مرداد ماه سال 1399

فوالد امیرکبیر کاشان
تاریخچه شرکت
شرکت صنایع گالوانیزه فجر سپاهان در تاریخ  1374/12/15به صورت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 11790
و شناسه ملی  1026026130در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسید در تاریخ 1379/02/24
مرکز اصلی شرکت از اصفهان به کاشان انتقال یافت و تحت شماره  1971در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی
کاشان به ثبت رسید .شرکت در تاریخ  1382/06/26به سهامی عام تبدیل و در تاریخ  1383/04/15در سازمان بورس و
اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1388/02/20نام شرکت از صنایع گالولنیزه
فجر سپاهان به فوالد امیرکبیر کاشان تغییر یافت .مرکز اصلی شرکت در کاشان کیلومتر  14اردستان و دفتر مرکزی واقع
در تهران می باشد.

شرکت در یک نگاه
نوع صنعت

فلزات اساسی

سرمایه(میلیون ریال)

858.000

ارزش دفتری هر سهم(ریال)1396/12/29-

1.597

سهامدار عمده

فوالد مبارکه

منابع انسانی

 322نفر

سال مالی

منتهی به اسفند

محصول اصلی تولیدی

گالوانیزه

مرکز اصلی شرکت

کاشان کیلومتر  14جاده اردستان

تاریخ تاسیس

1374/12/15
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سهامداران شرکت در تاریخ 1399/05/07
شرح

تعداد سهام

درصد

فوالد مبارکه

451.056.014

53

موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح

111.112.936

13

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

57.198.914

7

سایر

94.380.000

27

فرآورده های اصلی تولیدی شرکت
شرح

ظرفیت اسمی(تن)

گالوانیزه

100.000

نورد سرد

250.000

آنیلینگ

150.000

الزم به ذکر است عمده درآمد شرکت از محصول گالوانیزه است و درآمد شرکت از ساایر محصوالت بسیار ناچیز است.
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اطالعات کلی سهم در بازار
سهم در یک نگاه

همانطور که در شکل باال آمده است میانگین حجم و ارزش معامالت در طول زمان بر روی این به ترتیب ،افزایشی و
کاهشی بوده است .به گونه ای که میانگین ارزش معامالت روزانه آن در  200روز معامالتی گذشته حدود  19میلیارد
تومان بوده است .همچنین قیمت سهم در طول یک سال گذشته حدود  417درصد رشد کرده است .قیمت سهم هم
اکنون  67.870ریال می باشد.

4

اطالعات مالی

با توجه به شکل باال نسبت قیمت به سودهرسهم این شرکت از همین نسبت برای صنعت پایین تر است.
مروری بر بازار محصول و جایگاه شرکت
تقریباٌ تمامی محصوالت تولیدی شرکت در داخل کشور به فروش می رسد .محصوالت شرکت از فروش خوبی برخوردار
بوده به نحوی که شرکت هر ساله باالتر از ظرفیت اسمی خود تولید کرده و به فروش می رساند.
ریسک های حاکم بر وضعیت شرکت
 ریسک نوسانات نرخ بهره
ب ا توجه به اینکه شرکت بدهی های بانکی خود را تسویه نموده و اخذ تسهیالت در برنامه کاری شرکت وجود ندارد و
همچنین جهت تامین مواد اولیه اقدام به خرید از طریق گشایش اعتبار اسنادی می نماید ریسک نوسانات نرخ بهره برای
شرکت وجود ندارد.
 ریسک نوسانات نرخ ارز
شرکت در برنامه فروش خود تالش می کند که  10درصد کل فروش خود را از محل صادرات محصوالت برآورده سازد که
ارز حاصل از آن را جهت خرید تجهیزات مورد نیاز شرکت به کار گیرد.
 ریسک کاهش قیمت محصوالت
ت غییرات مربوط به کاهش قیمت محصوالت که مربوط به عواملی همچون کاهش تعرفه های واردات می باشد و قیمت
های جهانی ،قیمت های کف ،قیمت رقبا مرتباً توسط کمیته قیمت گذاری شرکت رصد شده و در هر زمان با توجه به
شرایط ،شرکت با تغییراتی در مقدار و شیوه فروش خود سعی می کند آنها را مدیریت نماید.
 ریسک تجاری
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ا ین شرکت اولین تولیدکننده ورق گالوانیزه در ایران می باشد و ورق گالوانیزه را در ایران با نام این شرکت می شناسند و
با توجه به کیفیت محصوالت و پیشتازی در صنعت انتظار می رود که سهم فروش خود را بتواند در بازار حفظ کند و لذا
شرکت فاقد ریسک تجاری می باشد.

