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 سال مالی  1400/ 09/ 30
 شهریور  27 هر سهم )ریال( قیمت روز 32،810
 میلیارد ریال  -ارزش بازار  126،240

 درصد سهام شناور % 15

 پارس فوالد سبزوار   شرکت تحلیل بنیادی  

 (   فسبزوار   ) 
 شرکت سبدگردانی ویستا 
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(ارقام به تن ) مقایسه روند تولید و فروش آهن اسفنجی و بریکت 

مقدار تولید مقدار فروش

 

 معرفی و کلیات

ــرکت      ــهی( در زم  فسبزواربا نماد )  پارس فوالد سبزوارشــ ــ ــدیتول ن ــوالد  ــ ــوالف فــ ــن  یمحصــ ــه آهــ ــ ــفنج از جمل ــا فرف  یاســ ــ ــتیب   تولید  ــ

ــاالنه   ــرکت   .عالیت می نمایدفهزار تن   800س ــامل یرید گندله از ش ــن اسفرآیند تولید ش ــیاس س ــفنجی   اپال پارس  و تبدیل آس به آهن اس

) ایمیدرو (  ـسازماس توـسعه ونوـساز  معادس وـصناعد معدن  اعراسدرـصد و   85با مالکیت   ـشرتت فرآور  معدن  اپال تان  پارسمی باـشد . 

 می باشد .  1400آذر   30سال مالی شرکت منتهی به   از سهامداراس " فسبزوار " می باشند.  درصد15با مالکیت  

                                                                 ت جایگاه شرک

 (  1) جدول 

 آهن اسفنجی  1399  تولید 
 میلیوس تن  30 کشور 

 هزار تن  750 فسبزوار  
 %  2.5 سهم از بازار 

 تولید و فروش 

تبدیل   و ـسس  یی فرآیندی آس را ـسن  آهن را از معادس ـسن اس واقد در اـستاس یراـساس یریداری    همانطور که عنواس ـشد ، ـشرکت گندله

و به یور مسـتقیم به بازار عرهـه می نماید . مبنای قیمت گراری گندله سـن  آهن و آهن اسـفنجی بر اسـاس هـریب  از    به آهن اسـفنجی

ــد . ــتاس می باش ــمش فوالد یوزس ــرق قابل توجه گاز  ش ــرکت یی  باتوجه مص ــفنجی و عدم قطعی گاز ، روند تولید ش  برای تولید آهن اس

مربوط به بهره برداری واحد آهن اســفنجی در    1397یکنوایت می باشــد و دلیل کاهش تولید و فروش در ســال    1399و   1398ســال های 

 ( 1می باشد . ) نمودار   1397سال  
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(ریال / تن ) مقایسه روند نرخ فروش آهن اسفنجی 

 (  2) نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2) جدول 

 1400آذر    30ماهه منتهی به    8عملکرد  

 مبلغ فروش ) میلیوس ریال  (  نرخ فروش ) تن / ریال  (  مقدار فروش ) تن  (  مقدار تولید ) تن  (  نوع محصول 

 35,335,985 78,751,000 448,705 505,558 آهن اسفنجی 

 719,438 (  نرمه  –فاعن گندله  سایر ) بریکت ، 

 36,055,423 جمد 

 

  1401و    1400برآورد سود و زیان سال 

 1401سال   1400  سال   ماهه پایانی   6 ( 3جدول )  مفروهاف 

 250,000 230,000 دالر )ریال(

% 62 هریب گندله ) درصدی از شمش فوالد یوزستاس (  62 %  

 600 600 نرخ شمش ) تن / دالر ( 

 % 63 % 63 ) درصدی از شمش فوالد یوزستاس ( آهن اسفنجینرخ فروش 

 94,500,000  86,940,000 آهن اسفنجی ) تن / ریال (نرخ فروش 

 % 30 % 30 تورم 

 % 30 % 30 حقوق و مزایا 

 % 50 برابر  3 انرژی ) گاز ( 

 % 50 برابر  2 انرژی ) آب و برق ( 

 800،000 390،000 آهن اسفنجی ) تن ( و فروش مقدار تولید 
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                                              ترکیب بهای تمام شده 

 (  4جدول ) 

 
 ( 5جدول ) 

 1399 صورف سود و زیاس ) میلیوس ریال( 
شش ماهه  

 1399اول  
ماهه اول  شش  

1400 
 ماهه   6کارشناسی  

 1400پایانی    
کارشناسی  
 1401کارشناسی   1400

 76,100,000 63,337,841 34,537,216 28,800,625 9,407,229 27,905,377 فروش 

 (51,541,814) (37,413,376) (22,170,599) (15,242,777) (6,553,453) (15,601,032) بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

 24,558,186 25,924,465 12,366,617 13,557,848 2,853,776 12,304,345 سود نایالص 

 (726,593) (605,494) (302,747) (302,747) (170,749) (309,924) هزینه های اداری ، عمومی و فروش 

 0 0 0 0 4,511 17,598 سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی 

 23,831,593 25,318,971 12,063,870 13,255,101 2,687,538 12,012,019 عملیاتی سود و زیاس  

 0 0 0 0 0 0 هزینه های مالی 

 1,200,000 1,077,923 600,000 477,923 143,099 27,321 سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی 

 25,031,593 26,396,894 12,663,870 13,733,024 2,830,637 12,039,340 سود قبل از کسر مالیاف 

