
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل بنیادی

 فوالد خوزستان شرکت

 فخوز

 9911مرداد 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 

 

 

 

 



 

 

 معرفی شرکت

ثبت رسیده و سپس در در اداره ثبت تهران به  18886تحت شماره  31/33/3111شرکت فوالد اهواز در تاریخ 

در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري اهواز هم به ثبت رسیده  1366تحت شماره  52/96/3139تاریخ 

نام شرکت به صنایع فوالد اهواز )سهامی خاص( و سپس در تاریخ  91/90/3133است و در تاریخ 

تغییریافته است.  39393318560به شرکت فوالد خوزستان )سهامی خاص( با شناسه ملی  95/96/3130

 شده نوع شرکت به سهامی عام تبدیل 51/92/3182العاده مورخه موجب مصوبه مجمع عمومی فوق مضافاً به

 واحدهاي تجاري شده است. در حال حاضر شرکت جزء پذیرفته دربورس اوراق بهادار 31/92/3181و درتاریخ 

جاده اهواز، بندر  39شرکت در اهواز، کیلومتر  اصلی توسعه اقتصادي پایندگان است. مرکز شرکت گروه فرعی

 .امام خمینی)ره( قرار دارد

 موضوع فعالیت

  : اساسنامه عبارت است از (5)موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 

گري و نورد فلزات آهن و فوالدهاي آلیاژي جهت تولید انواع  الف ـ موضوع شامل انجام عملیات ذوب و ریخته

  .داستاندارمقاطع هندسی 

برداري، توسعه،  ب ـ موضوعات فرعی شامل تهیه و تولید لوازم و مواد و قطعات یدکی موردنیاز، احداث و بهره

تعمیر و نگهداري، نوسازي و ادارة کارخانه و تأسیسات و تجهیزات مربوطه، تولید و بازاریابی محصوالت فرعی 

گذاري در شرکتهاي دولتی و خصوصی که با موضوع  سرمایهحاصل از مراحل تولید، انجام عملیات بازرگانی، 

شرکت ارتباط داشته باشند، کمک و مساعدت به مؤسسات فرهنگی، آموزشی و نهادهاي دولتی و غیردولتی 

شده و یا بشود، عرضه سهام شرکت در  خصوصاً شرکت و مؤسساتی که توسط شرکت فوالد خوزستان تأسیس

 در بورس فلزات و انتخاب شرکت کارگزاري جهت انجام امورات فوق و اقدام به بورس اوراق بهادار و عرضه کاال

عملیاتی که در اجراي هدفهاي شرکت الزم و ضروري است. ظرفیت تولید شرکت بر اساس پروانه بهره برداري 

هاي فوالد سنگین آلیاژي )شامل تن شمش 1،599،999به میزان  38/35/3183مورخ  91-51312شماره 

هاي فوالد کم آلیاژي تن شمش 3،899،999بیلت و اسلب( بوده، مضافاً جواز تاسیس تولید براي تولید  بلوم،

از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ گردیده و احداث پروژه مزبور در جریان بوده  13/91/3162نیز در تاریخ 

 .است

 

 

 



 

 

 سرمایه و سهامداران شرکت

سهم، به ارزش اسمی هر سهم  399ریال )شامل تعداد  3،999،999 سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ

میلیارد ریال )شامل تعداد  36،906ریـال( بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ  39،999

 .ریال( افزایش یافته است 3،999سهم، به ارزش اسمی هر سهم   36،908،163،999

 تاریخ
درصد افزایش 

 سرمایه
 فزایش سرمایهمحل ا جدید سرمایه

 تجدید ارزیابی داراییها 5،365،999 %5365 56/35/3183

 اندوخته و سود انباشته 8،999،999 %512 53/96/3165

 مطالبات حال شده، آورده نقدي و سود انباشته 30،035،999 %83 58/33/3160

 سود انباشته 36،908،163 %13.15 36/35/3163

 

 01شرکت گروه توسعه اقتصادي پایندگان با باشد. میلیارد ریال می 36،906سرمایه شرکت در حال حاضر 

