
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400/12/29 سال مالی 
 5,820 اردیبهشت  -17 قیمت سهم )ریال(

004،869 میلیارد ریال  -ارزش بازار   
35% درصد سهام شناور   
36% درصد تقسیم سود   
 -8% بازدهی یک ماهه 
 %16 بازدهی سه ماهه 

 %14- بازدهی شش ماهه 
1% بازدهی یک ساله   

 )فخوز ) فوالد خوزستان تحلیل بنیادی شرکت 

 شرکت سبدگردانی ویستا

                               
 1400اردیبهشت  ماه 
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فوالد خوزستان   شرکت   معرفی   

 نیبزرگتر و  یکیو کوره قوس الکتر  میمستق اءیآهن و فوالد کشور به روش اح دیمجتمع تول نیاول  والد خوزستانف  ➢

در حال    می باشد. ظرفیت اسمی تولید شرکت(  لت ی)اسلب، بلوم و ب  یفوالد  یینهامهیکننده محصوالت ن عرضه

 .می باشدشمش و اسلب تن  3،800،000 حاضر

  تبدیل   مستقیم  احیای  واحد  دردر مرحله بعد تبدیل به گندله و سپس    و  آغاز  ترهنکنسا  خرید  با  شرکت  تولید  فرآیند ➢

 . گردد می( بیلت و بلوم ) فوالدی شمشاسلب و  به تبدیل  نهایتا و اسفنجی آهن به

وجود  ،  در مجاورت شهر اهواز، مرکز استان خوزستان درجنوب غربی کشور، واقع شده استشرکت فوالد خوزستان   ➢

موجب سهولت صادرات و رشد    ایبه در   یکیو نزد  ی او جاده  یلینقل ر وامکان ارتباط حملمنابع گاز، برق و آب و  

 شرکت را فراهم آورده است. یسودآور

 درصد ( می باشد. 46)  شرکت گروه توسعه اقتصادي پایندگانسهامدار عمده شرکت،  ➢

 فوالد شادگاندرصد و    67با مالکیت    دشرکت فوالد فراگیر سنابامهم ترین شرکت های زیر مجموعه عبارت اند از؛   ➢

 درصد می باشد.  65با مالکیت 

درصد از فوالد فراگیر   15شرکت فوالد خوزستان مطابق با سنوات گذشته به ترتیب بخشی از کنسانتره ) حدود   ➢

 درصد از فوالد شادگان ( خود را از این دو شرکت تامین می کند.  15سناباد ( و آهن اسفنجی ) حدود 

کنسانتره و گندله احداث    دیبا هدف تول  یدر شهر سنگان واقع در استان خراسان رضو  سنابادوالد فراگیر  شرکت ف  ➢

 دیتول  تیشده و فاز اول با ظرف  یتن طراح  ونیلیم  5  تیگندله شرکت در مجموع با ظرف  دی، کارخانه تولگردیده  

کنسانتره   دیتول  یاسم  تی ظرف،  شده است  یراه انداز  1399ماه سال    بهشتیتن گندله در سال، در ارد  ونیلیم 2.5

 باشد.   یتن م ونیلیم 2.5و گندله هر خط 

شادگان  ➢ فوالد  صنعت  شادگان،  در    شرکت  سربندر    ۱۰  لومتریکشهرستان  تولید آبادان    -جاده  هدف   با 

هزار تن    800و نهایتا تبدیل آن به شمش احداث شده است. ظرفیت اسمی تولید آهن اسفنجی  آهن اسفنجی   

آخرین صورت طبق  دارد که    را  هزار تن شمش در سال  800تولید  احداث  در سال می باشد، همچنین شرکت طرح  

این طرح مطابق    ) الزم به ذکر است  داشته است.  فزیکی  درصد پیشرفت   67حدود    (1400ماهه منتهی به    6)  مالی  

   تحقق نیافته است(.(  1399بهره برداری سال تاریخ )  شدهپیش بینی برنامه با 

 ) تن ( 1400تولید واقعی سال  ظرفیت اسمی ) تن ( محصول 
 5,621,723 6,400,000 گندله

 3,389,825 4,000,000 اسفنجی
 3,332,718 3,800,000 شمش و اسلب 
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 تولید و فروش 
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1,750,615

