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موضوع چالش برانگیز صنعت آلومینیوم ایران کمبود ماده اولیه چه به صورت ماده معدنی 

بوکسیت و چه به صورت آلومینای تصفیه شده می باشد و برای رسیدن به ظرفیت های باالی 

تولید آلومینیوم در چشم اندازهای چند سال آینده، مسئله تامین ماده اولیه مهم ترین مشکل 

.خواهد بود

3,417ریال-99سال ( تلفیقی)سود تخمینی هر سهم 

2,794ریال-400سال ( تلفیقی)سود تخمینی هر سهم 

17,710ریال-1400/01/31تاریخ قیمت سهم در 

 9,629,740ریالمیلیون -سرمایه شرکت 

P/E Forward6.3

مناطقی صرفه فرآیند تولید آلومینیوم، فرآیند بسیار انرژی بری می باشد و تولید این محصول در

.اقتصادی خواهد داشت که از مزیت های انرژی و نیروی کار ارزان بهره مند باشند

آلومینیوم در ایران پیش بینیفایراآلومینیوم در جهاننکات کلیدی

میلیون ریال بوده است5,197,831، 99سرمایه شرکت در سال *

چنین با توجه به ترند شدن مصرف آلومینیوم در بدنه خودروها و سایر وسایل حمل ونقل و هم

افزایش ... افزایش مصرف در حوزه هایی همچون کاالهای مصرفی، ظروف و بسته بندی  و 

.برای این محصول تخمین زده می شود2028تا % 3تقاضا با رشد سالیانه 
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فرآیند تولید آلومینیوم

استخراج و 
آماده سازی بوکسیت

جداسازی آلومینا از 
بوکسیت

الکترولیز آلومینا

انتقال مذاب 
آلومینیوم به 
casthouse

تا30تویمحبوکسیت.می شودیافتخاکیاوسنگصورتبهزمینسطحمختلفمناطقدرومی باشدآلومینیوممحتویمعدنیمادهمهم ترینبوکسیت
.می دهندتشکیلتیتانیوموآهناکسیدهایسیلیکات ها،همچونموادیراآنساختارمابقیوبودهآلومینا55%

شرایطتغییربا.می کنندرسوبناخالصی هابیشتروشدهحلحاللتوسط(Al2O3اکسیدآلومینیومهمان)آلومینا،NaOHمحلولدربوکسیتدادنقراربا
redشدهرسوبناخالصی هایبه.داشتخواهدرامحلولازجداسازیقابلیتودرآمدهکریستالصورتبهشدهحلآلومینایفشار،ودما mudکهمی گویند
.می شونددفعمدتیازپسونگهداریمخصوصیحوضچه هایدر

جریانبرقراریبا.می گیردقرارشده،پرcryoliteمذابازآنداخلوشدهاحاطهکربنیترکیباتکاتدیوآندصفحاتتوسطکهالکترولیزیسلول هایدرآلومینا
اکسیژن. شودمیمنتقلبعدقسمتبهمکنده هاییتوسطآنمذابوته نشینسلول هاکفدرآلومینیومشده،جداهمازاکسیژنوآلومینیومذراتالکتریکی،

.می شوندجذبتهویهسیستم هایتوسطشدهآزادکربندی اکسیدوشدهترکیبکربنباهم

نهایتدروشدهذوبمخصوصکوره هایدردوبارهcasthouseقسمتدرخاطراینبهومی باشدناخالصی هاییدارایهمچنانالکترولیزازحاصلآلومینیوم
ترکیباتویاییشیمموادآن هاتولیدبرایکهاستنیازموردآلومینیومآلیاژهایاوقاتبیشترالبته.می شودریخته گرینیازموردقالب هایدرخالصآلومینیوم

.می شوداضافهآلومینیوممذاببهفلزاتسایر

تن آلومینیوم حاصل می شود1تن آلومینا و سپس 2تن بوکسیت، 5الی 4به طور کلی می توان گفت از 

پیش بینیفایراآلومینیوم در ایران آلومینیوم در جهان نکات کلیدی
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مقدار استخراج بوکسیت در دنیا

استرالیا
28%

چین
گینه19%

17%

برزیل
8%

هند
7%

سایر
21%

به تفکیک کشورها2020استخراج بوکسیت در سال 

گینه
25%

استرالیا
17%

ویتنام
12%

برزیل
9%

جاماییکا
7%

سایر کشورها
30%

به تفکیک کشورها2020ذخایر بوکسیت در سال 

سالدردنیابوکسیتذخایرکل
تخمینتنمیلیارد30حدود2020

بوکسیتمنابع).شده  استزده
(تنمیلیارد70تا50حدود

تن
ن 

یو
میل

پیش بینیفایراآلومینیوم در ایران آلومینیوم در جهان نکات کلیدی
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مقدار تولید آلومینا و آلومینیوم در دنیا