هاي استانی سرمایه گذاري سهام عدالت همچنین شرکتباشد. درصد مالکیت، بزرگترین  سهامدار شرکت می

 از سهام این شرکت را در اختیار دارند.درصد  3

 درصد سهام نام سهامدار

 01.50 شرکت گروه توسعه اقتصادي پایندگان

 3.13 شرکتهاي استانی سرمایه گذاري سهام عدالت

 1.13 صندوق بازنشستگی کشوري

 3.86 شرکت سرمایه گذاري سامان مجد

 3.92 شرکت سرمایه گذاري ملی ایران

 09.5 سایر

 011 جمع



 

 

 

 تولیدات شرکت

براي تولید انواع مقاطع که  باشـدمحصـوالت اصـلی شـرکت شـامل شـمش و تختال )بیلت، بلوم، اسـلب( می

 .رودهاي گرم و سرد و فوالدهاي ساختمانی بکار میفوالدي، ورق

 

 

 

 

46% 

8% 

3% 
2% 1% 
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 ترکیب سهامداران

 شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان

شرکتهای استانی سرمایه گذاری سهام 
 عدالت

 صندوق بازنشستگی کشوری

 شرکت سرمایه گذاری سامان مجد

 شرکت سرمایه گذاری ملی ایران



 

 

 جایگاه شرکت

میلیون تن شمش فوالدي بعنوان بزرگترین  5میلیون تن و صادرات  1.8شرکت فوالد خوزستان با هدف تولید 

هـاي نـوردي   یت مطلـوب شـرکت  عرضه کننده شمش فوالدي کشور نقش محوري در تامین مواد اولیه با کیف

 کند.داخل کشور ایفا می

 3161عملکرد  3163عملکرد  3168عملکرد  )تن( محصول

 1،312،269 1،855،030 1،186،186 شمش

 1،322،632 1،130،620 2،825،525 گندله

 1،661،511 1،808،020 1،353،830 آهن اسفنجی

 

 درآمد عملیاتی

 77کارشناسی  77ماهه  7کارشناسی  77ماهه  3واقعی  79واقعی  79واقعی  مقدار فروش خارجی )تن(

  166,999  118,051  19,233  093,961  353,201 اسلب 

  3,333,299  866,338  533,385  3,011,216  3,022,290 بلوم، بیلت

  609  9  609  16,833  9 ورق

  0,500,991  0,239,090  293,277  0,999,997  2,093,151 کل مقدار فروش خارجی

 77کارشناسی  77ماهه  7کارشناسی  77ماهه  3واقعی  79واقعی  79واقعی  مقدار فروش داخلی )تن(

  513,203  9  513,203  051,320  251,383 گندله

  613,999  185,503  508,321  319,389  126,163 اسلب

  9  9  9  35,858  9 آهن اسفنجی

  3,128,299  680,661  131,290  3,313,820  656,189 بلوم، بیلت

  53  9  53  9 9  ورق

  2,529,162  0,669,293  957,907  2,369,606  2,002,259 کل مقدار فروش داخلی

 درنظر گرفته شده است. 66برابر با ظرفیت تولید سال  66سال شمش در مقدار فروش 

 

 

 

 

 



 

 

 77کارشناسی  77ماهه  7کارشناسی  77ماهه  3واقعی  79واقعی  79واقعی  نرخ فروش خارجی )ریال(

  33,115,938 83,099,999 21,283,269 09,381,319 52,013,911 اسلب
  31,136,591 83,099,999 20,310,102 03,635,113 13,131,109 بلوم، بیلت

 9 9 26,615,636 22,511,839 9 ورق

 77کارشناسی  77ماهه  7کارشناسی  77ماهه  3 واقعی 79واقعی  79واقعی  نرخ فروش داخلی )ریال(

 33،219،303 36,356,999 33,219,303 6,685,118 1,538,951 گندله

  31,315,958 83,099,999 29,218,993 16,825,122 58,309,903 اسلب

 9  09,399,99 9 59,661,805 9 آهن اسفنجی

  35,901,051 83,099,999 03,118,086 18,269,815 58,139,311 بلوم، بیلت
 9 9 399,690,315 9 9 ورق

تومان  55،999و میانگین نرخ دالر  يدالر 139 با نرخ جهانی 66ماهه آخر  6براي شمش فوالد نرخ فروش 

 درنظر گرفته شده است.