0
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3,000,000

1397 1398 1399 1400

(تن ) مقدار تولید 

شمش اسلب

2,385,184
2,604,423

2,216,019

1,655,892
1,386,943

1,161,873
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1,769,885

0

1,000,000
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3,000,000

1397 1398 1399 1400
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1400طی سال ( تن / دالر )  CISنرخ فروش اسلب صادارتی شرکت  و 

نرخ اسلب صادراتی شرکت CISنرخ فروش اسلب 

749
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1400طی سال ( تن / دالر ( CISنرخ فروش شمش صادارتی شرکت و 

نرخ بلوم و بیلت صادراتی شرکت CISنرخ فروش بیلت 

https://t.me/vistaamc
http://www.vistaamc.ir/


        vistaamc 
       www.vistaamc.ir 

 

5 
 

 

 

 1401  عملکرد فروردین ماه 
 سهم فروش صادارتی  )ریال / تن(  میانگین نرخ فروش مبلغ فروش ) میلیون ریال (  مقدار فروش ) تن (  مقدار تولید )تن (  نوع محصول 

 %43 143,847,193 18,084,613 125,721 188,789 شمش
 %8 155,677,257 9,079,409 58,322 162,356 اسلب 

 - - 18,084,613 125,721 351,145 جمع کل 
 

دالر در هر تن بوده    584و    576به ترتیب در فروردین ماه سلللال جاری  شلللرکت صلللادارتی و شلللمش   صلللادارتی نرخ فروش اسللللب

 درصللد داشللته اسللت و از طرفی نرخ های  3درصللد و رشللد   2.2( به ترتیب افت   1400اسللت که نسللبت به ماه گذشللته ) اسللفند  
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1.50

1400نسبت اسلب به بیلت طی سال 

cisنسبت اسلب به بیلت  نسبت اسلب به بیلت صادارتی شرکت نسبت اسلب به بیلت داخلی

30%
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40% 40%
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حاشیه سود شرکت
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 متوسللط  همچنین درصللد نسللبت به ماهه گذشللته ) اسللفند ( همراه بوده اسللت.  8و  5اسلللب و شللمش داخلی به ترتیب با رشللد   

در مجموع متوسلط    دالر در هر تن بوده اسلت،  770و   881در مدت مذکور به ترتیب   CIS  ناحیهش اسللب و بیلت  نرخ های فرو

ماه سلال جاری نسلبت به ماهه گذشلته بدون ترییر بوده اسلت و نرخ فروش    فروردیندر  )داخلی / صلادراتی( نرخ فروش اسللب 

 درصد افزایش پیدا کرده است. 14شمش بطور متوسط 

 ) تا تاریخ تهیه گزارش ( ؛در اردیبهشت ماه ورس کاال معامالت ب

 حجم معامله )تن(  ارزش معامله )هزارریال(  قیمت پایانی میانگین موزون  تاریخ معامله  نام کاال 
 4,000 637,256,000 159,314 1401/02/06 شمش بلوم

 6,000 924,354,000 154,059 1401/02/11 شمش بلوم 

 9,000 1,386,531,000 154,059 1401/02/11 شمش بلوم

 C 1401/02/11 170,000 3,400,000,000 20,000تختال 

 39,000 6,348,141,000 -  -  جمع  کل 
 

 ؛   (  1400منتهی به پایان آذر   ) برخی اقالم مهم تزانامه  

 میلیون ریال  اقالم 

 23,257,699 موجودی نقد 

 63,490,355 هاهای تجاری و سایر دریافتنیدریافتنی

 150,717,414 موجودی مواد و کاال 

 22,165,623 حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

 10,285,091 سرمایه گذاریهای بلند مدت

 75,976,729 داراییهای ثابت مشهود 

 73,165,356 هاهای تجاری و سایر پرداختنیپرداختنی

 18,507,915 سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

 5,522,066 حصه جاری تسهیالت مالی دریافتی

 110,247,570 سود )زیان( انباشته 
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 مفروضات سود و زیان 

 کارشناسی  1401 واحد  مفروضات 

 560 دالر / تن  نرخ فروش بیلت صادراتی 
 540 دالر / تن  نرخ فروش بیلت داخلی

 600 دالر / تن  فروش اسلب صادارتی نرخ 
 600 دالر / تن  نرخ فروش اسلب داخلی 

 260,000 ریال قیمت دالر
 1,600,000 تن مقدار تولید شمش بیلت 
 1,750,000 تن مقدار تولید شمش اسلب 