ارزش گذاری شرکت بر اساس پیش بینی سود هر سهم
وضعیت سودآوری
متوسط نرخ فروش محصوالت گالوانیزه طی  3ماه اخیر  108میلیون ریال به ازای تن بوده است که در ماه اخیر با  19درصد رشد به
 129میلیون ریال رسیده است..
در طول زمان حاشیه سود ناخالص برای این شرکت افزایش یافته است به نحوی که برای سال مالی گذشته به  21درصد رسیده
است .طی چند سال اخیر سود هر سهم مرتبا افزایش داشته است.

 12ماهه منتهی به
1394/12

 12ماهه منتهی به
1395/12

 12ماهه منتهی به
1396/12

 12ماهه
منتهی به
1397/12

 12ماهه
منتهی به
1398/12

فروش

3.038.465

2.927.796

4.645.793

8.810.807

11.950.960

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

2.840.871-

2.633.886-

4.056.477-

6.687.553-

9.470.078-

سود (زیان) ناخالص

197.594

293.910

589.316

2.123.254

2.480.882

هزینه های عمومی .اداری و تشکیالتی

52.617-

82.069-

106.860-

157.107-

229.769-

خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی

10.988

71.381

11.700

29.775

44.158

سود (زیان) عملیاتی

155.965

283.222

494.156

1.995.922

2.295.271

هزینه های مالی

51.330-

59.054-

94.847-

54.641-

150.694-

خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

12.055

34.413

44.662

97.767

61.345

سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از
مالیات

116.690

258.581

443.971

2.039.048

2.205.922

مالیات

23.547-

49.690-

87.053-

267.508-

394.440-

سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

93.143

208.891

356.918

1.771.540

1.811.482

سود (زیان) خالص

93.143

208.891

356.918

1.771.540

1.811.482

217

243

416

2.065

2.111

429.000

858.000

858.000

858.000

858.000
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10

13

24

21

دوره مالی

سود هر سهم پس از کسر مالیات
سرمایه
حاشیه سود ناخالص
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مفروضات پیش بینی
 با توجه به حفظ سطح تولید متوسط محصوالت گالوانیزه بعنوان محصول نهایی این شرکت حتی پس از دوران از سرگیری
تحریم ها ،فرض تداوم رویه تولید از ابتدای سال برای ماه های باقیمانده از سال اعمال گردیده است .این فرض در تولید
برای سایر محصوالت واسطه ایی و مصرفی هم اعمال شده است.
 وضعیت شرکت در خصوص فروش محصوالت نیز همچون تولید موید حفظ سطح فروش متوسط محصوالت گالوانیزه در
ماه که برای ماه های باقیمانده فرض تداوم رویه قبل در نظر گرفته شده است(فرض سخت گیرانه؛ زیرا عمدتا در ماه پایانی
سال و آغازین سال بی ثباتی و تزلزل در برنامه فروش شرکت به چشم می خورد).
 متوسط نرخ فروش محصوالت گالوانیزه طی  3ماه ابتدایی سال  108میلیون ریال به ازای تن بوده است که پس از افزایش
نرخ فروش محصوالت این عدد به  129میلیون ریال رسیده است .متوسط آخرین نرخ مصوب برای محصوالت این شرکت
 135میلیون ریال می باشد.
 برای محاسبه بهای تمام شده کاالی فروش رفته ،با توجه به تغییرات همزمان و هم جهت قیمت فروش محصوالت
(گالوانیزه) و مواد اولیه مصرف شده(ورق گرم و ورق سرد) می توان از نسبت هزینه های مواد مصرفی مستقیم به تولید،
نسبت هزینه دستمزد مستقیم به تول ید و نسبت هزینه سربار به تولید استفاده کرد .بدین منظور با برآورد مقدار سطح تولید
برای ماه های پیش رو و بدست آوردن مقادیر این نسبت ها از سنوات گذشته ،هزینه های مواد مصرفی مستقیم ،دستمزد
مستقیم و سربار محاسبه خواهد شد .الزم به ذکر می باشد متوسط سه نسبت یاد شده برای محصوالت گالوانیزه به ترتیب
برابر با  45میلیون ریال بر تن 0.5 ،میلیون ریال بر تن و  3.5میلیون ریال بر تن بوده است.
 سایر هزینه ها و درآمدهای دیگر بدلیل ناچیز بودن ارقام ،بصورت خطی اعمال گردیده است.

در سه ماهه ابتدایی امسال متوسط بهای تمام شده هر واحد محصول نسبت به همین نسبت در سه ماهه پایانی سال
گذشته حدود  60درصد افزایش داشته است .متوسط نرخ محصول نیز نسبت به سه ماهه پایانی سال قبل بیش از 25
درصد رشد داشته است .با لحاظ کردن مفروضات مذکور ،به نظر نمی رسد سود هر سهم این شرکت برای امسال رشد
قابل توجهی نسبت به سال قبل را تجربه کند.

این تحلیل به منزله پیشنهاد خرید و فروش سهم نمی باشد و جنبه آموزشی دارد
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نشانی :تهران ،بلوار میرداماد غربی ،پس از خیابان موزه دفینه ،جنب بانک صادرات ایران،
پالک 440
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