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  تاریخچه شرکت

به صورت یک   10200101061به شناسه ملی  16222تحت شمارة  62/00/1390در تـاریخ ( سهامی عام)شرکت فوالد هرمزگان جنوب 

نوع  10/00/1396سپس طی صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ . رکت هاي بندرعباس به ثبت رسيدش شرکت سهامی خاص در اداره ثبت

  .ایران پذیرفته گردید می خاص به عام تبدیل و سهام شرکت در همان سال در بازار فرابورسشرکت از سها

کيلومتري  13هکتار در  92شرکت فوالد هرمزگان دومين کارخانه بزرگ توليد فوالد بعد از انقالب، در کنار خليج فارس در زمينی به مساحت 

مزگان جود این شرکت، استان هرو عدنی و فلزي خليج فارس واقع شده است که با ویژه اقتصادي صنایع م غرب شهر بندرعباس و در منطقه

  .به قطب سوم فوالد کشور تبدیل گردیده است

هاي آزاد ، نزدیکی به مخازن عظيم فارس جهت دسترسی آسان به آباز مهم ترین ویژگی هاي این شرکت مجاورت با آب هاي خليج 

 .باشداي و ریلی میگهر، مجتمع بندري شهيد رجایی و حمل و نقل جادهگل آهنگاز عسلویه، مجاورت با ذخایر سنگ 

 محصوالت توليدي
  .فوالدي ایجاد گردیده است (اسلب)ميليون تن تختال  1.0این شرکت با هدف توليد ساالنه 

ت جانبی و بخش فوالدسازي شامل با کليه تجهيزات و تأسيسا (هزار تن 1،200جمعا )هزار تنی  260بخش احياء مستقيم شامل دو مدول 

شامل دو کوره قوس )متر مکعب در ساعت، ایستگاه مرکزي توزیع برق، بخش ذوب  30،000واحدهاي برداشت و انتقال آب دریا به ميزان 

به ضخامت ) لميليون تن تختا 1.0داراي ظرفيت نهایی  (شامل دو خط ریخته گري پيوسته تختال) ، ریخته گري(الکتریکی و دو کوره پاتيلی

، کارخانه اکسيژن، کارخانه آهک، تعميرگاه (هزار ميلی متر 16هزار تا   2متر و طول هزار ميلی 6 تا 900 متر، عرضميلی 600و  600

 .باشدآزمایشگاه مرکزي می ها ومرکزي، آب شيرین کن
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 محل فعاليت شرکت

  .اشدبفارس میرگراه شهيد رجایی، منطقه ویژه اقـتصادي صنایع معدنی و فلزي خليجبز 13مرکز اصلی شرکت واقع در بندرعباس، کيلومتر 

  موضوع فعاليت اصلی شرکت

 :باشداساسنامه به شرح زیر می 6موضوع فعاليت شرکت طبق مفاد مادة 

 : اصلی موضوع -الف

 باسبندرع شهر غرب کيلومتري 10 در واقع هرمزگان فوالدسازي کارخانه از برداريبهره .1

 ـوضوعم با غيرمستقيم یا مـستقيم بطور که خارجـی و داخلـی از اعم بازرگانی و معامالتی تـوليدي، فعاليت گـونه هر انجام .6

 .باشد مرتبط شـرکت

 : فرعی موضوع -ب

 هايشرکت سهام تعهد یا خرید یا جدید هايشرکت سهام تعهد یا تأسيس طریق از هاشرکت سایر در گذاريسرمایه و مشارکت .1

 .موجود

 . ورزشی و آموزشی فرهنگی، مؤسسات به مساعدت و کمک .6

 .کند کمک شرکت اهداف پيشبرد به انحاء از نحوي به که اموري سایر انجام .3

 .فنی دانش انتقال و آموزش تعميرات، توليد، پيمانکاري عمليات هرگونه انجام .1

 .رددگمی محسوب کشور خام فوالد توليدکنندگان ترینپيشرفته و ترینبزرگ از یکی عنوان به جنوب هرمزگان فوالد شرکت

