
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارش تحلیلی 

 

 فوالد هرمزگان جنوب شرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1399 آبان



یلی شرکت فوالد هرمزگان جنوبگزارش تحل  

1 

 

 

 سهم در یک نگاه 

 

قیمت جاری 

 )ریال(

ارزش دفتری هر 

 سهم )ریال( 

ارزش بازار شرکت 

 )میلیون ریال(

سرمایه شرکت 

 ریال()میلیون 

11,442 2,457 286,050,000 25,000,000 

 

 

 معرفی شرکت 

 

ها و مالکیت صنعتی بندرعباس به ثبت رسید. فعالیت  در اداره ثبت شرکت  26/05/1390شرکت فوالد هرمزگان جنوب در تاریخ  

تولید آهن اسفنجی، بریکت،  میلیون تن در سال بعنوان محصول اصلی و   5/1اصلی شرکت، تولید اسلب )تختال فوالدی(  با ظرفیت 

 باشد.   و آهک بعنوان محصوالت فرعی می

های آزاد، نزدیکی به مخازن عظیم  های خلیج فارس جهت دسترسی آسان به آب های این شرکت مجاورت با آباز مهمترین ویژگی

 باشد.  ای و ریلی میگاز عسلویه، مجاورت با ذخایر سنگ آهن گل گهر، مجتمع بندری شهید رجایی و حمل و نقل جاده

اسفند   به  تولید  1398در سال مالی منتهی  با  توانست  از    1,456,710، شرکت فوالد هرمزگان  اسلب، بیش  از سهم    7تن  درصد 

های فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، و ذوب آهن اصفهان، در رتبه تولید فوالد خام کشور را به خود اختصاص دهد و بعد از شرکت

 والد خام کشور قرار گیرد.  چهارم تولید ف

داخلی می به شرکتاز جمله مشتریان محصوالت  اهواز، توان  لوله  و  نورد  اکسین،  فوالد  مجتمع فوالد گیالن، مجتمع  هایی چون 

شرکت نیمی از اسلب تولیدی    1398د. در سال اشاره کرفوالد کاویان، نورد و تولید قطعات فوالدی، گروه ملی و صنعتی فوالد ایران 

 خود را صادر نموده است. 

شود. قیمت گندله را سازمان ایمیدرو براساس ضریبی از مواد اولیه اصلی شرکت گندله بوده که عمدتاً از شرکت گل گهر تأمین می

 کند.  شمش فوالد خوزستان تعیین می

 باشد.  میلیون تن اسلب می 2به   5/1باشد، طرح افزایش ظرفیت از ریزی میهای توسعه آتی شرکت که در حال برنامهاز جمله طرح  
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 ترکیب سهامداران 

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

 

 درصد  تعداد سهام  سهامداران 

 96/2  24,038,030,858 شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

 1/6  394,887,081 صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر 

 0/5  119,142,869 شرکت معدنی و صنعتی فوالد سنگ مبارکه اصفهان 

 1/8  447,939,192 سایر سهامداران 

 100  25,000,000,000 جمع کل

 

 

 تغییرات سرمایه شرکت 

 

 محل افزایش سرمایه  سرمایه جدید )میلیون ریال( درصد افزایش سرمایه  تاریخ 

 مطالبات حال شده سهامداران   4,980,000 49799900 1390/12/27

 مطالبات حال شده سهامداران   9,400,000 89 1391/12/28

 مطالبات حال شده سهامداران   15,000,000 60 1392/08/01

 سود انباشته   25,000,000 67 1398/10/15

 

 بینی صورت سود و زیان فاکتورهای مؤثر در پیش

پیشمقدار   براساس  اسلب  است.تولید  نظر گرفته شده  اسلب در  به  آن  تبدیل  اسفنجی و ضریب  آهن  تولید  میزان  ظرفیت    بینی 

در محدوده نزدیک به    و  های قبلمیانگین سال  تولید اسفنجی براساس  میلیون تن است که  65/1اسمی تولید آهن اسفنجی شرکت 

 بینی شده است.ظرفیت اسمی پیش

بینی شده است.  مبنای نرخ دالر نیما پیش  ت براساس نرخ فروش شمش در  بازارهای جهانی و بورس کاال و برنرخ فروش محصوال

های گذشته تقریباً مشابه بوده و بدین جهت نرخ فروش یکسان  نرخ فروش محصول شرکت در بازار داخل و خارج در سالهمچنین  

 شده است.برای محصول داخلی و صادراتی شرکت در نظر گرفته 

تولیدات شرکت را مواد مستقیم مصرفی تشکیل می از بهای تمام شده  از نیمی  اولیه اصلی مورد استفاده شرکت دهد.  بیش  ماده 