آلومینا آلومینیوم

چین
استرالیا55%

16%

برزیل
7%

هند
5%

روسیه
2%

عربستان
1% جاماییکا

1%
سایر

13%

به تفکیک کشور2020تولید آلومینا در سال 

چین
57%

هند
5%

روسیه
6%

کانادا
5%

امارات
4%

استرالیا
2%

بحرین
2%

سایر
19%

به تفکیک کشور2020تولید آلومینیوم در سال 

دتعداکهمی دهندنشانمقابلنمودار2
تولیدزنجیرهکشورهاازتوجهیقابل

پیشاآلومینتولیدتاصرفاراآلومینیوم
بهکهاآلومینازآلومینیومتولیدوبرده اند
درعمدتاداردباالییبرقمصرفشدت

صورتپایینانرژیقیمتباکشورهای
.گرفته است

تن
ن 

یو
میل

پیش بینیفایراآلومینیوم در ایران آلومینیوم در جهان نکات کلیدی
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آلومینیوم، فلز با قابلیت بازیافت باال
.یکی از ویژگی های آلومینیوم قابلیت چندباره استفاده کردن از این فلز بدون از دست دادن خاصیت هایش می باشد

.  آن  می باشدداریم که نشان می دهد چه مقدار از تولیدات یک ماده مربوط به استفاده از قراضه و بازیافت Recycled Input Rate (RIR)در حوزه بازیافت پارامتری با عنوان 
تولید شده، ( استخراج بوکسیت و تبدیل آن به آلومینیوم)primaryمیلیون تن فلز به صورت 65بدین معنی که اگر حدود . است% 32متوسط جهانی این پارامتر برای آلومینیوم 

. میلیون تن هم از بازیافت قراضه ها حاصل شده است32حدود 
.می باشد% 25و برای روی حدود % 20این عدد برای مس حدود 

(میلیون تن آلومینیوم از قراضه95یعنی تولید . )برسد% 55به RIRمیلیون تنی آلومینیوم از استخراج ماده معدنی، نرخ 75با مقدار تولید 2050تخمین زده می شود که در سال 

روز میلیارد تن آلومینیومی که تا به ام1.5از % 75در واقع 
.اشددر دنیا تولید شده است، کماکان در حال استفاده می ب

انرژی کمتری نسبت % 95آلومینیوم از بازیافت قراضه تولید 
.می کندمصرف ،شدهبه تولید آن از بوکسیت استخراج 

IAI: منبع

پیش بینیفایراآلومینیوم در ایران آلومینیوم در جهان نکات کلیدی

https://www.world-aluminium.org/media/filer_public/2020/10/20/wa_factsheet_final.pdf
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استخراج 
بوکسیت

تصفیه 
آلومینا

تولید آند 
(کربنی)

شکل دهیالکترولیز
بازیافت 

(قراضه)
محصوالت 

فرعی

117671610703(غیرمستقیم)تامین الکتریسیته 

3124662419183(قیممستقیم و غیرمست)تامین انرژی گرمایی 

69399(مستقیم)CO2انتشار 

323568(مستقیم)CO2به جز گلخانه ایانتشار گازهای 

1519641(غیر مستقیم)تامین مواد مصرفی 

151934(غیرمستقیم)حمل و نقل 

320432824630291127

فرآیند تولید نه چندان سازگار با محیط زیست

.می باشدبشرتوسطشدهدفعموادکلاز%2تقریبامقداراینکهمی شودگلخانه ایگازتنمیلیارد1.1حدودانتشارباعثساالنهآلومینیومصنعت

.می دهدنمایشتامینمنشاومراحلتفکیکبهراآلومینیومصنعتدرسال1درشدهمنتشرگلخانه ایگازمقدارباالجدول
ذراتبینقویایپیوندهشکستنبرایباالجریانوولتاژبهنیازآندلیلکهاستآلومینیومتولیدمرحلهترینانرژی برالکترولیزپروسهاست،مشخصکههمانطور
.می باشدآلومینادرآلومینیومواکسیژن

باالدالیلازیکیامرهمینومی کندتامینزغال سنگتوسطراصنعتایننیازموردانرژی%90ازبیشتروداشتهاختیاردررادنیاآلومینیومنصفازبیشترتولیدچین
.می باشدصنعتایندرشدهمنتشرگلخانه ایگازمقداربودن
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World Aluminium: منبع

پیش بینیفایراآلومینیوم در ایران آلومینیوم در جهان نکات کلیدی

https://www.world-aluminium.org/media/filer_public/2021/04/01/iai_ghg_pathways_position_paper.pdf
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لفمختشکل هایبهآلومیناقیمتقبل،سال هایدر
ابیاوبلندمدتثابتقیمتباقراردادهایجملهاز

باالمث)آلومینیومجهانیقیمتازمشخصینسبت
هکاستسالیچندولیمی شدتعیین(LMEمرجع
یدپدمستقلیشاخصوبازارهمآلومیناخودبرای
تعیینتقاضاوعرضهاساسبرآنقیمتوآمده

.می شود
درآلومیناماهه3قراردادهایقیمت،2019مارچاز

.شده استدادهقرارLMEسایت
قراردادهایقیمتباقیمت هااینباالیینموداردر
نموداروشده استمقایسهآلومینیومماهه3

