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فوالد خوزستاننام شرکت
فخوزنماد

1368سال تاسیس
50تعداد سهام- میلیارد
12,160قیمت)1399/11/15(
EPS  ttm1,622

7.5پی بر ای سهم
9.6پی بر ای گروه
5,000سرمایه)م ت(

61,000ارزش بازار) م ت(
29اسفندسال مالی

اطالعات کلی شرکت
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 معرفی شرکت-1 

در کشور میباشد  بزرگترین عرضه کننده شمش فوالد و دومین قطب تولید فوالد خامخوزستان فوالد 
 حضوری دفوال صنعت ای منطقه و ملی های عرصه در که  ی پیشرو اقتصادیو یکی از بنگاه ها

ستان خوزستان اکیلومتر مربع، در مجاورت شهر اهواز، مرکز  8/3این شرکت با وسعت .دارد فعال
الد کشور به فوالد خوزستان اولین مجتمع تولید آهن و فودرجنوب غربی کشور، واقع شده است.

 مقام ستد به 1368 سال  فروردین 12ه قوس الکتریکی است که در روش احیاء مستقیم و کور
 سال تهف و بیست طی .گردید افتتاح ایشان جمهوری ریاست مسئولیت زمان در رهبری معظم
 اول فاز رد را توسعه های طرح  خوزستان فوالد صنعت، این زبردست متخصصین و کارکنان تالش

هزارتن محقق  میلیون تن و هم اکنون باالی سه میلیون و هشتصد 2/3م تا دو فاز در و 4/2 تا
در سال خواهد  میلیون تن 2/5ساخته است.در پایان فاز چهارم توسعه ،ظرفیت تولید این شرکت به

ه مشتری بوده بدر طول این سالها شرکت فوالد خوزستان همواره متعهد به کیفیت و خدمت  رسید.
 .موید این واقعیت است های سیستم مدیریت کیفیت و دریافت گواهینامه

  یند تولیدآفر-2

نهایی  وعرضه محصوالت میانی  شرکت فوالد خوزستان متشکل از سه واحد اصلی تولید برای
 .است

شامل دو مدول گندله سازی، هر یک به ظرفیت : کارخانجات گندله سازی (1
غ بر میلیون تن گندله در سال است. در این کارخانجات ساالنه بال2/3   اسمی
  .شود می تولید شده تغلیظ پودر از آهن سنگ گندله تن میلیون  شش

 :کارخانجات احیاء مستقیم (2

این  ی شوند.مدر این بخش گندله های سنگ آهن به آهن اسفنجی ) آهن احیاء مستقیم ( تبدیل  
ظرفیت  میلیون تن و دو مدول زمزم با 2/2دول میدرکس با ظرفیت بخش در حال حاضر سه م

ن آهن اسفنجی تمیلیون  4هزار تن در سال مشغول تولید می باشند. که روی هم رفته ساالنه 8/1
اسان داخلی تولید می کنند. مدولهای زمزم بر اساس فناوری بومی شده میدرکس و توسط کارشن

 طراحی و نصب شده اند.

 

 : فوالد سازی بخش  (3

 شود. از آهن اسفنجی تولید می 2و تختال 1در این بخش محصوالت نهایی شرکت یعنی شمش
دو ماشین  بخش فوالدســازی متشکل از شش کـــوره قوس الکتریکـــی ، چهار کوره پاتیلی،

سازی می خطه شمش و تاسیسات جمع آوری غبار فوالد 6دوخطه ریخته گری تختال، سه ماشین 
 تولید ظرفیت. نمایند می تبدیل  ماشین های ریخته گری، فوالد مذاب را به شمش و تختال اشد.ب

 تن میلیون2/5 تا ظرفیت توسعه طرح حاضر حال در که باشد می تن میلیون 8/3 بخش این سالیانه
 .است اجرا و پیگیری حال در

 Square Billet مربع قطع شمشال - Square Bloom شمش قطع مربع -1

 Square slabs تختال -2
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 سهامداران-3 

  فروش و عملکرد طی دوره -4

فوالدی و  محصوالت جانبی مانند ورق (اسلب و بیلت) خوزستان عالوه بر محصوالت اصلیفوالد 
گاهی اوقات  ،با اینکه فخوز زنجیره کامل تولید فوالد را بر عهده داردتولید می کند.  رد نیزبریکت س
یعنی گاهی اوقات نیز  ،یا برعکسمی کند و  هن اسفنجی نیز خریداریآگندله و  ،ت نیازدر صور

نیمی از محصول زستان همچنین خوفوالد هن اسفنجی و گندله را نیز به فروش می رساند. آمازاد 
عملکرد فخوز در فصل . ی کندمر صاد نیز و حدود سی الی چهل درصد محصول اسلب خود رابیلت 

ن در این دوره به اندازه کل سود خالص آبه طوری که سود خالص  ،ب بودهپاییز امسال بسیار خو
جا گذاشته فروش خوبی را از خود به های  بوده است و رکورد ،(باالتر با حاشیه سود) دو فصل قبل

 و در دی ماه نیز فروش های خوب ادامه دار بوده است.