میلیون مبلغ فروش خارجی )

 ریال(
 77کارشناسی  77ماهه  7کارشناسی  77ماهه  3واقعی  79واقعی  79واقعی 

  19,632,332  53,203,115  1,053,201  31,333,052  38,295,501 اسلب 

  80,858,360  31,513,902  33,263,306  19,539,181  01,938,301 بلوم، بیلت

 21،113  9  21,113  5,366,503  9 ورق

  005,961,316  011,999,699  05,195,627  99,529,159  69,521,372 کل مبلغ فروش خارجی

میلیون مبلغ فروش داخلی )

 ریال(
 77 کارشناسی 77ماهه  7کارشناسی  77ماهه  3واقعی  79واقعی  79واقعی 

  5,301,329  9 5,301,329  0,550,936  1,580,200 گندله

  18,331,808  22,210,691  35,238,605  19,138,832  38,623,393 اسلب

 9 9 9  516,196  9 آهن اسفنجی

  63,839,660  89,338,130  33,165,159  02,918,061  51,132,313 بلوم، بیلت

 5،336  9  5,336 9   9 ورق

  069,933,000  035,903,591  33,109,902  97,991,955  99,600,396 کل مبلغ فروش داخلی

  299,573,909  236,979,259 99,173,190 059,919,903 003,030,969 کل درآمد عملیاتی

 میلیارد تومان درآمـد عملیـاتی داشـته اسـت و     0.8بالغ بر   66شرکت فوالد خوزستان در سه ماهه اول سال 

 میلیارد تومان درآمد عملیاتی کسب کند. 58.2شده است تا پایان سال بالغ بر پیش بینی 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بهای تمام شده

 بهاي تمام شده شرکت از موارد زیر تشکیل شده است.

 77ماهه  3واقعی  79واقعی  79واقعی  )میلیون ریال( بهای تمام شده
ماهه  7کارشناسی 

77 
 77کارشناسی 

 333,362,115 61,933,126 50,333,631 35,681,330 06,399,239 مواد مستقیم

 1,133,231 5,886,250 388,925 5,105,850 3,215,389 دستمزد مستقیم

 21,012,363 03,323,921 33,330,318 05,538,153 58,606,136 سربار

 1,616,268- 9 1,616,268- 001,010 0,211,320- موجودي ساخته شده تغییرات

 091,769,912 039,659,239 33,301,565 009,799,123 95,696,595 بهای تمام شده

 66نرخ مصوب هئیت دولت براي سال مبالغ سه ماهه اول که متناسب با براي پیش بینی دستمزد مستقیم از 

دهـد و بـراي بـاقی مانـده     بخش عمده مواد مصرفی شرکت را سنگ آهن تشکیل می استفاده شده است.است 

 در نظر گرفتـه شـده اسـت.   پیش بینی شده  فوالد درصد قیمت شمش 31معادل ، قیمت سنگ آهن 66سال 

 ین سهم را دارد.شود که از این بین مواد مصرفی بیشتر% از بهاي تمام شده را شامل می13هزینه سربار حدود 

 

 

 

 

 

 

 مواد مستقیم
62% 

 دستمزد مستقیم
2% 

 سربار
36% 

 بهای تمام شده



 

 

 مواد مستقیم

 77ماهه  3واقعی  79واقعی  79واقعی  )میلیون ریال( مواد مستقیم
ماهه  7کارشناسی 

77 
 77کارشناسی 

 10،103،802 29،133،638 30،511،653 01،315،661 56،850،959 آهن سنگ

 9 9   3،113،252 مصرفی گندله

 8،153،263 1،501،529 5،183،103 2،113،381 5،216،263 چدن و قراضه آهن

 56،330،933 50،263،362 2،385،531 30،333،113 8،630،918 شده مصرف اسفنجی

 9 9 9 023،318 051،311 سایرمواد

 1،856،669 1،911،665 312،668 5،126،333  افزودنی مواد

 39،655،319 8،313،390 5،380،051 1،169،126 1،126،591 فروآلیاژها

  00979757633  7371097657  2979997799  9277937009  9779117591 )میلیون ریال( مستقیممواد 