ورطبهکهمی دهدنشانراقیمت هانسبتپایینی
.بوده است%17متوسط
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پیش بینیفایراآلومینیوم در ایران آلومینیوم در جهان نکات کلیدی
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2019منحنی هزینه نقدی تجمعی تولید آلومینیوم در دنیا در سال 

ینقدهزینهمنحنیمقابلنمودار
ورتصبهدنیادرآلومینیومتولید

هبیعنی.می دهدنشانراتجمعی
دتولیآلومینیوماز%90مثالطور
ینقدهزینهسالایندردنیاشده
تنهرازایبهدالر2050ازکمتر

.داشته اند

تن
هر 

ی 
 ازا

 به
الر

د
تن

هر 
ی 

 ازا
 به
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ازآلومینیومجهانیقیمت های
LMEآخرینوشده انداستخراج
2021آپریلبهمربوطقیمت

.می باشد

پیش بینیفایراآلومینیوم در ایران آلومینیوم در جهان نکات کلیدی
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انرژی
38%

آلومینا
38%

سایر مواد مصرفی 
(آندهای کربنی)

11%

نیروی انسانی
5%

سایر هزینه ها
8%

2015اجزای بهای تمام شده تولید آلومینیوم در دنیا در سال 

ومی باشدیعصناتمامیبیندرفرآیندهاترینانرژی برازیکیآلومینیومتولیددرالکترولیزمرحله
.رده استکتبدیلآلومینیومتولیدتمام شدهبهایمولفهمهم ترینبهراانرژیهزینهمسئله،همین

 تربهینهمرحلهایندرراانرژیمصرفکهمی باشندجدیدتکنولوژی هایبهمربوطروزترندهای
ی باشدممهمیموضوعمختلفکشورهایدرآنتولیدهزینهوبرقتامینمنبعهمچنین.می نمایند

.می نمایدتعیینراکشورآندرآلومینیومتولیداقتصادیصرفهکه
ومدتبلندثابتقیمتباقراردادهایجملهازمختلفشکل هایبهآلومیناقیمتقبل،سال هایدر
سالیچندولیمی شدتعیین(LMEمرجعبامثال)آلومینیومجهانیقیمتازمشخصینسبتبایا

وعرضهاساسبرآنقیمتوآمدهپدیدمستقلیشاخصوبازارهمآلومیناخودبرایکهاست
قراردادهایشدنتماموموضوعایناساسبرمی شودزدهتخمین.می شودتعیینتقاضا

باجدیدادهایقراردبود،شدهبستهذوبکارخانه هایوآلومیناعرضه کنندگانبینقبالکهبلندمدتی
.کندکمترراکارخانه هاسودحاشیهوشدهبستهباالترقیمت های

قیمت هایبهالکترولیزمرحلهمذابموادوآندهاخصوصبهمحصوالت،سایرتمام شدههزینه
مختلفمناطقدرصنعتفعاالنهمهبرایعموماومی شوندمربوطفسیلیسوخت هایجهانی
.استهمبهنزدیک

اهشکآلومینیوم،تولیددالریتمام شدهبهای(کاهشعمدهطوربه)تغییراتدردیگرموثرعامل
درراودخاثرکهمی باشدروسیهوچینجملهازآلومینیوم،کنندهتولیدبزرگکشورهاینرخارزش

.می دهدنشانتمام شدهبهایمولفه هایتمامی

Anfire.com: منبع

پیش بینیفایراآلومینیوم در ایران آلومینیوم در جهان نکات کلیدی

http://www.anfre.com/global-aluminium-smelters-production-costs-on-decline/


10

IEA: منبع
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انرژی مورد نیاز برای تصفیه آلومینا

چین استرالیا آمریکای جنوبی جهان
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فرآیند تولید به شدت انرژی بر

می شودمشاهدهنمودارهادرکههمانطور
2018سالدرآلومینیومتنهرتولیدبرای

انرژیساعتکیلوواتهزار22حدود
برایهزار14)بوده استنیازموردالکتریکی

برایهزار8وآلومینیومتنهرذوب
بخشکه(نیازموردآلومینایتن2تصفیه
صرفالکترولیزمرحلهدرانرژیاینعمده

ذراتبینقویپیوندهایشکستن
.دمی شوآلومینادرآلومینیومواکسیژن

ارمقدبودننزولیترنددالیلمهم تریناز
وروداخیر،سالیانطیدرنیازموردانرژی

ازهاستفادوصنعتاینبهچینقدرتمند
مصرفکهبودهجدیدیتکنولوژی های

.می باشدبهینه ترآن هادرانرژی

پیش بینیفایراآلومینیوم در ایران آلومینیوم در جهان نکات کلیدی

https://www.iea.org/reports/aluminium
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زغال سنگ
53%

