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 سهم در یک نگاه 

 

قیمت جاری 

 )ریال(

ارزش دفتری هر 

 سهم )ریال( 

ارزش بازار شرکت 

 )میلیون ریال(

سرمایه شرکت 

 ریال()میلیون 

60,600 7,213 51,994,800 858,000 

 

 معرفی شرکت 

 

  1379بصورت شرکت سهامی خاص در اصفهان به ثبت رسید. در سال    1374شرکت صنایع گالوانیزه فجر سپاهان در سال  

سازمان  در    1383به سهامی عام تبدیل و در سال    1382مرکز اصلی شرکت از اصفهان به کاشان انتقال یافت. شرکت در سال  

نام شرکت به شرکت فوالد امیر کبیر کاشان )سهامی عام( تغییر   1388بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در سال  

 باشد. یافت و در حال حاضر جزء واحدهای فرعی فوالد مبارکه می

در حال حاضر ظرفیت تولید ورق    ، شدباکننده ورق گالوانیزه در ایران میکند و اولین تولیدشرکت در صنعت فوالد فعالیت می

باشد که ابتدا سطح ورق به روش شیمیایی و حرارتی  ای میسیکل تولید به گونه  .هزار تن در سال است  155گالوانیزه شرکت  

تمیزکاری شده، اکسیدهای سطحی حذف و با گذر ورق از کوره آنیل ضمن عملیات حرارتی و تأمین خواص مکانیکی مطلوب،  

رسد. در خط گالوانیزه، ورق نورد شده طی فرآیند مداوم به  وری در مذاب روی میورق به دمای مناسب جهت غوطهدمای  

 .  گردد وری در مذاب روی، ورق فوالدی با پوشش روی یا گالوانیزه میدهی غوطهروش پوشش

و تکنولوژی خط تولید نورد سرد مربوط تکنولوژی خطوط تولید گالوانیزه، اسید شویی، و آنیلینگ مربوط به کشور هندوستان  

 باشد. به کشور ایتالیا می

 

 ترکیب سهامداران 

 به شرح جدول زیر است: 1398 ی سال مال انی درصد در پا کیاز  شیب تیمالک یسهامداران دارا

 

 درصد تعداد سهام  سهامداران 

 53  451,056,014 شرکت فوالد مبارکه 

 13  111,112,936 توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلحمؤسسه قرض الحسنه 

 7  57,198,914 شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 

 1  9,940,134 صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو 

 1  9,300,000 شرکت سرمایه گذاری سلیم )سهامی عام(

 1  6,000,635 شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان

 25  213,391,367 سایر

 100  858,000,000 جمع کل 
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 بینی صورت سود و زیان فاکتورهای مؤثر در پیش

و میزان فروش  درصد ظرفیت اسمی است   97مقدار تولید در محدوده ظرفیت عملی شرکت که تقریباً در مفروضات تحلیل،  

  .تولید فرض شده است میزان  نیز معادل

بینی شده است.  و بر مبنای نرخ دالر نیما پیش  اسلب صادراتی ایراننرخ فروش  ضریبی از  براساس    گالوانیزهورق  نرخ فروش  

 درصد در نظر گرفته شده است.   10بیشتر فروش شرکت داخلی بوده و میزان صادرات 

ولیه اصلی مورد استفاده  ماده ادهد. از بهای تمام شده تولیدات شرکت را مواد مستقیم مصرفی تشکیل می  درصد  90بیش از  

ورق گرم نیز براساس ضریبی بهای خرید هر تن    کند.ورق گرم است که آن را از شرکت فوالد مبارکه اصفهان تهیه میشرکت  

 .از نرخ اسلب در نظر گرفته شده است

ریال در نظر گرفته   255,000ریال بوده است و برای نیمه دوم سال معادل    165,000،  1399نرخ دالر نیما در نیمه اول سال  

المللی پول در  بینی صندوق بینپیشبراساس  نرخ تورم نیز  .  شده است  نرخ کاهشی رشد دادههای آتی با  شده و برای سال

 نشان داده شده است.بینی صورت سود و زیان در جدول زیر نظر گرفته شده است. سایر مفروضات بکار رفته در پیش

 

 

 مفروضات

شش ماهه   1399

 1402 1401 1400 دوم

به   گالوانیزه  محصول  تولید  مقدار 

 ظرفیت اسمی 
97% 97% 97% 97% 

 %10 %10 %10 %10 درصد صادرات 

 437  428 420  420 نرخ اسلب ایران )بر حسب دالر(

 %2 %2 %0 %0 نرخ رشد جهانی 

 %10 %10 %33 %53 نرخ رشد دالر 

  338,800  308,000  280,000  255,000 دالر

 %25 %25 %30 %31 نرخ تورم 
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 بینی صورت سود و زیان پیش

 
 

  تحلیل حساسیت   در جدول زیربینی شده است.  پیش  دالر  420اسلب  نرخ فروش  با فرض    1400سود بدست آمده در سال  

 آورده شده است.  1400بر سود هر سهم  های مختلفدر حالت اسلبنرخ نرخ دالر نیما و 

 

 1400سود هر سهم در سال 
 )ریال( 1400در سال  نیما نرخ دالر

220,000  250,000  280,000  310,000  340,000  

  اسلبنرخ فروش  

 بر حسب دالر 

380  6,903  8,410  9,918  11,425  12,932  
400  7,485  9,071  10,658  12,245  13,831  

