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   معرفی شرکت

ها و موسسات غیرتجاری کیش به در اداره ثبت شرکت  1385شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در سال 

از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. این    1393صورت سهامی خاص به ثبت رسید و در سال  

 دوم بورس عرضه گردید. بازاربا نماد »کاوه« در    1397شرکت از سال 

  باشد. براساس جواز تاسیسمی و شمش فوالد آهن اسفنجی و فروش  این شرکت تولید  اصلی فعالیت

تن شمش فوالد سبک آلیاژی )بیلت( و قابل   1,200,000اولیه ظرفیت تولید فاز اول فوالدسازی معادل 

 باشد.  تن می  1,856,000تن و آهن اسفنجی تا   2,400,000توسعه تا 

 

 برداریتاریخ بهره ظرفیت اسمی )تن( نوع محصول 

 1395 1,200,000 انواع شمش فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی

 1391 1,856,000 آهن اسفنجی

 1395 یلیون مترمکعبم  5/4 شیرین سازی و تصفیه آب مصارف صنعتی و معدنی 

 

 و سرمایه شرکت  ترکیب سهامداران

درصد  70های تابعه  بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی است که به همراه شرکت  ،شرکت  اینسهامدار اصلی  

نشان  تاریخ تهیه گزارش جدول زیر سهامداران اصلی شرکت را در سهام شرکت را تحت مالکیت دارد. 

 دهد.می

 درصد مالکیت تعداد )میلیون سهم( نام سهامدار

 53 7,957 شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس

 13 1,991 بنیادمستضعفان انقالب اسالمی

 8 1,174 شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن 

 7 993 گذاری سیناسرمایه  شرکت مادرتخصصی مالی و

 1 163 گذاری ملی ایرانشرکت سرمایه

 1 156 گذاری ارشکشرکت سرمایه

 17 2,566 سایر

 100 15,000 جمع
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افزایش سرمایه شرکت از مبلغ  میلیارد ریال است. آخرین    15,000در حال حاضر سرمایه شرکت مبلغ  

 به ثبت رسیده است.  1399میلیارد ریال در اردیبهشت ماه سال    15,000میلیارد ریال به   11,000

تاریخ افزایش 

 سرمایه

سرمایه جدید 

 )میلیارد ریال(

درصد افزایش 

 سرمایه

 محل افزایش سرمایه

نقدی 2900 300 1387  مطالبات و آورده 

 مطالبات 163 790 1389

 مطالبات 129 1,810 1390

 مطالبات 66 3,000 1391

 مطالبات 67 5,000 1392

نقدی 20 6,000 1393  مطالبات و آورده 

نقدی 17 7,000 1395  مطالبات و آورده 

نقدی 57 11,000 1398  مطالبات و آورده 

نقدی 36 15,000 1399  مطالبات و آورده 

 

 میزان تولید و فروش شرکت:  بینیپیش

گزارش هیات باشد. براساس تولیدات شرکت محدود به فاز اول پروژه شمش فوالد و آهن اسفنجی می

برابر ظرفیت فعلی افزایش دهد  مدیره به دو  شمش فوالد خود را  دارد ظرفیت تولید  . شرکت قصد 

.  آغاز نماید  1399از نیمه دوم سال  را  برداری از فاز دوم تولید شمش  بهرههمچنین شرکت در نظر دارد 

 تن خواهد رسید.    2,400,000ظرفیت تولید شمش فوالد به    ،اندازی فاز دومدر صورت راه

مطابق جدول تاثیر تولید فاز دوم    گردد.میزان تولید و فروش شرکت به شرح جدول زیر پیش بینی می

سال  تاو نهایتا فاز دوم    دیده استدرصدی لحاظ گر  50و با ظرفیت    1400پروژه شمش فوالد از سال  

 خواهد رسید.ظرفیت اسمی  درصدی    95  تولیدبه    1402

 تن  -پیش بینی مقدار فروش شرکت کاوه در سالهای آتی  

 1403 1402 1401 1400 1399 1398 شرح محصول / سال

  2,340,000  2,340,000  2,040,000  1,800,000  1,200,000  1,156,049 شمش بیلت  

  1,985,000  1,985,000  1,985,000  1,985,000  1,496,076  1,496,076 آهن اسفنجی  

  4,325,000  4,325,000  4,025,000  3,785,000  2,696,076  2,652,125 جمع
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در صورت محقق شدن برآوردهای فروش مقداری شرکت، برآورد کارشناسی درآمدهای عملیاتی آتی  

   .باشدمطابق جدول زیر میشرکت  

 میلیون ریال  -  پیش بینی مبلغ فروش شرکت کاوه در سالهای آتی

 1403 1402 1401 1400 1399 1398 شرح / سال

 0 0 0 0 281,116 677,283 آهن اسفنجی داخلی

 114,630,541 92,743,156 62,798,453 41,381,927 22,958,073 11,899,182 شمش بیلت داخلی

