,987,3833,989,529موجودي پایان دوره 

هزینه دستمزد-٣-٤
نرخ رشد حقوق و دستمزد متناسب با تورم در نظر گرفته شده است.

هزینه دستمزد-13جدول 
139513961397139813991400(میلیون ریال) 

630,609826,1501,116,7261,414,4381,834,2662,378,706دستمزد مستقیم و غیر مستقیم
686,464901,3121,097,9501,489,3961,931,4732,504,766دستمزد عمومی و اداري 
1,317,0721,727,4622,214,6762,903,8343,765,7394,883,472جمع هزینه نیروي انسانی

955903903913913913تعداد نیروي انسانی 
1,3791,9132,4533,1814,1255,349سرانه هزینه نیروي انسانی ساالنه 
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گذاري تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه

تحلیل بنیادي شرکت صنعتی و معدنی گل گهر (سهامی عام)

هزینه سربار-٣-٥
یی تورم محاسبه شده است. مقدار استهالك با توجه به داراینو همچنید سربار با در نظر گرفتن مقدار تولینههز

است.یدهها برآورد گرداز آن برداري و بهره یلتکمیاندر جرهاي
هزینه سربار-14جدول 

139513961397139813991400(میلیون ریال)
630,609826,1501,116,7261,414,4381,834,2662,378,706دستمزد مستقیم و غیر مستقیم

7,337,83710,987,86711,687,47515,452,48520,242,75526,113,154پیمانکاران

2,753,9233,488,0933,077,7963,874,4714,357,1564,892,413استهالك 

303,502341,013498,001561,916736,110949,582تعمیر و نگهداري 

747,383829,095913,3751,207,6101,581,9692,040,740هزینه آب، برق و سوخت 

555,122612,024976,7311,291,3761,691,7022,182,296هزینه حمل و جابجایی مواد و محصول 

626,9402,843,6983,082,2925,930,0267,372,0269,597,560حق انتفاع پروانه بهره برداري 

280,684490,872620,086673,257881,9671,137,737سایر 

13,236,00020,418,81221,972,48230,405,57938,697,95249,292,189جمع
----(4,251,686)(2,512,053)معدن سهم به  

----(94,809)(149,543)سهم به بهاي تمام شده (بابت هزینه حمل محصول فروش رفته)
(2,946,541)(2,283,682)(1,743,969)(1,230,404)(801,566)(688,183)اداري -سهم به هزینه هاي توزیع و فروش و عمومی

9,886,22115,270,75120,742,07828,661,61036,414,27046,345,648جمع کل

بهاي تمام شده درآمد هاي عملیاتی-٣-٦
و  ید فرض شده است که تولیندهآيهاسال ياست. برایر رفته مطابق جدول زفروش يشده کاالتماميبها

انبارها لحاظ نشده است. يموجود ي براییريفروش برابر هستند، لذا تغ
بهاي تمام شده-15جدول 

139513961397139813991400(میلیون ریال)
7,059,85113,175,38333,874,32444,343,68757,823,27274,790,710مواد مستقیم 

9,886,22115,270,75120,742,07828,661,61036,414,27046,345,648سربار تولید
524,3801,309,6204,4465,8207,5899,816کنسانتره خریداري شده
17,470,45229,755,75454,620,84873,011,11694,245,131121,146,174جمع هزینه هاي تولید

---(1,154,298)(152,531)465کاهش(افزایش) در موجودي در جریان ساخت
17,470,91729,603,22353,466,55073,011,11694,245,131121,146,174بهاي تمام شده کاالي تولید شده

---(3,144,018)513,897503,222کاهش(افزایش) در موجودي کاالي ساخته شده
17,984,81330,106,44550,322,53273,011,11694,245,131121,146,174انبارهابهاي تمام شده کاالي تحویل شده از 

---149,54394,809128,929هزینه هاي حمل و نقل و انبارداري محصوالت

18,134,35730,201,25450,451,46173,011,11694,245,131121,146,174بهاي تمام شده محوالت فروش رفته
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گذاري تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه

تحلیل بنیادي شرکت صنعتی و معدنی گل گهر (سهامی عام)

هزینه هاي عمومی،اداري و فروش-٣-٧
بهرههايییاند. استهالك با توجه به دارابا در نظر گرفتن مبلغ فروش، تورم برآورد شده ي و اداریعموم هايینههز

.استها محاسبه شده آنیخیو رشد تارشده رداريب
عمومی،اداري و فروشهزیته -16جدول 

139513961397139813991400(میلیون ریال)
686,464901,3121,097,9501,489,3961,931,4732,504,766حقوق دستمزد و مزایا 