 اسفنجیآهن مقدار تولید 
 نرخ قراضه بر مبنای درصدی از شمش

 تن
3,500,000 

%75  
 مبنای درصدی از شمش   نرخ آهن اسفنجی بر

 مبنای درصدی از شمش بر گندلهنرخ 
 64% 

%28  
 %21  مبنای درصدی از شمش نرخ کنسانتره بر

 %10  نرخ کلوخه بر مبنای درصدی از شمش
 5,500 ریال / کیلووات ساعت  نرخ برق 

 20,000 ریال / مترمکعب  نرخ گاز   
 %25  نرخ تورم 

 %30  نرخ حقوق و دستمزد
 150,000 تن خرید آهن قراضه مقدار 

 400,000 تن    اسفنجی آهن  خرید  مقدار
 650,000 تن اسفنجی فوالد شادگانآهن تولید مقدار 

 2,300,000  تن تره شرکت فراگیر فوالد سنابادنتولید کنسامقدار 
 1,300,000 تن تولید گندله شرکت فراگیر فوالد سنابادمقدار 

 

 : مهم   نکات 

 
  5،600  و  3،500،  3،350به ترتیب    1401براس سال  اسفنجی و گندله    آهن  ،) بیلت و اسلب (    مقدار تولید شمش •

 . هزار تن در نظر گرفته شده است

میلیون تن کنساتره و تبدیل آن به گندله   2.5ظرفیت تولید ساالنه  که    سناباد  فراگیر  توسعه  معدنی  و  صنعتی  شرکت •

ماده   شده است.  لحاظمیلیون تن گندله در سال    1.3میلیون تن کنسانتره و    2.5، تولید  1401در پیش بینی    را دارد،

  ی به ازا  نیشود همچن  یم  نیو .... ( تام  ی) باغک ، دردو  درویمیشرکت )کلوخه سنگ آهن( از معادن سنگ آهن ا  هیاول

کلوخه سنگ   دی( در نظر گرفته شده است. نرخ خر دصد   67  اریتن کنسانتره )ع  کی   یتن کلوخه سنگ آهن ورود  1.6هر  

 است.  هدرصد از شمش فخوز در نظر گرفته شد 10 بیآهن با ضر 
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شرکت فوالد خوزستان می باشد، که در پیش بینی سال جاری مقدار تولید و به    شرکت فوالد شادگانعمده فروش   •

هزار تن از مقدار فروش آن به   400) الزم به ذکر است  است.  هزار تن در نظر گرفته شده    650فروش شرکت برابر با  

 شرکت فوالد خوزستان در نظر گرفته شده است(.  

مفروض قطعی گاز در فصل زمستان    احتسابهزار تن در سال ( با    3،500)    شرکت فوالد خوزستان  اسفنجی   آهن  تولید •

با (    شمش و اسلب  هزار تن  3،350)  اسفنجی برای تولید شمش و اسلب    آهن  شده است و از طرفی تامین کسری

 . در نظر گرفته شده است ( در سال هزار تن 150 ) و قراضه( از فوالد شادگان )  هزار تن اسفنجی  400خرید 

مطابق    لحاظ شده است. )  درصد شمش فوالد خوزستان  60خرید آهن اسفنجی فوالد خوزستان از فوالد شادگان  نرخ   •

درصد کمتر از فروش به سایر    10الی    5هن اسفنجی فوالد شادگان به فوالد خوزستان  آ گذشته نرخ فروش  با سنوات  

 مشتریان بوده است(. 

) با فرض    دارد  یاسفنجآهن  هزار تن    4،560  نیاز به(  شمش و اسلب    )  یاسم  دیتول  تیبه ظرف  دنیرس  یبراشرکت   •

( الزم است    سال  در  هزار تن  3،800اسفنجی شرکت )    آهن  با توجه به محدودیت ظرفیتعدم استفاده از قراضه (  

در صورتی    ( ،می گردد  تامین عمدتا از شرکت فوالد شادگان    ه ک  )   اسفنجی خریداری کند  آهن   هزار تن   760ساالنه حدود  

به بهره (  1401)نیمه دوم سال  در سال جاری    (  3) پروژه زمزم    اسفنجی شرکت  آهن  که طرح افزایش ظرفیت تولید

که شرکت مازاد تولید را می تواند به    هزار تن خواهد رسید  5،560اسفنجی شرکت به  آهن  ظرفیت اسمی    برداری برسد

  وش برساند .فر

با توجه به راه اندازی و بهره برداری از طرح های توسعه شرکت های معدنی از قبیل : شرکت سنگ آهن گهر زمین ،    •

خرید    مندنیاز از شرکت های مذکور شرکت  درصورت عدم تامین کنسانتره  سنگ آهن مرکزی ، توسعه فراگیر سناباد و ...  