برق آبی
40%

گاز طبیعی
5%

انرژی هسته ای
2%

زغال سنگ
39%

برق آبی
17%

گاز طبیعی
18%

انرژی هسته ای
17%

نفت
8%

سایر منابع 
تجدیدپذیر

1%

زغال سنگ
62%

برق آبی
26%

گاز طبیعی
10%

انرژی هسته ای
1%

سایر منابع 
تجدیدپذیر

1%

2010سال  2018سال 

تامین برق مورد نیاز 
صنعت آلومینیوم به 
تفکیک محل تامین

تامین برق مورد نیاز 
جهان به تفکیک محل 

تامین

آلومینیومصنعتانرژیاز%93تامینبرایچین
کهحالیدرمی کنداستفادهزغال سنگازخود

آلومینیومشصنعتنیازموردانرژی%95روسیه
.می نمایدتامینبرق آبیروش هایازرا

توسطصنعتایننیازموردانرژی%60حدود
کارخانه هایخودتوسطشدهاحداثنیروگاه های
شبکهازآنمابقیوشدهتامینآلومینیومی

سایر،%75چیندرعدداین.می شودخریداری
حدودآمریکادر،%100بهنزدیکآسیامناطق

 هاینسبتاسترالیاوآفریقاواروپادروبوده50%
.داردپایین تری

نایفعاالنبرایشبکهازانرژیخریدنرخمعموال
عیینتآلومینیومجهانیقیمتازنسبتیصنعت،
.می شود

IEA: منبع

زغال سنگ
38%

برق آبی
16%

گاز طبیعی
23%

انرژی هسته ای
10%

نفت
3%

سایر منابع 
تجدیدپذیر

10%

پیش بینیفایراآلومینیوم در ایران آلومینیوم در جهان نکات کلیدی

https://www.iea.org/reports/aluminium
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آندهای خنثی، تحول بنیادین در صنعت یا تالشی بیهوده؟

زیستشرایطبهبودبرایتکنولوژیکیتغییراتازیکی
یآندهاتوسعهوتحقیقآلومینیوم،صنعتمحیطی

حالردکهاستکربنیآندهایازاستفادهجایبهخنثی
.می گیرندقراراستفادهموردحاضر

شدهآزاداکسیژن فعلی،آندهایباوالکترولیزمرحلهدر
ترکیبآندیسطوحدرموجودکربنذراتباآلومینا

یقاتیتحق.می شود دی اکسیدکربنانتشارباعثوشده
درکهمی دهدنشانشدهانجاماخیرسالیاندرکه

ربن،کمشتقاتازغیربهخنثاییموادازاستفادهصورت
ادآزخالصاکسیژنشده،آزاددی اکسید کربنجایبه

.می شود
زمینهایندرهمصنعتاینفعالبزرگشرکت های

Alcoaشرکت هایمثالطوربه.داده اندانجاماقداماتی
Rioو Tintoردراتحقیقاتیپروژهیکدیگرهمکاریبا

تخمینوکردهشروع2018سالدرآند هااینزمینه
با2024سالتاراخودتولیدخطوطبتوانندکهزده اند

ویه ایروسشرکتهمچنین.سازندسازگازتکنولوژیاین
خنثیآندهایباتنیهزار2تولیدخطهمRusalبزرگ

2023سالتاکهکرده استپیش بینیوانداختهراهرا
.یابددستانبوهتولیدبهبتواند

راخنثیآندهایتکنولوژیموضوع،2اما
.می بردسوالزیر
انرژی%50تقریباآندهااینازاستفاده•

وداردنیازالکترولیزبرایبیشتری
همینکهراصنعتاینانرژیتامین

رااستجدیبسیارموضوعیهماالن
.کردخواهدروبرومشکلبا

باعثکربنیآندهایازاستفادهاینکهبا•
ولیمی شودگلخانه ایگازهایانتشار
درکهدی اکسیدکربنیعمدهبخش

ربوطممی شود،تولیدآلومینیومصنعت
المثکهاستآنانرژیتامینبخشبه

موردنیازبرق%90ازبیشترچینچون
نتامیزغال سنگاحتراقازراصنعتش
گازهااینانتشارباعثمی کند،
.می شود

وروسه هاپازبسیاریاطالعاتفضاپیما،وموشکمثلمواردیدرآلومینیومازنظامیاستفاده هایعلتبهکهاستایندیگرمهممسئله
.ایدمی نمسخترامواردایندرتصمیم گیریوتحلیلموضوعهمینوبودهمحرمانهوامنیتیجدید،تکنولوژی هایمورددرتحقیقات

نیازموردبرقتامینبرایشدهمنتشرگلخانه ایگازهایبامقابلهقابلیتچقدرآندهااینطریقازخالصاکسیژنتولیددیدبایدنهایتدر
.خیریابودخواهدبهینهآنزیستیمحیطواقتصادیصرفهوداشتهراتولیدپروسه های

IEA /Sintef: منبع

پیش بینیفایراآلومینیوم در ایران آلومینیوم در جهان نکات کلیدی

https://www.iea.org/reports/aluminium
https://blog.sintef.com/sintefenergy/energy-efficiency/aluminium-electrolysis-using-inert-anodes/
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چین
47%