 نرخ فروش -5

تعیین می  قیمت های کشف شده در بورس کال بر اساسداخلی شرکت  بیلت و اسلب فروشنرخ  
 می باشد. درصد نرخ های جهانی 80کف قیمت  ،که بر اساس قوانین وضع شده اخیر ،شود

ه فروش ب (ی کمتر یا بیشتردرصد گاهی اوقات) جهانی ینرخ ها بر اساسمحصوالت صادراتی نیز 
ال به طور مث ) وابسته به نرخ محصوالت اصلی می باشند. محصوالت فرعی نیزسایر نرخ می رسد. 

 (درصد نرخ بیلت داخلی می باشد 24تا  20نرخ گندله حدود 

 

 بهای تمام شده و اجزای آن -6

تشکیل می  درصد را سربار و باقی را دستمزد 35 ،درصد بهای تمام شده را مواد مصرفی  60حدود 
درصد  20تقریبا  ،ی مصرفی که از بحث های داغ این روز های بازار سرمایه استژانرنین همچدهد. 

بخش عمده مواد مصرفی  .درصد بهای تمام شده را شامل می شود 7سربار یا به عبارتی دیگر 
درصد بیلت داخلی می باشد. سایر مواد  20تا  17ن معموال آهن می باشد که نرخ آ شرکت سنگ

 و...مواد افزودنی  و ها ژلیاآفرو ،قراضه و چدن عبارتند ازنیز  رفیمص

 زیرمجموعه ها-7

درصدی  65درصد شرکت توسعه فراگیر سناباد را در اختیار دارد و سناباد نیز مالک  100حدود فخوز 
هن آسانتره و گندله می باشد و شادگان تولید کننده می باشد. سناباد تولید کننده کن فوالد شادگان

 تن گندله می باشد.میلیون  5/2میلیون تن کنسانتره و  5/2تولید سناباد ظرفیت  اسفنجی.

درصدتعداد سهم سهامداران
%23,168,757,39046گروه توسعه اقتصادی پایندگان

%834,321,3032شرکت سرمایه گذاری سامان مجد
%1,657,117,6703صندوق بازنشستگی کشوری

%528,814,5471شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
%3,650,306,6137شرکت های سرمایه گذاری استانی

%20,160,682,47740شناوری
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 مفروضات برآورد سود، صورت سود و زیان-8 

 

 

 

 

 

 و توضیحات: سایر مفروضات

 .میزان تولید و فروش بر اساس روند دوره های قبل پیش بینی شده است 
  جدید حدود طبق مصوبات درصد و رشد نرخ انرژی 25درصد، رشد دستمزد  30تورم 

 لحاظ شده است. (حداکثر رشد)درصد  300
 بصورت تلفیقی می تواند برای سال  ها با سود زیرمجموعهفخوز  ،اساس مفروضات فوقر ب

 نی دست پیدا کند.توما 300حدود   EPSبه  1400
 

 
 

 

1,400دو ماهه آخرمفروضات
230,000230,000نرخ دالر 

441500نرخ جهانی بلوم، بیلت
435550نرخ جهانی اسلب

444400نرخ فروش بلوم، بیلت داخلی
426440نرخ فروش اسلب داخلی

سال 1400سال 99/11/1599
E P S2,1262,704
P /E5.724.02

سال 98نه ماهه 99کارشناسی 99کارشناسی 1400صورت سود و زیان
409,608,552309,421,464208,798,543158,407,813فروش 

117,988,023-126,898,777-181,475,732-254,512,598-بهای تمام شده کاالی فروش رفته 
155,095,954127,945,73281,899,76640,419,790سود )زیان( ناخالص 

7,144,694-7,882,141-11,448,545-12,040,154-هزینه های عمومی اداری 
1,153,0692,421,0803,801,922-699,096خالص سایر درآمدها)هزینه( عملیاتی 

143,754,895115,344,11876,438,70537,077,018سود)زیان(عملیاتی 
2,753,877-1,689,524-2,072,833-2,072,833-هزینه های مالی 

626,497602,7492,586,3901,668,523خالص درآمد )هزینه (
142,308,560113,874,03577,335,57135,991,664سود )زیان(قبل از کسر مالیات 

2,595,793-5,194,605-7,648,882-7,115,428-مالیات 
135,193,132106,225,15372,140,96633,395,871سود خالص 

2,8752,3071,5291,946سود عملیاتی هر سهم
3,1022,5591,6382,122سود ناخالص هر سهم
2,7042,1251,4431,753سود خالص هر سهم 

50,000,00050,000,00050,000,00019,048,697سرمایه
%26%39%41%38حاشیه سود نا خالص
%23%37%37%35حاشیه سود عملیاتی
%21%35%34%33حاشیه سود خالص

%7-%7-%7-%7-مالیات
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(1400سال  ) حساسیتتحلیل -9    

گروه مالی اقتصاد بیدار
تحلیلگر: مجتبی رضایتی

2,704180,000200,000230,000250,000270,000300,000
4007751,1461,7042,0762,4483,005
4501,1661,5812,2042,6193,0353,657
5001,5572,0162,7043,1633,6214,309
5501,9482,4503,2043,7064,2084,962
6002,3392,8853,7044,2494,7955,614

دالر

انی
 جه

لت
بی
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