 می تواند سود شرکت را بشدت تحت تاثیر قرار دهد.  موضوع این گندله بجای کنسانتره خواهد بود که

دالر در هر تن در نظر گرفته شده است   632  و  572به ترتیب    نرخ فروش صادراتی اسلباتی شمش و  ر روش صادنرخ ف •

 دالر در هر تن کاهش پیدا کرده است.  600و  560ترتیب به که با در نظر گرفتن عوارض صادارتی نرخ نهایی به 

درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها با رعایت    40برابر با    1401طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای سال مالی منتهی به   •

 . ریال / متر مکعب در نظر گرفته شد 20،000سقف 

 با توجه به منطقه جررافیایی شرکت در فصل تابستان احتمال قطعی برق برای شرکت وجود دارد.  •

آهن  تن    1،760،000  –  3) پروژه احیاء زمزم    اسفنجیآهن  طرح توسعه واحد  برای  مخارج انجام شده و برآوردی شرکت   •

 میلیون یورو بوده است.  180در سال ( حدود اسفنجی 

پرداختنی شرکت برای سال های مالیات  قطعی و پرداخت شده است،    1396  سال  مالیات پرداختنی شرکت تا قبل از •

مالیاتی حدود    4،800حدود    1398الی    1396 امور  از سوی سازمان  که  باشد  ریال می  ریال    8،800میلیارد   میلیارد 

  اعتراض شرکت پرونده مالیاتی تشکیل شده است که تا تاریخ آخرین صورت مالیتشخیص داده شده است که با 

https://t.me/vistaamc
http://www.vistaamc.ir/


        vistaamc 
       www.vistaamc.ir 

 

9 
 

 

این بابت ذخیره مالیاتی لحاظ    ازهمچنین شرکت    پرونده در جریان می باشد.(    1400شهریور منتهی به    31)شرکت  

 نکرده است. 

بر اساس معافیت های مندرج در مواد قانونی محاسبه و در حساب    1400  ماهه منتهی به  6و دوره    1399مالیات سال   •

  ها لحاظ شده است.

  لحاظ شده است. شرکت با در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی برای فروش صادراتی، جاریمالیات سال  •

  درصد افزایش دهد. 3.5هر صد هزار تن افزایش در مقدار فروش شرکت می تواند سود هر سهم شرکت را  •

درصد افزایش   15  شرکت را  هر سهم  درصد افزایش در نرخ های فروش )داخلی/صادارتی( شرکت می تواند سود    5هر   •

 دهد.

کیلومتر  100بندر امام ) فاصله بندر امام از شرکت حدود به سریع دسترسی نزدیکی شرکت به مرزهای آبی و به دلیل  •

درصد رشد    35  ،1401ت که برای سال  دالر در هر تن بوده اس  5حدود    1400هزینه صادرات شرکت در سال    می باشد (

منطقه منا و خاور دور اشاره نمود که انواع    کشورهایتوان به    یشرکت م  یمقاصد صادرات  نیتر   از مهم  .داده شده است

 صادر شده است.  مذکورشمش فوالدي به مقاصد 

میلیارد ریال می باشد که با توجه به سنوات    5،000بالغ بر    1401ماهه منتهی به    9شرکت در پایان دوره  تسهیالت مالی   •

 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.  2،500، 1401گذشته هزینه مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 

 1399 زیان ) میلیون ریال ( صورت سود و 
ماه منتهی به    9

1400 
کارشناسی  

 1400  تان زمس 
1400 

کارشناسی  
1401 

 523,313,389 502,166,066 171,575,537 330,590,529 306,467,028 فروش
 (360,404,116) (318,719,332) (119,711,809) (199,007,523) (183,873,032) بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 162,909,273 183,446,734 51,863,728 131,583,006 122,593,996 سود و زیان ناخالص 
 (23,911,838) (22,060,015) (7,709,776) (14,350,238) (12,301,218) هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی

 0 (4,912,257) (531,286) (4,380,971) 3,478,399 خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی
 138,997,435 156,474,462 43,622,666 112,851,797 113,771,177 سود )زیان( عملیاتی 

 (2,500,000) (3,583,706) (907,371) (2,676,335) (2,931,529) هزینه های مالی 
 3,381,039 3,092,514 230,277 2,862,237 4,806,290 خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

 139,878,474 155,983,270 42,945,572 113,037,699 115,645,938 سود قبل از کسر مالیات 
 (7,325,408) (10,062,386) (2,627,895) (7,434,491) (3,988,256) مالیات

 132,553,065 145,920,885 40,317,677 105,603,208 111,657,682 سود ) زیان ( خالص 
 1,105 1,216 336 880 930 سود هر سهم ) ریال ( 

 120,000,000 120,000,000 119,999,999 119,999,998 120,000,000 سرمایه 
 %31 %37 %30 %40 %40 حاشیه سود ناخالص 
 %27 %31 %25 %34 %37 حاشیه سود عملیاتی 
 %25 %29 %23 %32 %36 حاشیه سود خالص 
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 1399 ) میلیون ریال (  بهای تمام شده 
نه ماهه منتهی  

 1400به  
کارشناسی  

 1400  زمستان 
 1401سال   1400

  245,883,833  235,381,612  70,861,235  164,520,377  137,757,469 مواد مستقیم مصرفی
  8,547,786  6,575,220  2,269,578  4,305,642  3,505,247 دستمزد مستقیم تولید 

  105,972,497  88,359,310  26,814,433  61,544,877  52,203,254 سربار تولید 
  360,404,116  330,316,142  99,945,246  230,370,896  193,465,970 بهای تمام شده کاالی تولید شده

  - (11,596,810)  19,766,563 (31,363,373) (9,592,938) افزایش / کاهش موجودی کاالی ساخته شده  
  360,404,116  318,719,332  119,711,809  199,007,523  183,873,032 جمع بهای تمام شده 

 نکات: سایر  

 سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه می باشد؛ .1

افت پیدا کرده  ) حاصل از وضع عوارض صارداتی (   عمدتا به دلیل کاهش نرخ های فروش  1401سلود شلرکت در سال  .2

   و اسللللب دالر / تن    580صلللادارتی    )شلللمش  یدر محدوه فعل  های صلللادراتی شلللرکت متیر صلللورت تداوم قکه داسلللت  

به ازای هر سلهم را  تومان  120 بیش از   سلود ییشلرکت توانا ی( و با فرض حذف عوارض صلادراتدالر/تن    648صلادارتی  

 .خواهد داشت

که فروش داخلی شرکت از طریق    درصد بوده است  60و    40سهم فروش داخلی و صادارتی شرکت به ترتیب برابر با   .3

 بورس کاال انجام می شود. 

.  شودیم  نیتام  و ... (  گل گهر ،  چادرملو)    که تماما از داخل کشور  باشدیم  کنسانترهشرکت    یمصرف  هیماده اولعمده   .4

کنسانتره ( از شرکت مجموعه فوالد فراگیر سناباد    –درصد    15الی    10همچنین شرکت بخشی از ماده اولیه خود ) حدود  

میلیون  2.5) الزم به ذکر است مجموعه فوالد فراگیر سناباد طرح توسعه تولید    ) از شرکت های فرعی (  تهیه می کند

پس باید نیاز به کنسانتره خود را از منابع   از اینکت فوالد خوزستان تن گندله در سال را راه اندازی نموده است که شر 

 . (سناباد تامین کندفوالد از شرکت فراگیر  گندلهدیگر یا بصورت 

در  میلیون تن شمش  3.6تولید  نیاز می باشد که می تواند در سال میلیون تن  6.4ظرفیت اسمی تولید گندله شرکت  .5

 3.8)    و رسیدن به ظرفیت اسمی  این مقداربیش از    تولیدکه در صورت    تامین نمایداسفنجی  آهن  با استفاده از  سال را  

بعارتی شرکت در تامین گندله    .کندهزار تن گندله خریداری    350  ساالنه  است شرکتنیاز    ،میلیون تن شمش و اسلب(

مگر به دلیل برخی موارد ) قطعی برق، عدم توانایی تولید به ظرفیت اسمی و ....   داشتنخواهد قابل توجهی مشکلی 