آسیا به جز چین
18%

اروپا
16%

آمریکای شمالی
14%

آمریکای جنوبی
2%

آفریقا
2%

استرالیا
1%

به تفکیک منطقه

میلیون تن بوده است92حدود 2018مصرف آلومینیوم در سال 

متوسط رشد ساالنه مصرف آلومینیوم

2018 – 2028*2000 - به تفکیک حوزه مصرفی2018

حمل و نقل3-4%5.1%

ساخت و ساز2-3%6.2%

الکتریسیته2-3%5.6%

ماشین آالت و تجهیزات3-4%6.4%

فویل و بسته بندی2-3%4.1%

2018 – 2028*2000 - به تفکیک منطقه2018

3%

چین13.8%

سایر کشورها2.4%

کل دنیا5.4%

Hydro.com: منبع

پیش بینیفایراآلومینیوم در ایران آلومینیوم در جهان نکات کلیدی

به تفکیک حوزه مصرفی

حمل و نقل
26%

کاالهای مصرفی
6%

ماشین آالت و 
تجهیزات

11%

ساخت و ساز
سایر25%

6%

الکتریسیته
11%

دیفویل و بسته بن
15%

https://www.hydro.com/Document/Index?name=Investor%20presentation%20Q2%202019.pdf&id=105857
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استخراج بوکسیت از 

معادن موجود
تصفیه آلومینا

تبدیل آلومینا به 

آلومینیوم

تولید محصوالت 

فرعی در پایین دست

زنجیره تولید آلومینیوم در ایران

میلیون تن 38ذخایر بوکسیت ایران حدود 

.تخمین زده می شود

عمده معادن بوکسیت متعلق به شرکت 

.آلومینای ایران است

سایر معادن خصوصی، ماده معدنی 

استخراجی خود را به این شرکت 

.می فروشند

شرکت آلومینای ایران تنها واحد تصفیه 

.آلومینا در کشور است

هزار تن و محل فعالیت در 250ظرفیت آن 

.می باشد( خراسان شمالی)جاجرم 

هزار تنی شمش 40به تازگی خط تولید 

آلومینیوم در این مجموعه احداث 

.شده است

آلومینای تولید شده به کارخانه های ذوب 

.فروخته می شود

سه کارخانه المهدی، آلومینیوم ایران و 

آلومینیوم جنوب، واحدهای ذوب و تولید 

بیلت آلومینیوم در کشور /کننده شمش

می باشند که بخشی از آلومینای مورد نیاز 

خود را از شرکت آلومینای ایران و مابقی را 

از واردات آلومینا از سایر کشورها تامین 

.می کنند

کارخانه های متعددی همچون آلومتک، 

...  آلومراد، آلومینیوم پارس، نورد آلومینیوم، 

در پایین دست این صنعت قرار دارند و 

بیلت تولیدی را خریداری و به /شمش

محصوالت مختلفی همچون مفتول، ورق و 

.تبدیل می کنند... فویل، ظروف غذایی و 

همچنین قراضه آلومینیوم ماده ورودی این 

کارخانه ها می باشد که به طور مستقیم و یا 

غیرمستقیم از طریق مراکز بازیافت تامین 

.می کنند

پیش بینیفایرا آلومینیوم در ایراننکات کلیدی آلومینیوم در جهان
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کوه بابا/ جاجرم 

علی آباد

گانو/ تاش 

دشت ده/ چکچک 

بلبلوئیه/ دارسینوئیه 

مندون

معادن بوکسیت ایران

برایمناسبهواییوآبشرایطازبهره مندیعدمبهتوجهبا

رذخاینظرازایرانکشور،دربوکسیتمعدنیمادهتشکیل

بهبوکسیتذخایر.می شودمحسوبفقیرکشوریبوکسیت

دیاسپوریوبوهمیتیوگیبسیتیدستهسهبهکیفیتترتیب

وبودهدیاسپوریعمدتاایران،بوکسیتذخایر.می شوندتقسیم

هکارخانتولیدبرایفقطکهمی باشدتنمیلیون۳۸حدود

طیتنمیلیونیکحدودساالنهمصرفباجاجرمآلومینای

ردایرانبوکسیتمعادنعمده.بودخواهدکافیآتیسال های

بهدنمعااینازبرخیالبته.استایرانآلومینایشرکتاختیار

.ندارندبهره برداریاجازهزیست محیطیمسائلدلیل

دراآلومینجدیدپاالیشگاه هایاحداثصورتدرحتیبنابراین

ازرابمرغوگیبسیتیبوکسیتبودخواهندمجبورآن هاکشور،

.باشندداشتهوارداتوخریداریکشورهاسایر

پیش بینیفایرا آلومینیوم در ایراننکات کلیدی آلومینیوم در جهان
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تن
ار 

هز

.استنیازموردآلومیناتنمیلیون1.6حدودتولید،مقداراینبهرسیدنبرایومی باشدتنهزار800حدودکشوردرآلومینیومتولیداسمیظرفیت

!!می رساندتنمیلیون3حدودبهراآلومینابهنیازکهیابدافزایشتنمیلیون1.5الی1.2تا1404سالتاکشورآلومینیومتولیدظرفیتاستقرارششم،توسعهبرنامهطبق

.استاولیهمادهتامینمشکل،مهم ترینومی باشدآناسمیظرفیتازکمتراختالفباکشورآلومینیومتولیدمشخصا