 

 هزینه های عمومی و اداری و فروش 

 77کارشناسی  77ماهه  7کارشناسی  77ماهه  3واقعی  79واقعی  79واقعی  )میلیون ریال( شرح

 880,821 189,121 590,599 615,182 863,909 هزینه حمل و نقل و انتقال

 2,988 1,831 3,535 86,221 12,923 هزینه انرژي 

 126,161 516,335 86,650 333,018 303,211 هزینه استهالک

 1,380,633 5,295,019 185,083 5,159,311 3,123,526 هزینه حقوق و دستمزد

 9 9 9 9 9 هزینه مطالبات مشکوک الوصول

 0,331,525 1,980,616 3,958,131 1,158,160 1,189,800 سایر هزینه ها

 9,599,913 6,590,603 2,116,071 9,092,916 6,000,963 هزینه های عمومی و اداری

 

 66شته اسـت کـه در سـال    هاي عمومی و اداري بیشترین وزن را حساب هزینه حقوق و دستمزد دادر هزینه

 درصد رشد داشته است. 13حدود  68نسبت به سال 

 

 

 

 



 

 

 عملیاتیسایر اقالم 

 77کارشناسی  77ماهه  7کارشناسی  77ماهه  3واقعی  79واقعی  79واقعی  )میلیون ریال( شرح

 55,280 31,618 2,101 133,530 382,310 سایر درآمد ها

 369,521 305,165 03,210 369,520 381,816 درآمد فروش اقالم مازاد

 360,163 368,266 262,368 1,032,666 9 سود حاصل از تسعیر ارز

 615- 166- 511- 032,202- 3,851- هزینه هاي متفرقه

 9 9 9 9 13,986- زیان حاصل از تسعیر ارز

جمع سایر اقالم 

 عملیاتی
329,920 3,910,722 699,995 359,531 0,116,315 

 

سال ماهه  6سایر اقالم عملیاتی بیشترین وزن را داشته است که جهت پیش بینی سود حاصل از تسعیر ارز در 

 استفاده شده است.از تورم دالري  66

 

 

 

 

 

 سایر اقالم غیر عملیاتی

 77ماهه  3واقعی  79واقعی  79واقعی  )میلیون ریال( شرح
ماهه  7کارشناسی 

77 
 77کارشناسی 

 16,399 23,852 33,532 333,303 81,082 درآمدهاي غیر عملیاتی سایر

 660,161 236,369 032,291 258,313 1,226,001 تسعیر نرخ ارز سود )زیان(

 33,550 8,038 5,891 16,862 13,663 درآمد حاصل از تاخیر واریز مشتریان

 352,121 200,505 383,030 619,219 162,650 درآمد حاصل از فروش اعتباري

 06,331- 13,583- 35,056- 529,999- 599,999- هزینه هاي فرهنگی ورزشی

 181,319- 230,159- 333,209- 131,361- 153,380- هزینه هاي بازنشستگان

های  سایر درآمدها و هزینه

 غیرعملیاتی
3,952,162 0,093,903 933,132 630,969 0,169,911 

 

 گردند.اقالم ارزي با نرخ میانگین موزون سنا تسعیر می ،68در صورتهاي مالی سال  طبق اعالم شرکت

 

 

 



 

 

 تحلیل حساسیت

نسبت به نرخ ارز و نرخ جهـانی شـمش فـوالد     66پیش بینی شده هر سهم براي سال تحلیل حساسیت سود 