420  8,067  9,733  11,399  13,065  14,730  

440  8,648  10,394  12,139  13,884  15,630  

460  9,230  11,055  12,879  14,704  16,529  

 

 

 

1399140014011402شش ماهه 1396139713981399

4,645,7938,810,80711,950,9609,964,29526,194,71235,643,29439,766,24644,870,772

(4,056,477)(6,687,553)(9,470,078)(5,641,769)(16,455,643)(22,869,206)(26,153,174)(29,576,819)

589,3162,123,2542,480,8824,322,5269,739,07012,774,08813,613,07215,293,954

(106,860)(157,107)(229,769)(109,190)(305,071)(397,097)(492,966)(612,462)

37,08897,414126,04371,50671,506000

(25,388)(67,639)(81,885)(44,344)(122,428)(172,739)(195,204)(220,729)

494,1561,995,9222,295,2714,240,4989,383,07612,204,25212,924,90114,460,763

(94,847)(54,641)(150,694)(54,204)(236,397)(321,666)(501,427)(565,792)

8,40195,27548,96833,98946,24426,91430,02733,881

36,2612,49212,37723,46723,467000

443,9712,039,0482,205,9224,243,7509,216,39111,909,50012,453,50113,928,853

(87,053)(267,508)(394,440)(606,223)(1,647,979)(2,129,533)(2,226,805)(2,490,612)

356,9181,771,5401,811,4823,637,5277,568,4129,779,96710,226,69611,438,241

858,000858,000858,000858,000858,000858,000858,000858,000

4162,0652,1114,2408,82111,39911,91913,331 سود هر سهم

خالص سایر درآمد و هزینه غیر عملیاتی/ اقالم متفرقه

سود قبل از مالیات

سود خالص

سرمایه

مالیات

فوالد امیر کبیر کاشان

سایر درآمدهای عملیاتی

سود عملیاتی

سایر هزینه های عملیاتی

سود ناخالص

هزینه فروش، اداری و عمومی

سایر غیر عملیاتی- درآمد سرمایه گذاری

فروش

هزینه مالی

شرح

بهای تمام شده

تحلیلی اطالعات شرکت
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 شرکت ترازنامه

 فوالد امیر کبیر کاشان  

 شرح 

1397 1398 

مبلغ )میلیون  

 ریال( 
 درصد

)میلیون  مبلغ 

 ریال( 
 رشد درصد

دارایی های 

 غیر جاری 

 %18 8 563,514 9 476,149 دارایی های ثابت مشهود

 %43 0 26,014 0 18,163 دارایی های نامشهود

 %1240 0 1,233 0 92 سرمایه گذاری های بلند مدت  

 - 0 13,463 0 8,775 دریافتنی های بلند مدت 

 - 0 57 0 34 سایر دارایی ها 

 %20 9 604,281 10 503,213 جمع دارایی های غیر جاری 

دارایی های 

 جاری

 %227 16 1,121,437 7 342,782 سفارشات و پیش پرداخت ها 

 %14 40 2,798,658 47 2,454,980 موجودی مواد و کاال 

 %181 12 831,613 6 296,366 دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 

 %99- 0 5,042 15 774,254  سرمایه گذاری های کوتاه مدت 

 %80 23 1,575,015 17 875,474 موجودی نقد

 %33 91 6,331,765 90 4,743,856 جمع دارایی های جاری

 %32 100 6,936,046 100 5,247,069 جمع دارایی ها 

حقوق  

 مالکانه 

 %0 12 858,000 16 858,000    سرمایه 

 %0 1 85,800 2 85,800 اندوخته قانونی 

 %47 43 2,980,729 39 2,027,247 سود )زیان( انباشته

 %32 57 3,924,529 57 2,971,047 جمع حقوق مالکانه 

بدهی های 

 غیر جاری 

 %88 1 47,796 0 25,428 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 %88 1 47,796 0 25,428 جمع بدهی های غیر جاری

هی های بد

 جاری

پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی 

 ها 
1,506,251 29 186,177 3 -88% 

 %12 4 286,434 5 256,481 مالیات پرداختنی

 %23851 7 462,976 0 1,933 سود سهام پرداختنی

 - 8 535,564 0 0 تسهیالت مالی  

 %207 22 1,492,570 9 485,929 پیش دریافت ها 

 %32 43 2,963,721 43 2,250,594 های جاریجمع بدهی 

 %32 43 3,011,517 43 2,276,022 جمع بدهی ها 

 %32 100 6,936,046 100 5,247,069 جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 
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 سالهدر بازه یک نمودار قیمت سهم

 

 
 

 

 

 گیریبندی و نتیجه جمع 

کند. در تحلیل  هزار تن در سال فعالیت می  155گالوانیزه با ظرفیت تولید  امیر کبیر کاشان در زمینه تولید ورق  شرکت فوالد  

ریال بدست آمد که با توجه به قیمت کنونی   8,821معادل    1399سود هر سهم سال  حاضر براساس مفروضاتی که ارائه شد،  

بازار است  P/Eکه برابر    واحد  7برابر    P/Eنسبت    باشد، سهم درریال می  60,600سهم که    در حال معامله،  بلند مدت 

 P/E هاینسبتهای آتی سهم و با در نظر گرفتن اینکه معامالت این سهم بصورت تاریخی در با توجه به سود سال . باشدمی

و  گذار  گذاری در این سهم براساس انتظارات مختلف سرمایهگیری در خصوص سرمایهتصمیم  گرفته است،باالتر صورت می

 .  باشدمیمتفاوت  گذاری او ایهافق سرم

 

 

 

 