درآلومینیومشمشکنندهتولیدواحدهایسایرومی گیردصورتسالدرتنهزار250ظرفیتباجاجرمتصفیهواحددروایرانآلومینایشرکتدرتنهاکشوردرآلومیناتولید

.داردباالتریتمام شدهبهایطبیعتاکهمی نمایندتامینوارداتطریقازراخودنیازموردآلومینایعمدهبخشکشور،

صورتنآبهمربوطفرآیندهایشروعبرایجدیاقداماتهیچگاهولیشدهامضاآن هاباپیشسال هاکهقراردادیطبقگینهازبوکسیتوارداتپیگیریمثلموضوعاتی

کهاستمواردیجملهازکشورآلومینایتصفیهواحدهایظرفیتافزایشبرایسرمایه گذاریوبوکسیتمقیاسکوچکمعدنیواحدهایازحمایتهمچنینونگرفته

.سازدبرطرفراکشورآلومینیومصنعتاولیهمادهکمبودمشکلحدودیتامی تواند

233 228 249 251 241 235 240 238 233 213

425 446 449 457 465 447 436

364
323

597

329 337 349 354 353 341 338
301 278

405

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99بهمن 

روند تولید آلومینیوم در ایران

تولید آلومینا واردات آلومینا تولید آلومینیوم

پیش بینیفایرا آلومینیوم در ایراننکات کلیدی آلومینیوم در جهان
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تولید آلومینیوم به تفکیک شرکت ها

(هرمزال)+المهدی  (ایرالکو)آلومینیوم ایران  آلومینای ایران (سالکو)آلومینیوم جنوب 

(تن(تولید ظرفیت 

110,000المهدی

144,000هرمزال

40,000آلومینای ایران

200,000ایرالکو

300,000سالکو

سالدرایتنهدرمتعدد،اتفاقاتگذاشتنسرپشتازپسشرکتاینمالکیت.می باشدالمهدیشرکتتوسعهطرح هایازیکیواقعدرهرمزالتولیدخط•

.شدواگذارمپناگروهبه97

نهایتدر.نگرفتصورتامراینمختلفدالیلبهولیبودمطرحآندربارهخصوصی سازیبحثسال هاکهاستشرکت هاییجزوایرانآلومینایشرکت•

پایاناتاجتماعیتامینطریقازخصوصیبخشبهآنواگذاریشرطالبتهکهشدواگذارشستابهدولتیدیونردراستایدرآنسهاماز%99،17تیردر

!داشتقرارفرآینداینکاردستوردر99سال

تنی اش،هزار180تا170حدودساالنهتولیدازکهمی باشدآلومینیومصنعتباالدستبورسیشرکتتنهافایرا،نمادبا(سابقایرالکو)ایرانآلومینیومشرکت•

و(جمعا)استانیسرمایه گذاریشرکت های.بوده استآلیاژصورتبهتنهزار20وبیلتصورتبهتنهزار20(99تا92سال هایبین)متوسططوربه

.می باشندشرکتاینعمدهسهامداراناقتصادمهرسرمایه گذاریشرکت

تولیدمرحلهوارد99اردیبهشتدروتازگیبه(فازهاباقیازبهره برداریصورتدرتنمیلیون1و)اولفازدرتنهزار300ظرفیتباجنوبآلومینیومشرکت•

بهمتعلقشرکتاینسهام%51.استمجموعهاینقابلیت هایازکربنیآندهایچوناولیه ایموادتولیدقابلیتوجدیدتکنولوژی.شده است

.می باشدایمیدروبهمتعلق%49وغدیرسرمایه گذاری

تن
ار 

هز

پیش بینیفایرا آلومینیوم در ایراننکات کلیدی آلومینیوم در جهان

یافتباز صورتبهآلومینیومتولیدمقدار

توجهیقابلمقدارهمکشوردرقراضه

.دارد

درقراضهتنهزار15حدودماهانه

مکان هایوپایین دستکارخانه های

خنر باوجمع آوریمحصولاینبازیافت

آلومینیومیمحصوالتبه%90حدود

.می شوندتبدیل
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11,281,631 
11,614,023 

14,597,394 

28,003,445 

38,377,998 

29,543,716 

11,758,529 
10,989,296 12,507,413 

21,612,936 

29,883,606 

20,001,352 

94 95 96 97 98 ماهه 6

شده شرکتروند فروش و بهای تمام 

درآمد فروش بهای تمام شده

0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000

94 95 96 97 98 ماهه6 99

تناژ فروش شرکت به تفکیک محصوالت

شمش بیلت داخلی شمش آلیاژ داخلی شمش خالص داخلی شمش خالص صادراتی

تن

ال
 ری

ون
یلی

م

پیش بینی فایرانکات کلیدی آلومینیوم در ایرانآلومینیوم در جهان
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نرخ های فروش داخلی و صادراتی