آهن اسفنجی  

 صادراتی
751,355 317,231 0 0 0 0 

شمش بیلت  

 صادراتی
39,778,611 59,520,930 137,939,755 209,328,177 309,143,855 382,101,805 

آهن اسفنجی  

 کارمزدی
82,384 0 0 0 0 0 

 496,732,346 401,887,011 272,126,630 179,321,682 83,077,350 53,188,815 جمع کل 

 

 بهای تمام شده محصول شرکت:  بینیپیش

گردد. نرخ  گهر تامین میمعدنی و صنعتی گلگندله مورد نیاز برای تولیدات شرکت از طریق شرکت 

درصد نرخ فروش هر تن شمش فوالد خوزستان در   5/23خرید هر تن گندله مطابق قرارداد و براساس  

آتی به های  مصرف مواد برای تولید محصول در سالمبلغ بینی  پیشگردد. مقاطع سه ماهه تعیین می

   زیر است.  شرح جدول

 

 1403 1402 1401 1400 1399 1398 شرح / سال

 143,859,142 116,390,891 90,400,692 67,513,586 35,287,352 22,229,817 گندله

 80,643,908 65,245,880 29,764,839 9,735,310 0  آهن اسفنجی

 2,058,113 1,665,140 1,293,313 965,880 504,837 760,943 سایر

 226,561,163 183,301,912 121,458,844 78,214,776 35,792,188 22,990,760 جمع کل

 

 دهد.میآتی را نشان های  آن برای سال  بینیپیشو   98جدول زیر بهای تمام شده شرکت را در سال  

 1403 1402 1401 1400 1399 1398 شرح 

 226,561,163 183,301,912 121,458,844 78,214,776 35,792,188 22,990,760 مواد مستقیم مصرفی
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 1,542,481 1,233,985 860,625 607,500 311,539 239,645 دستمزد مستقیم تولید

 129,455,966 107,047,423 75,609,294 52,944,160 27,444,129 16,698,472 سربار تولید

 0 0 0 0 0 - 58,337 های جذب نشده تولیدهزینه 

 357,559,609 291,583,319 197,928,763 131,766,437 63,547,856 39,870,540 های تولیدجمع هزینه 

 - 1,787,798 - 1,457,917 - 989,644 - 658,832 - 317,739 257,268- ضایعات غیرعادی

 5,831,666 3,958,575 2,635,329 1,270,957 1,196,417 1,775,726 کاالی ساخته شده اول دوره

 - 7,151,192 - 5,831,666 - 3,958,575 - 2,635,329 - 1,270,957 - 1,196,417 کاالی ساخته شده پایان دوره

 354,452,285 288,252,312 195,615,873 129,743,233 63,155,576 40,561,080 بهای تمام شده 

 

 صورت سود و زیان شرکت

 گردد.می  بینیپیشبا توجه به موارد یاد شده صورت سود و زیان شرکت به شرح جدول زیر  

 1403 1402 1401 1400 1399 1398 شرح 

 496,732,346 401,887,011 272,126,630 179,321,682 83,077,350 53,188,815 درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده  

 درآمدهای عملیاتی
40,561,080- -63,155,576 -129,743,233 195,615,873- 288,252,312- 354,452,285- 

 142,280,061 113,634,700 76,510,757 49,578,449 19,921,774 12,627,735 سود )زیان( ناخالص

های فروش،  هزینه  

 اداری و عمومی
1,211,288- 1,574,674- 2,047,077- 2,558,846- 3,198,557- 3,998,197- 

سایر درآمدها و هزینه  

 های عملیاتی
646,161 840,009 1,092,012 1,365,015 1,706,269 2,132,836 

سود )زیان( 

 عملیاتی 
12,062,608 19,187,108 48,623,384 75,316,926 112,142,411 140,414,700 

 -706,521 -1,541,599 -2,266,454 -3,194,209 -2,854,133 -2,535,269 هزینه مالی

سایر درآمدها و هزینه  

 های عملیاتی
181,521 283,524 611,983 928,705 1,371,546 1,695,231 

 141,403,411 111,972,359 73,979,177 46,041,159 16,616,499 9,708,860 سود قبل از مالیات

 0 0 0 0 0 0 مالیات

 141,403,411 111,972,359 73,979,177 46,041,159 16,616,499 9,708,860 سود خالص

 9,427 7,465 4,932 3,069 1,108 647 سود هر سهم

 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 سرمایه
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 تحلیل تکنیکال:

 
از دیدگاه تکنیکال نماد کاوه روند صعودی مناسبی دارد. اصالح قیمتی در حال حاضر تا محدوده حمایتی  

رود پس از  از محدوده یاد شده انتظار میدار خواهد بود. در صورت برگشت قیمت تومان ادامه 1570

 تومان برسد.   2900تومان، قیمت سهم تا هدف قیمتی در سطح    2250شکست سقف قبلی در محدوده 

 

 