 و تصادياق رکود یا رونق ارز، نرخ نوسانات به توانمی شرکت آتی و جاري عمليات بر اقتصادي کالن محيط گذار تاثير عوامل خصوص در

 .نمود اشاره...  و اوليه مواد بهاي همچنين

 بر یگرد تاثيرگذار هايعامل از یکی عنوان به فلزي محصوالت جهانی قيمت به توانمی داخلی، شده یاد عوامل بر عالوه است ذکر شایان

  .نمود اشاره شرکت عمليات و مالی تامين

 (تختال) جایگاه شرکت درصنعت

 خود به 1399 دوره طی در کشور خام اسلب توليد از درصدي 10 سهم فوالدي اسلب تن 220.209 توليد با هرمزگان فوالد شرکت 

 .است داده اصاختص
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  (داخلی و صادراتی)وضعيت بازارهاي اصلی 

شرکت فوالد هرمزگان با ایفاي نقش راهبردي در توسعه صنعتی در منطقه جنوب کشور با رویکرد توسعه پایدار به عنوان سازمانی سرآمد 

ي توسعه بازار، در راستاي جلب نظر مشتریان و هاکارگيري رویکردهاي بهبود مستمر و استراتژيدر صنعت فوالد، همواره برآن بوده با به

   د.هاي خود را تهيه و تدوین نمایارائه محصوالت مطابق استانداردهاي روز دنيا، اهداف و برنامه

ن اانداز شرکت فوالد هرمزگان جنوب متصور است، توسعه بازارهاي صادراتی، حفظ و تامين پایدار نيازهاي نوردکارآنچه که به وضوح در چشم

 توليد خطوط توسعه رویکرد با ارزش زنجيره تکميل و خطوط جدید محصوالت توسعهداخلی، بازاریابی محصوالت با ارزش افزوده باالتر، 

 .است نهایی محصوالت سمت به

   بازارهاي داخلی

 شرکت با هایینامهتفاهم عقادان با و شد برداشته ارزشمندي هايقدم قبل سال همچون داخل بازار در نيز 1399 سال اول ماهه شش در

 گذاريقيمت مکانيزم. بود خواهد ملموس نيز جاري سال در آن نتایج که گردید تهيه مدونی فروش برنامه داخلی، نوردکاران بزرگ هاي

 .باشدمی کاال بورس در شده کشف قيمت داخل، بازار در محصول فروش

 مصرف سایر و داخلی نوردکاران نياز تا نماید کاال بورس در محصول عرضه به اقدام بازار نياز به توجه با تا است نموده سعی هرمزگان فوالد 

 اکسين فوالد چون هاییشرکت به توانمی نيز داخلی محصوالت مشتریان جمله از. گردد مرتفع کشور داخل در اسلب محصول کنندگان

 .برد نام را استيل آلتون و اصفهان فوالد پویا، صنعت شکوفا هوران، آرین خوزستان،
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  صادراتی بازارهاي

 خود اتیصادر بازارهاي توسعه دنبال به شرکت همچنان المللیبين هايآب به نزدیکی در جنوب هرمزگان فوالد شرکت مزیت به توجه با

 .باشدمی

 توسعه هايبرنامه هاو طرح ها، پروژه

 :از عبارتند شرکت  محترم مدیره هيئت مصوبه  اخذ از پس شرکت توسعه هايطرح

 های پروژه طریق از که باشد می ریزی برنامه حال در  اسلب تن میلیون 2 به 1.5 از هرمزگان فوالد ظرفیت افزایش طرح .1

 :گردد می محقق زیر

 کاهش T.T.T هاي کوره دیواري هايلنس نصب با اکسيژن تزریق افزایش طریق از EAF 

 تغييرات در: عمالا و تن 110 به تن 160 از پاتيل حجم افزایش 

 پاتيل گرمکن و کنخشک هايایستگاه و تعميرات حمل، هايسيستم کليه  

 هيدروليک جک تعویض turret ladle پاتيل نشيمنگاه و 

 احياء ناحيه در اسفنجی آهن ذخيره سيلوهاي تعداد افزایش  

 آهک و فوالدسازي ، احياء نواحی در مواد حمل سيستم کل ظرفيت افزایش 

 گريریخته خط 13 سگمنت نصب 

 یارد اسلب توسعه 

 طی یك ردیف هایطرح از برداریبهره اولیه، برنامه طبق سال در تن میلیون 1.2 ظرفیت به عریض ورق نورد کارخانه احداث .2