 .کندرا خریداری مورد نیاز ( که نیاز است گندله 

 66،900)  میلیارد ریال می باشدهزار  130،134، 1400ماهه منتهی به  6کاالی شرکت در پایان دوره مواد و موجودی  .6

  درصد  64نسبت به ابتدای سال حدود    که  (  ی می باشددکیقطعات و لوازم  و    هیاولمواد    ریال به ترتیب  19،700و  

  هزار   70به ترتیب    1400اسلب در پایان سال  همچنین موجودی کاالی ساخته شده شمش و  افزایش پیدا کرده است،  

 تن می باشد.   هزار 105تن و 
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 سرمایه گذاری ها ؛ 

سرمایه گذاری در درصد (  97) حدود میلیارد ریال می باشد که عمدتا  10،200سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت بیش از 

 میلیارد ریال می باشد. 9،999شرکت فرعی گروه توسعه فراگیر فوالد خوزستان به بهای تمام شده 

 شده )میلیون ریال ( بهای تمام   درصد مالکیت  تعداد سهام  سال مالی  زیر مجموعه  شرکت 
 9,999,992 % 99.999 9,999,992,000 پایان اسفند  شرکت گروه توسعه فراگیر فوالد خوزستان

سللود خالص شللرکت گروه توسللعه فراگیر فوالد خوزسللتان عمدتا از شللرکت های صللنعتی و معدنی توسللعه فراگیر سللناباد و فوالد  

 حدود ، شللللرکت های زیر مجموعهاز درصللللد  50شللللادگان می باشللللد، که سللللهم فراگیر فوالد خوزسللللتان و با فرض تقسللللیم سللللود 

میلیارد  3،300، سللهم فوالد خوزسللتان حدود این شللرکت درصللدی  30که با فرض تقسللیم سللود  میلیارد ریال می باشللد  10،988

 ریال می باشد.

 برخی شرکت های زیر مجموعه گروه توسعه فراگیر فوالد خوزستان

 مالکیت  سال مالی  نام زیر مجموعه 
 سود خالص  

 1401)پیش بینی ( 
درصد  

 تقسیم سود 
سهم دریافتی شرکت گروه  

 توسعه فراگیر فوالد خوزستان  

شرکت صنعتی و معدنی  
 توسعه فراگیر سناباد 

 6,406,052 %50 19,220,079 %67 پایان اسفند

 3,553,191 %50 10,932,895 %65 پایان اسفند شرکت فوالد شادگان 
 1,164,943 %50 3,535,555 - پایان اسفند سایر 

 11,124,186  33,273,629   )میلیون ریال(   جمع کل 

 1401تحلیل حساسیت سود هر سهم ) ریال ( در سال  

 300,000 290,000 280,000 270,000 260,000 250,000 240,000 شمش صادراتی / دالر 

450 786 888 990 1,092 1,194 1,297 1,399 

500 822 925 1,028 1,132 1,235 1,339 1,442 

550 857 962 1,067 1,172 1,276 1,381 1,486 

600 893 999 1,105 1,211 1,317 1,423 1,529 

650 929 1,036 1,144 1,251 1,358 1,466 1,573 

700 965 1,073 1,182 1,291 1,399 1,508 1,617 

750 1,001 1,110 1,220 1,330 1,440 1,550 1,660 

 

 1.07و نسبت اسلب به بیلت صادارتی  هزار تن شمش 3،350با فرض تولید 
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 تحلیلگر

 احمد فاروقی 

 

 

 ۵، طبقه ۲۴آدرس: شهرک غرب، خیابان فخار مقدم، پالک  

 021-59162000تلفن: تلفن: 

 https://t.me/vistaamcکانال تلگرام : 

 

 

 

 

 

 (    1400ماهه منتهی به   6بندهای حسابرس ) صورت مالی 

گران مجموعه بوده و نباید به تنهایی مبنای  های ارائه شده در این تحلیل صرفاً ایده و نظر تحلیلبینی پیش
. اطالعات و مفروضات این گزارش ممکن است در هر لحظه ترییر کرده و  و سرمایه گذاری باشدتصمیم 

 .اشدمسئولیتی از بابت به روز رسانی آنها متوجه شرکت سبدگردانی ویستا نمی ب
 سلب مسئولیت 
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