
باالمتوسطپائینبرآیند تحلیل

ریسک صنعت(حسابرسی نشده)1399 اسفند 30صورت های مالی منتهی به آخرین گزارش

ریسک شرکتسال مالی 

پتانسیل رشدزمینه فعالیت

کگهربازدهی و ریسک

-11.9
1.3.62
1.55
22.8

1397

DPS /EPS89%

گروه سرمایه گذاری امید

سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات

فوالد مبارکه 

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سرمایه گذاری سپه

سایر

1399(ریال)

EPS1,311

ATIEHMES.COM

3,133,475

67,387,548
(2,343,744)
7,393,673
72,437,477

142,990,314

(71,255,432)

1,791

    کارشناسی   

1400

(4,665,814)

43,789,305

100,000,000
438

(7,127,419)

سود هر سهم

عملیاتی (زیان)سود 
هزینه های مالی

(12,222,524)

1791
100,000,000

653
سرمایه

فروش

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

  ناخالص (زیان)سود   

مالیات

خالص پس از کسر مالیات (زیان)سود 

71,734,882

(7,480,809)

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی 
  قبل از کسر مالیات (زیان)سود 

(2,211,357)

1,425,566

42,203,493

(50,451,461)

(4,612,610)

45,390,537

95,841,998

65,310,058

144,626,579
(13,556,524)

131,070,055

100,000,000
1311

(15,861,970)

199,193,926
(20,065,881)

179,128,045

100,000,000

6,757,993

201,015,780
(4,194,750)
2,372,897

(229,362,926)

8,462,983
48,455,119

6,757,993

136,232,003
(3,259,572)
11,654,148

309,342,427

(167,645,893)

13971398

(میلیون ریال)صورت سود و زیان 

1400پیش بینی 1399 شرح

439,482,682

تولید کنسانتره سنگ آهن و گندله

منتهی به پایان اسفند ماه

(کگل)معدنی و صنعتی گل گهر 

141,696,534210,119,756

هزینه های فروش، اداری و عمومی

ی عملیاتی (هزینه ها)خالص سایر درآمدها 

(%)بازده یک ماه اخیر 
(%)بازده یک سال اخیر 

P/E (TTM) (مرتبه)

(1400/03/04)اطالعات سهم 

(ریال)قیمت 

4%
2%

66%
1398

8,008,000

کگل

(میلیارد ریال)سرمایه ثبت شده 

(%)سیاست تقسیم سود 

(%)سهامداران اصلی 

(یکساله)ضریب بتا 

(میلیارد ریال)ارزش بازار 
(%)سهام شناور 

1400خرداد ماه : تاریخ تهیه گزارش

محمد رضا فرقدان

13,360
100,000
1,336,000
15%

میانگین حجم معامالت در ماه گذشته

24%

2.7
11.5
0.8
10.4

38%
23%
10%

وضعیت صنعت

استآهنسنگتنمیلیون87بهنیازتولیدمقداراینبهدستیابیجهتوبرسدسالدرتنمیلیون55بهبایدفوالدتولیدمیزان1404سالاندازچشمسنددر
هماجرادستدرهایطرحوتنمیلیون66ساالنهکشوردرکنسانترهتولیدظرفیت.گیردقرارکاردستوردرظرفیتافزایشوتوسعههایطرحاستالزمکه

.می باشدسالدرتنمیلیون42.6گندلهتولیدظرفیتنیزودارندتنمیلیون20بربالغظرفیتی

جایگاه رقابتی شرکت

15میزاناینازکهاستبودهتنمیلیون45.3بهنزدیک،1398سالدرکشوردرعمدهوبزرگمعادنآهنسنگکنسانترهتولیدمیزانمنتشرهآماراساسبر
دررامحصولاینتولیداولرتبهدرصدی33سهمکسبباحیثاینازوشدهتولیدگهرگلصنعتیومعدنیشرکتتوسطآهنسنگکنسانترهتنمیلیون
اینازکهاستبودهتنمیلیون44مقدارکنسانترهتولید1397سالدرضمنا.استبودهبرخورداردرصدی3رشداز1397سالبهنسبتواستداشتهکشور
اینتولیداولرتبهدرصدی33ازبیشسهمکسبباحیثاینازوشدهتولیدگهرگلصنعتیومعدنیشرکتتوسطآهنسنگکنسانترهتن15حدودمیزان