متوسط نرخ فروش داخلی متوسط نرخ فروش صادراتی

24%

32%

40%

16%

12%

26%

39%

94 95 96 97 98 ماهه6 99

سهم مبلغی فروش صادراتی

بورسدرآلومینیومشمشعرضهپایهقیمتتعیین

لیوداشتهمتعددیفرمول هایاخیرسالیاندرکاال

LMEنرخضربازعرضهپایهقیمتحاضرحالدر

1.1ضریبدرنیمادالرنرخمتوسطدرآلومینیوم

ازایبهو%99.7عیارمبنایبر).می آیدبدست

(می شوداضافهریال300گرید،هرشدنبیشتر

تربیشصادراتیوداخلیفروشنرخ هایدرتفاوت

مربوطفروشزماندرنرخ هابودنمتفاوتبه

.است

هکباالتریافزودهارزشوسیاست گذاری هابنابر

ومآلومینیشمشکنندهتولیدکارخانه هایبرای

اولویتوداشتهارجحیتداخلیفروشدارد،

بهازنیبدلیلسالههرشرکتولیآن هاستاصلی

یبخشآلومینا،پودرخصوصبهاولیهموادواردات

فروشمبلغعموماوکردهصادرراخودتولیداتاز

تهاترنیازشموردموادسایروارداتهزینهبارا

.می نماید

ش
شم

ن 
ر ت

 ه
ای

 از
 به

الر
د

پیش بینی فایرانکات کلیدی آلومینیوم در ایرانآلومینیوم در جهان
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ماهیتمآلومینیوتولیدتمام شدهبهاینصفازبیشتر

آناولیهموادوارداتبهمربوطوداشتهدالریکامال

موردآلومینای%80تا70حدودشرکت.می باشد

موادهمچونمصرفیمواردسایرهمراهبهرانیازش

تامینوارداتطریقازراکربنیآندهایبرایالزم

.می کند

تمام شدهبهایدالریروندبودننزولیدالیلاز

واولیهموادجهانیقیمتتغییراتبهمی توان

هزینه هاییدرآنتاثیروریالارزشکاهشهمچنین

.کرداشارهمصرفیبرقومستقیمدستمزدهمچون

جملهاز1400سالریالیهزینه هایتوجهقابلافزایش

بهریال805ازبرقتعرفهنرخشدنبرابر4حدود

همچنینوساعتکیلوواتهرازایبهریال3000

روندبرتورم،اساسبردستمزدهزینه هایافزایش

.بودخواهدتاثیرگذارتمام شدهبهای

1,969 1,866 

2,265 2,363 

2,017 

1,608 

2,052 
1,766 

1,940 1,824 
1,570 

1,088 

94 95 96 97 98 ماهه6

شمشنرخ فروش و بهای تمام شده دالری هر تن 

نرخ فروش نرخ بهای تمام شده

پیش بینی فایرانکات کلیدی آلومینیوم در ایرانآلومینیوم در جهان

54%
39% 43%

57% 55% 52%

3%
18%

18%

21% 25% 26%
7% 9%

10%

7% 7% 7%
15% 16%

15%

9% 7% 7%21% 19% 15%
6% 5% 8%

94 95 96 97 98 ماهه6

ترکیب بهای تمام شده به ازای هر تن شمش

مواد مستقیم مواد غیرمستقیم دستمزد مستقیم برق مصرفی سایر
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182 183 

170 170 

177 

تناژ تولید خالص شرکت

15,782 

15,330 

15,710 
15,826 

16,023 

94 95 96 97 98

برق مصرفی به ازای هر تن تولید در شرکت

608 625 689 737 805

هزینه هر کیلووات ساعت برای برق مصرفی شرکت
94 95 96 97 98 ماهه6

آلومینای خریداری شده شرکت

داخلی وارداتی مجموع

426
334

391
443

376
320

382 

298 

426 

671 

447 
417 

94 95 96 97 98 ماهه6

نرخ دالری آلومینای خریداری شده توسط شرکت

داخلی وارداتی

تن
تن

هر 
ی 

 ازا
 به

الر
د
تن

ت 
ریال به ازای هر کیلووا

ت
ساع

ت به ازای 
ت ساع

کیلووا
ش

تولید هر تن شم

پیش بینی فایرانکات کلیدی آلومینیوم در ایرانآلومینیوم در جهان
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8.19, فایرا

8.19, شاخص فلزات اساسی

7.57, شاخص کل

0

2

4

6

8

10

12

14

بازدهی تجمعی سهام شرکت و شاخص

شرکت های 
سرمایه گذاری 

استانی
29%

شرکت 
سرمایه گذاری مهر 

اقتصاد ایرانیان
20%

وم شرکت صنایع آل
رول نوین

11%

شرکت روان گداز 
پردیس

10%

سایر سهامداران
30%

سهامداران شرکت

پیش بینی پیش بینینکات کلیدی فایراآلومینیوم در ایرانآلومینیوم در جهان



ماهه 94959697986

 29,543,716 38,377,998 28,003,445 14,597,394 11,614,023 11,281,631درآمد عملیاتی

(20,001,352)(29,883,606)(21,612,936)(12,507,413)(10,989,296)(11,758,529)بهای تمام شده