 باشد.انجام شده است که به شرح جدول ذیل می

 تحلیل حساسیت سود هر سهم )ریال(

 نرخ دالر )ریال(    

   369,999  599,999  539,999  559,999  519,999  509,999  529,999  

نرخ جهانی 

شمش 

 )دالر(

129 1,333  0,918  0,111  0,110  0,615  2,526  2,223  

119 1,625  0,526  0,213  0,830  2,383  2,086  2,361  

139 0,313  0,029  0,313  2,980  2,093  2,338  1,912  

189 0,132  0,103  0,618  2,560  2,153  2,603  1,530  

169 0,061  0,815  2,318  2,290  2,809  1,331  1,235  

099 0,138  2,951  2,116  2,330  1,919  1,091  1,323  

 

 

 

 

 

 شرکت:  77پیش بینی سود سال 

 79واقعی  79واقعی  صورت سود و زیان )میلیون ریال(
ماهه  3واقعی 

77 

ماهه  7کارشناسی 

77 
 77کارشناسی 

 580,261,038 511,068,528 08,962,319 328,093,831 331,313,318 فروش و درآمد ارائه خدمات

 339,618,895- 313,128,513- 11,139,212- 333,688,951- 32,101,232- بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

 8,203,891- 1,203,131- 5,991,369- 3,305,891- 1,333,311- هزینه هاي اداري و عمومی

 3,991,192  123,219 108,332 1,893,655 150,353 عملیاتیي سایر درآمدها

 3,831,209- 3,093,092- 016,312- 5,321,833- 5,892,313- هزینه هاي مالی

 3,139,860 3,912,901 232,823 3,118,251 0,125,038 غیرعملیاتیي سایر درآمدها

 8,631,568- 3,300,182- 3,558,631- 5,261,956- 3,162,356- مالیات

 5,199 9,939 696 0,953 0,656 سود هر سهم

 36,908,163 36,908,163 36,908,163 36,908,163 36,908,163 سرمایه

درصد افزایش یافتـه   2نسبت به مدت مشابه سال گذشته  66سود هر سهم محقق شده در سه ماهه اول سال 

 را درصـد رشـد   369سـال گذشـته   نسبت به سود محقق شده  66سود پیش بینی شده سال همچنین است. 

 دهد.نشان می

 

 



 

 

 نتیجه گیری : 
باید در نظر داشت که در این گزارش براي پیش بینی سود سال جاري مفروضات و عوامل تاثیر گذار محتاطانه 

شـرکت   مـالی  تیرا بر وضع ریتاث نیشتریو دالر ب جهانی شمش فوالدنرخ  راتییتغو  در نظر گرفته شده است

 .گذارد یم

 سـال  بـراي هر سـهم   به ازايتومانی  298 پیش بینی شدهبا توجه به محدوده قیمتی فعلی سهم با سود  حال

کـه بـا   واحدي قرار گرفته اسـت   8ر محدوده د( در حال حاضر P/E) ، نسبت قیمت به سود هر سهم66 مالی

 باشد. پتانسیل خوبی میداراي  یمدت بلند دید با يگذار هیسرما براي یکسهم  ،توجه به شرایط فعلی بازار

 

ری کارکنان سایپامحتوای گزارش فوق صراف جهت ربرسی بوده و شرکت اطالعیه سلب  مسئولیت: کاء رب اطالعات این گزارش را رب عهده نمی گیرد. تنها گروه سرماهی گذا ، هیچگوهن مسئولیتی رد قبال معامالت انجام شده  با  ات

، پیشنهاد معامله، ایجاب ربای خرید و فروش رهگوهن اوراق بهادار یا  ری ب هب اتخاذ رهگوهن تصمیم مالی و تجاری تلقی گردد. اطالعات و ساری ازباراهی مالی و یا رتغی محتوای این گزارش نمی تواند هب عنوان اراهئ راه حل سرماهی گذا

تحلیل تغییر کند و این شرکت هیچگوهن مسئولیتی رد قبال عدم ربوز رسانی 
 .این اطالعات را هب عهده نمی گیردمفروضات این گزارش می تواند رد ره لحظه با توهج هب مفروضات 

 

 

 0377مرداد -یه گذاری کارکنان سایپاتهیه شده در واحد سرمایه گذاری گروه سرما
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