.استداشتهکشوردررامحصول

ومعدنیشرکتسهمکهاستبودهتنمیلیون41.7حدود1398سالطیکشورمعدنیوفوالدیمجتمع هایدرگندلهتولیدمیزانمنتشرهآماراساسبر
.استدادهاختصاصخودبهرااستراتژیکمحصولاینتولیددراولرتبهدرصدی29سهمکسبباواستبودهتنمیلیون12.1میزاناینازگهرگلصنعتی

باواستبودهتنمیلیون11.7میزاناینازگهرگلصنعتیومعدنیشرکتسهمکهاستبودهتنمیلیون41حدودایرانگندلهتولید1397سالطیضمنا

.استدادهاختصاصخودبهرااستراتژیکمحصولاینتولیددراولرتبهدرصدی29سهمکسب

:1400سالتحلیلمفروضات

.استشدهگرفتهنظرصفرصادراتیفروشمقداروکنسانترهتنمیلیون3.2وگندلهتنمیلیون12.1شرکتداخلیفروشمقدار:فروشمقدار
.استشدهگرفتهنظردرخوزستانفوالدشمشنرخدرصد17معدلکنسانترهودرصد26معادلگندلهتنهرفروشداخلینرخ:فروشنرخ
.استشدهگرفتهنظردر1400سالبرایریال230.000نیزدالرنرخ:ارزنرخ

:مفروضات بهای تمام شده نه ماهه باقی مانده سال
دروافقیتنرخ هایاساسبرپیمانکارانقرارداد.استشدهگرفتهنظردرگندلهوکنسانترهفروشمبلغازدرصدی1400سالدربرداریبهره پروانهانتفاعحق

.استشدهگرفتهنظردرقبلسالبهنسبتافزایشدرصد30با1400سالبرایقرارداداین.می گرددلحاظفی مابینقرارداد

تحلیل ریسک

:  ریسک های شرکت عبارت اند از
.می دهددستازمی شود،حاصلپروژه هاتسریعباکهراممتازیفرصت هایکهمی باشدتوسعهطرح هایاجرایدرتاخیروعملیاتیموانع-
(آب، برق، گاز و حمل و نقل)عدم تامین زیرساخت های مربوطه-
قیمت گذاری پایین سنگ  آهن داخلی برای تامین خوراک کارخانه های فوالد-

عدم ثبات نرخ ارز، تعرفه ها و حقوق دولتی-

تحلیل حساسیت

.افزایش می یابد% 1معادل 1400افزایش در نرخ دالر، سود هر سهم سال % 1به ازای هر 

کارشناسیپیشنهاد

شرکتمی رودظارانتجهانی،بازاردرفوالدتقاضایافزایشوکنسانترهقیمتصعودیروندکشور،داخلدرفوالدمعدنیمحصوالتفروشبازارثباتبهتوجهبا
ازشرکترزشمندادارایی هایبهمی توانشرکتسهامقیمتافزایشانتظاردالیلدیگراز.باشدداشتهخودسهمهرسوددرتوجهیقابلمثبتتعدیل هایدرآینده،

.نموداشارهسیرجانفوالدجهاندرصد51وگهرزمینآهنسنگدرصد28جمله
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11%

آپال پارسیان
2.1

5%

مقدار تولید کنسانتره سنگ آهن
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100=990306شاخص در 

شاخص کانه های فلزی
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1394 1395 1396 1397 1398 1399 فروردین 
1400

(ریال بر تن)نرخ محصوالت 

کنسانتره گندله