23,56330,86739,819-9,30417,364پیمانکاران
9441,2371,595---اجاره حمل

232,819590,891865,8531,241,5721,724,8802,141,212عوارض آالیندگی
70,61953,19365,28382,18192,419103,773استهالك

54,26081,47361,370110,559144,832186,833حق الزحمه خدمات کارشناسی و مشاورین

3,5003,6006,0007,78110,09013,085پاداش هیئت مدیره
568,046755,1141,285,7501,812,9032,413,8143,061,016سایر 

1,625,0122,402,9473,382,2064,768,8996,349,6138,052,100مجموع
688,183801,5661,230,4041,743,9692,283,6822,946,541سهم از خدماتی

2,313,1953,204,5134,612,6106,512,8688,633,29410,998,641جمع کل

سایر درآمد ها و هزینه هاي عملیاتی-٣-٨
یان،سرفصل از صورت سود و زیناست. بخش عمده ایر شرکت به شرح جدول زیاتیعملي درآمدهایرسا

.شودی شرکت م ید است که از محل نوسانات نرخ ارز عاي مربوط به سود
عملیاتیسایر درآمد ها و هزینه هاي -17جدول 

139513961397139813991400(میلیون ریال)
----16,4313,700اجاره ماشین آالت به پیمانکاران 

---33,748225,878(8,911)خالص (کسري) اضافه انبار گردانی 
11,15020,978445,794195,063221,125263,765خالص سود (زیان) تسعیر ارز (بدهکاران تجاري) 

478,956753,8941,023,0341,340,1751,728,825-درآمد بارگیري و مالس پاشی محصول 
18,671537,3821,425,5661,218,0981,561,3001,992,590مجموع
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گذاري تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه

تحلیل بنیادي شرکت صنعتی و معدنی گل گهر (سهامی عام)

سایر درآمد ها و هزینه هاي غیر عملیاتی-٣-٩
دارند و در خلق و  یبه شرکت اصلیک نزدیتی گهر عمدتا موضوع فعالو وابسته شرکت گل یفرع يهاشرکت

ها  آن ي سودآوریرمجموعه، ز يهاشرکت یتمشابهت فعالیل . به دلکنند ی ارزش به مجموعه کمک م یرهزنجیلتکم
دارد.ی شرکت اصلیاتیعمليبا درآمدهاییباالیبستگ هم

سایر درآمد ها وهزینه هاي غیر عملیاتی-18جدول 
139513961397139813991400(میلیون ریال)

897,564355,107626,415--539,368سود سهم دریافتنی
---4,788,670--ز تاخیر وصول مطالبات شرکت هاي گروهل ادرآمد حاص

666,829114,116254,631345,534452,650583,918درآمد آب و برق گاز
194,970193,786203,750507,554600,881672,294سود سپرده هاي سرمایه گذاري و بانکی

63,748142,047251,007340,616446,208575,608درآمد فروش قطعات یدکی تحویلی به پیمانکاران
---(144,557)(35,696)(3,019)سود وزیان تسعیر نرخ ارز

7,15311,5939,70913,17517,25922,265درآمد اجاره
-----509,242جریمه تاخیر در تحویل کنسانتره خریداري شده از گهر زمین

---62,79234,7062,786,242سود فروش سرمایه گذاري ها
---43,026-4,504سود فروش دارایی هاي ثابت

270,5053,603,5163,205,6744,247,451(67,036)65,295سایر
2,110,884393,5168,462,9835,707,9605,077,7796,727,951مجموع

تسهیالت-٣-١٠
ي شده کاالتماميمدت با توجه به بهاکوتاه یالتثابت و تسههاي ییبا توجه به مبلغ دارامدتبلند یالتتسه

برآورد  يبرایانگیندرصد به طور م21شرکت، نرخ سود  یالتتوجه به نرخ سود تسهبااند.رفته برآورد شدهفروش 
شده است.در نظر گرفته شرکت  یمالینههز

تسهیالت و هزینه مالی-19جدول 
139513961397139813991400(میلیون ریال) 

9,031,9695,528,4925,893,5098,528,82511,009,28514,151,742مدتتسهیالت کوتاه 
4,899,6793,768,9134,404,0094,410,0924,407,569-تسهیالت بلند مدت

9,031,96910,428,1719,662,42212,932,83415,419,37718,559,311جمع تسهیالت 
(3,953,647)(3,284,754)(2,755,052)(2,211,357)(2,056,371)(1,050,350)هزینه مالی
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گذاري تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه

تحلیل بنیادي شرکت صنعتی و معدنی گل گهر (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده-٣-١١
است. یرشرکت مطابق جدول زشدهبینی یش پسه دوره مالی اخیر ویانصورت سود و ز