 9,542,364 8,494,392 6,390,509 2,089,981 624,727(476,898)سود ناخالص

%32%22%23%14%5%4-حاشیه سود ناخالص

(473,691)(627,348)(515,513)(453,368)(356,284)(556,553)هزینه فروش، اداری و عمومی

(750,298)(903,149)(584,533)(413,684)(307,642)(135,062)سایر اقالم عملیاتی

(134,960)(209,921)(169,618)(251,644)(447,291)(362,489)هزینه مالی

(311,876)(274,365) 806,527(264,543)(176,687)(287,149)سایر اقالم غیرعملیاتی

(802,189)(1,091,491)(659,190)(17,390) 0 0مالیات

 7,069,350 5,388,118 5,268,182 689,352(663,177)(1,818,151)سود خالص

%24%14%19%5%6-%16-حاشیه سود خالص

 5,197,831 5,197,831 5,197,831 5,197,831 5,197,831 607,417سرمایه

 1,360 1,037 1,014 133(128)(2,993)ریال-سود به ازای هر سهم 

پیش بینی پیش بینینکات کلیدی فایراآلومینیوم در ایرانآلومینیوم در جهان

صورت سود و زیان شرکت در چند سال اخیر

23

ال
 ری

ون
یلی

م
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400خوش بینانه 400پایه 400بدبینانه 99

 133,087,500 104,992,125 81,033,750 70,558,399درآمد عملیاتی

(82,956,510)(70,148,531)(58,487,625)(46,562,920)بهای تمام شده

 50,130,990 34,843,594 22,546,125 23,995,479سود ناخالص

%38%33%28%34حاشیه سود ناخالص

(900,000)(1,100,000)(1,300,000)(850,000)هزینه فروش، اداری و عمومی

سایر اقالم عملیاتی و 
(1,330,875)(2,099,843)(2,431,013)(2,116,752)غیرعملیاتی

(300,000)(400,000)(500,000)(300,000)هزینه مالی

(6,361,029)(4,334,667)(2,696,996)(2,969,912)مالیات

 41,239,086 26,909,084 15,618,116 17,758,815سود خالص

%31%26%19%25حاشیه سود خالص

 9,629,740 9,629,740 9,629,740 5,197,831سرمایه

 4,282 2,794 1,622 3,417ریال-سود به ازای هر سهم 

تخمین سودآوری شرکتمفروضات تحلیل

ال
 ری

ون
یلی

م
پیش بینی پیش بینینکات کلیدی فایراآلومینیوم در ایرانآلومینیوم در جهان

400خوش بینانه 400پایه 400بدبینانه 99

 195,000 185,000 175,000 179,000تن-مجموع تولید و فروش شرکت 

 2,500 2,300 2,100 1,780دالر-آلومینیوم LMEنرخ 

 260,000 235,000 210,000 215,000ریال-نرخ دالر نیما 

به نسبت قیمت آلومینای خریداری شده
%18%18%18%18آلومینیومLMEقیمت 

670750650550دالر-نرخ خرید آند 

ضریب مقداری آند مورد نیاز به ازای 
%32%32%32%31تولید هر تن شمش

 3,000 3,000 3,000 805ریال به ازای کیلووات ساعت-نرخ برق 

%62%67%72%66نسبت بهای تمام شده

لیاتی نسبت سایر اقالم عملیاتی و غیرعم
%1-%2-%3-%3-به درآمد فروش
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اطالعیه سلب مسئولیت
ونههیچ گکیان.نیستکافیسرمایه گذاریانجامبرایتنهاییبهگزارشاینمحتوای
.استنکردهارائهسرمایه گذاریهیچمورددرگزارشایندرضمنییاصریحتضمین

هادپیشنسرمایه گذاری،حلراهارائهعنوانبهنبایدوجههیچبهگزارشاینمحتوای
یبترغیاومالی،ابزارهایسایریابهاداراوراقهرگونهفروشوخریدبرایایجابمعامله،

.گرددتلقیتجاریومالیتصمیمهرگونهاتخاذبه

صورتمتناینبهاتکاباصرفا  نبایدگزارشایندرشدهبررسیسرمایه گذاریتصمیم های
شاورهمحتما  استالزمواستمتفاوتفردهربرایسرمایه گذاریبهینهتصمیم.پذیرد

.گردددریافتسرمایه گذاریازقبلشخصی

تیمسئولیکیانوکندتغییرلحظههردراستممکنگزارشاینفرضیاتواطالعات
ازالعاطبنابراین.نمی پذیردگزارشدریافت کنندگانبهاطالعاتاینبروزسانیبابت

.تاسالزامیگزارشاینمحتوایبرمبتنیاقدامگونههرازقبلبازارهاوضعیتآخرین

هبافشایاوبازتولیدموردنبایدوبودهمحرمانهگزارش،اینمجموعهواطالعاتتمام
.کیانکتبیرضایتاخذبامگرگیرد،قراردیگراشخاص
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گروه مالی کیان

، خیابان الوند، آرژانتینتهران، میدان : مرکزیدفتر 

15149-44834، کد پستی 4، طبقه 19پالک 

a.mohammadian@kian.capital

47180404: فکس|47180400: تلفن