  5/23شود. بهای خرید هر تن گندله برمبنای  باشد که در طی فرآیند تولید به محصول میانی آهن اسفنجی تبدیل میگندله می

 گردد. لی یک تن شمش فوالد خوزستان تعیین میدرصد میانگین قیمت فروش فص
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ریال در نظر گرفته شده   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  درصدی در محاسبات لحاظ شده است.    30های آتی با رشد  و برای سال

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

 1402 1401 1400 1399شش ماهه دوم  مفروضات 

 %98 %98 %98 %100 مقدار تولید آهن اسفنجی به ظرفیت اسمی 

 %50 %50 %50 %50 درصد صادرات 

 406 398  390  390 داخلی )بر حسب دالر( نرخ شمش  

 %2 %2 %0 %0 نرخ رشد جهانی 

 %30 %30 %30 %53 نرخ رشد دالر

  462,685  355,912  273,778  255,000 دالر

 %23/5 %23/5 %23/5 %23/5 نسبت نرخ گندله گل گهر به نرخ شمش فوالد خوزستان 

 %50 %50 %50 %50 خوزستان نسبت نرخ آهن اسفنجی به نرخ شمش فوالد  

 %25 %25 %30 %31 نرخ تورم 

 

 بینی صورت سود و زیان پیش

 

 

1399140014011402شش ماهه 1396139713981399

27,487,99037,261,19561,366,77542,850,994116,102,752154,120,674204,343,367270,950,066

(22,604,122)(27,632,802)(46,008,629)(24,923,113)(61,087,796)(85,507,985)(112,291,849)(147,113,105)

4,883,8689,628,39315,358,14617,927,88155,014,95768,612,68992,051,519123,836,961

(1,070,461)(1,522,153)(1,769,661)(912,711)(2,101,667)(2,732,167)(3,422,916)(4,288,665)

864,46410,980,3084,016,2817,392,6427,689,587624,768828,3581,098,366

(164,466)(406,757)(834,192)(487,333)(1,050,879)(1,504,998)(2,216,631)(3,420,968)

4,513,40518,679,79116,770,57423,920,47959,551,99865,000,29287,240,330117,225,694

(761,745)(760,801)(944,444)(819,643)(1,786,839)(2,371,941)(3,144,876)(4,169,963)

24,06575,78818,3795221,0441,0441,0441,044

3,037(493,632)836,645392,726392,7264,266,0135,545,8177,209,563

3,778,76217,501,14616,681,15423,494,08458,158,92966,895,40989,642,316120,266,338

-(1,064,944)(1,679,720)(2,307,568)(5,856,352)(6,570,407)(9,026,593)(11,812,452)

3,778,76216,436,20215,001,43421,186,51652,302,57760,325,00180,615,723108,453,885

15,000,00015,000,00025,000,00025,000,00025,000,00025,000,00025,000,00025,000,000

2521,0966008472,0922,4133,2254,338

فوالد هرمزگان جنوب

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

سود هر سهم

خالص سایر درآمد و هزینه غیر عملیاتی/ اقالم متفرقه

سود قبل از مالیات

سود خالص

سرمایه

مالیات
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نرخ   تحلیل حساسیت  در جدول زیربینی شده است.  پیش  دالر  390شمش  نرخ فروش  با فرض    1400سود بدست آمده در سال  

 آورده شده است. 1400بر سود هر سهم  های مختلفنرخ شمش در حالتدالر نیما و 

 

4001سود هر سهم در سال    
 )ریال(  1400در سال   نیما  نرخ دالر

161,999  210,598  273,778  355,911  462,685  

نرخ فروش شمش بر  

 حسب دالر 

350 452  1,144  2,044  3,213  4,733  

370 562  1,286  2,228  3,453  5,045  

390 671  1,428  2,413  3,693  5,357  

410 780  1,570  2,598  3,933  5,669  

430 889  1,712  2,782  4,173  5,981  

 

 سالهدر بازه یک نمودار قیمت سهم

 

 

 

 گیریبندی و نتیجه جمع 

میلیون تن    5/1  اسمی  رفیتاسلب با ظدر زمینه تولید و فروش    ،باشدمتعلق به شرکت فوالد مبارکه می  که  شرکت فوالد هرمزگان

حاکم بر بازار و عدم قطعیت در  فعلی  با توجه به شرایط  که    ریال بوده  11,442قیمت کنونی سهم    باشد.می  در حال فعالیت  در سال

بازار صورت تثبیت شرایط    و درمفروضات گفته شده در تحلیل    براساسدر فاز اصالحی بوده و  های آتی نرخ ارز،  بینیپیشمورد  

   گذاری باشد. تواند گزینه مناسبی برای سرمایهمی