صورت سود و زیان پیش بینی شده-20جدول 
139513961397139813991400(میلیون ریال)

30,523,07656,244,33895,841,998134,859,443167,653,129218,265,769درآمدهاي عملیاتی 

(121,146,174)(94,245,131)(73,011,116)(50,451,461)(30,201,254)(18,134,357)بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی 

12,388,71926,043,08445,390,53761,848,32773,407,99797,119,595سود ناخالص
(10,998,641)(8,633,294)(6,512,868)(4,612,610)(3,204,513)(2,313,195)هاي فروش، اداري و عمومیهزینه

18,671537,3821,425,5661,218,0981,561,3001,992,590سایر اقالم عملیاتی 

10,094,19523,375,95342,203,49356,553,55766,336,00388,113,544سود عملیاتی
(3,953,647)(3,284,754)(2,755,052)(2,211,357)(2,056,371)(1,050,350)هاي مالی هزینه

2,110,884393,5168,462,9835,707,9605,077,7796,727,951هاي غیر عملیاتی سایر درآمدها و هزینه 

11,154,72921,713,09848,455,11959,506,46568,129,02790,887,848مالیاتسود قبل از 
(4,665,814)(4,665,814)(4,665,814)(4,665,814)(784,671)(1,063,620)مالیات بر درآمد 

10,091,10920,928,42743,789,30554,840,65163,463,21386,222,034سود خالص

3366981,2161,5231,7632,395(ریال)سود هر سهم
30,000,00030,000,00036,000,00036,000,00036,000,00036,000,000سرمایه شرکت
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گذاري تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه

تحلیل بنیادي شرکت صنعتی و معدنی گل گهر (سهامی عام)

ارزشگذاري 
مفروضات ارزشگذاري-٤-١

:گذاردی میشرا به نمايگذارارزش ینمفروضات به کار رفته در ایر جدول ز
مفروضات ارزشگذاري-21جدول 

به بعد 1398139914001400
%21%21%21%21نرخ بازده بدون ریسک 

%10.13%10.13%10.13%10.13صرف ریسک
1.091.081.061بتاي اهرمی 

%31.1%31.8%31.9%32.1نرخ بازده مورد انتظار 

DDMمدل -٤-٢

است.  یر مطابق جدول زیمیسود تقسیلعام) با روش تنزیگهر (سهامگل یو صنعتی شرکت معدنگذاريارزش 
و سپس با استفاده از نرخ بازده مورد انتظار  یدهساالنه شرکت برآورد گردي روش، سود نقد ینبه اگذاريارزش يبرا

اساس فرمول  دوره بر  ینآخريسود نقد بینی، شیدوره پینپس از آخرهايسالي. براگرددیم تنزیلدارانسهام
درصد فرض شده است.88معادل  یآت هايساليسود برایم تقسنسبت.گرددیرشد ثابت گوردن محاسبه م 

DDM-22جدول 

به بعد1398139914001400(میلیون ریال)
54,840,65163,463,21386,222,034سود خالص

%88%88%88نسبت تقسیم سود 
48,480,06856,102,56076,221,744370,666,479سود تقسیمی 

%8.8نرخ رشد بلندمدت شرکت
%31.1%31.8%31.9%32.1نرخ بازده مورد انتظار سهامداران

48,480,06842,521,48143,888,002215,565,468سود تقسیمی تنزیل شده
350,455,019ارزش فعلی شرکت

36,000,000,000تعداد سهام
9,735(ریال)ارزش فعلی هر سهم شرکت
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گذاري تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه

تحلیل بنیادي شرکت صنعتی و معدنی گل گهر (سهامی عام)

تحلیل حساسیت
مختلف  یر مقاديکه به ازا دهد یم یشرا نما1398سال  يبر سودآور یرگذار تأثیرهايمتغیتحساس یر جدول ز

شمش فوالد (سطر اول) و نرخ دالر (ستون اول) محاسبه شده است.  ينرخ ارز 
تحلیل حساسیت-23جدول 

EPS490500510520530
80,0001,4471,5161,5851,6541,723
90,0001,8691,9472,0242,1022,179
100,0002,2912,3772,4632,5492,636
110,0002,7132,8082,9022,9973,092
120,0003,1353,2383,3423,4453,548
130,0003,5573,6693,7813,8934,005
140,0003,9794,0994,2204,3404,461
150,0004,4014,5304,6594,7884,917
160,0004,8234,9605,0985,2365,374
170,0005,2445,3915,5375,6845,830
180,0005,6665,8215,9766,1316,286