 0 0 0 0 0 (424) مالیاف

 25,031,593 26,396,894 12,663,870 13,733,024 2,830,637 12,038,916 سود و زیاس یالص 

 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 سرمایه 

 6,258 6,599 3,166 3,433 708 3,010 ریال   - سود هر سهم  

 %32 %41 %36 %47 %30 %44 حاشیه سود نایالص 

 %31 %40 %35 %46 %29 %43 حاشیه سود عملیاتی 

 %33 %42 %37 %48 %30 %43 حاشیه سود یالص 
 

 بهای تمام شده ) میلیوس ریال  ( 
شش ماهه  

 1399اول  
شش ماهه  

 1400اول  
 ماهه   6کارشناسی  

 1400پایانی    
کارشناسی  
1400 

کارشناسی  
1401 

 47,453,934 34,907,841 20,331,346 14,576,495 5,782,396 مواد مستقیم مصرق شده 

 440,725 339,019 189,137 149,882 120,204 دستمزد مستقیم

 3,647,155 2,698,625 1,650,115 1,048,510 619,497 سربار سایت

 0 (408,428) 0 (408,428) 0 هایعاف قابل فروش 

 0 (123,682) 0 (123,682) 31,356 / کاهش موجودی کاال یی دوره  افزایش 

 51,541,814 37,413,376 22,170,599 15,242,777 6,553,453 بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

 800,000 762,494 390,000 372,494 368,916 تن  - مقدار تولید آهن اسفتجی 

 64,427,268 49,067,108 56,847,689 40,920,866 17,764,079 بهای تمام شده هر تن آهن اسفنجی / ریال

 94,500,000 81,931,566 86,940,000 76,727,803 25,642,768 نرخ فروش هر تن آهن اسفنجی / ریال

 %32 %40 %35 %47 %31 درصد  -حاشیه سود نایالص هر تن آهن اسفنجی 
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 سایر نکات

می تواس به موجودی مواد اولیه ) گندله ( به مبلغ     1400از دالیل افزایش حاشــیه ســود نایالص در شــش ماهه اول ســال   -1

هزار تن با    232موجودی گندله در ابتدای دوره برابر با )   انرژی اشـاره کرد . هزینهعدم رشـد قابل توجه و میلیارد توماس   483

درصــدی   50که حاکی از رشــد    ریال  31،037258هزار تن با نرخ  433دوره برابر با  ریال و مقدار یرید یی  20،761،097نرخ 

 در نرخ یرید می باشد (

 درصد سود هر سهم تغییر می یابد .  1.5% تغییر در هزینه انرژی ، 10به ازای هر  -2

دله ) با بهای تمام  تن گن  130،000میلیارد توماس ( و   252تن آهن اســفنجی ) با بهای تمام شــده    61،700دارای  شــرکت   -3

 اعمال شده است .  1400که اثر آس در شش ماهه دوم سال  میلیارد توماس ( می باشد   370شده  

 درصد نزد بانک پارسیاس می باشد .  20میلیارد توماس سسرده سرمایه گراری با نرخ ساالنه    600شرکت دارای  -4

 . یابدشرکت تغییر می  درصد سود 6.5یرید گندله ، به ازای یک واحد درصد تغییر در نرخ  -5

ریسـکی برای تامین    اپال پارسـیاس سـن اسو یرید گندله از شـرکت   سـبزواربا توجه به موقعیت جغرافیای  کاریانه در منطقه   -6

کیلومتری کاریانه ، هزینه حمل یوراک ) گندله ( برای شـش    350اما باتوجه به فاصـله  یوراک در انتظار شـرکت نمی باشـد 

 میلیارد توماس در نظر گرفته شده است .  130و   60به ترتیب برابر با   1401و سال    1400ماهه پایانی سال  

 می باشد .  تسهیالف مالی ریالیشرکت فاقد    1400یرداد   31در تاریخ   -7

 ر بدهی ارزی می باشد .هزار دال  300دارای شرکت    1400یرداد   31در تاریخ   -8

مالی    های  قانوس مالیاف های مســتقیم می باشــد و لرا از این بابت مالیاتی برای ســال  132شــرکت مشــمول معافیت ماده  -9

 . در نظر ن رفته شده است  1401و   1400

 میلیارد توماس سود انباشته می باشد .    1،562دارای شرکت    1400یرداد   31در تاریخ   -10

 میلیارد توماس سود سهام مصوب می باشد .  528دارای شرکت    1400یرداد   31در تاریخ   -11

 تحلیل حساسیت

 . را نشاس می دهد  1401سال  جدول زیر تحلیل حساسیت سود شرکت در   

 (  6جدول ) 

  650  600  550  500 دالر / شمش 

230,000  4,396  5,008  5,619  6,231  

250,000  4,928  5,593  6,258  6,923  

270,000  5,460  6,178  6,896  7,614  

290,000  5,992  6,763  7,535  8,306  
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 ۵، یبقه ۲۴آدرس: شهرک غرب، ییاباس فخار مقدم، پالک 

 021-59162000تلفن: تلفن: 

 https://t.me/vistaamcانال تل رام : ک

 

 

 

 

 

گراس مجموعه بوده و نباید به تنهای  مبنای تصمیم  های ارائه شده در این تحلیل صرفاً ایده و نظر تحلیلبینی پیش
ییر کرده و مسئولیتی از بابت . ایالعاف و مفروهاف این گزارش ممکن است در هر لحظه تغو سرمایه گراری باشد

 .به روز رسانی آنها متوجه شرکت سبدگردانی ویستا نمی باشد

 سلب مسئولیت 
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