 .بود خواهد 1011 سال در دو ردیف و (1012 پایان لغایت 1011) سال سه

 هاي شرکتریسک

اي همواد اوليه در داخل کشور و قيمت المللی، نوسانات نرخ ارز، متغير بودن نرخهاي بينمتوان شامل تحریهاي موجود را میریسک

ها و ت، شرکت با علم به محدودی(گاز ، برق)هاي انرژي افزایش در قيمت حامل( گندله، الکترود، قراضه و مواد مصرفی و کمکی)جهانی 

ن نقدینگی خود و همچني زم را در نظر گرفته و با استفاده بهينه از منابع وهاي فوق جهت مقابله با عوامل یاد شده تمهيدات الریسک

  .تالش مدیریت و کارکنان در راستاي حرکت به سوي اهداف تعيين شده حرکت خواهد کرد

 سهامداران ترکیب و سرمایه

 چند طی که بوده (ریال10،000 سهم هر اسمی ارزش به سهم، 1000 تعداد شامل) ریال ميليون 10 مبلغ تاسيس بدو در شرکت رمایهس

 افزایش (ریال1000 سهم هر اسمی ارزش به سهم، 60،000،000،000 تعداد شامل) ریال ميليارد 60،000 مبلغ به زیر شرح به مرحله

 .است یافته
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 عملکرد مالی شرکت

 

 افزایش بر تاثيرگذار عوامل جمله از که  است دهرسي  ریال ميليون 61.122.012  رقم به 1399 سال شهریور  پایان تا شرکت ناخالص سود

 : به توانمی  قبل سال به نسبت آن

 .باشدمی 1392 سال  به نسبت شرکت محصوالت فروش قيمت افزایش -1

 .شده دانگرید هاي ذوب کاهش همچنين و نسوز مصرف جمله از شرکت مصارف کاهش -6

  ارز قيمت افزایش دليل به ارز تسعير سود افزایش -1



 
 

2 

 آوری سود روند افزایش و ادامه جهت شرکت برنامه

 تعدیالت با) تن 1.102.209  معادل 1399 سال در شرکت نهایی محصول براي شرکت توليد برنامه شرکت مداوم بهبود استراتژي به بنا

 . بود خواهد فوالدي اسلب (سال اول ماهه 2

 : شرکت آتی هاي برنامه سایر

  کارکنان رضایت کسب و انگيزه ایجاد 

 سازمان کليدي نفرات و سازمان ارشد مدیران با مداوم جلسات برگزاري با شرکت هايهزینه مداوم پایش. 

  آن مداوم پایش و سازمان هايمدیریت کليه براي اصالحی اقدامات تعریف . 

  توليد( کيفی و کمی) ظرفيت افزایش هاي پروژه اجراي. 

  باالتر افزوده ارزش با ویژه محصوالت توليد. 

  آزاد هايآب به دسترسی و مطلوب امکانات به توجه با صادرات بر تمرکز. 

 جدید بازارهاي شناسایی و صادراتی بازارهاي بيتتث 
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 :درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده 

 :سال اخیر 5روند فروش و بهای تمام شده در 
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 :شده تمام بهای
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 :  اولیه مواد مصرف و خرید
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 1011و  1111سودآوری شرکت برای سال  بینیپیش

از مفروضاتی استفاده شده است  1100و همچنين سال  1399ماهه دوم سال  2براي برآورد صورت سود و زیان شرکت فوالد هرمزگان براي 

 باشد:که خالصه آن به شرح جدول زیر می

 1100 1399ماهه دوم  2 شرح

 600،000 600،000 نرخ تسعير ارز هر دالر

 303 303 تورمرخ ن

 613 613 نسبت گندله به شمش فخوز

 130 130 تن/دالر-نرخ شمش جهانی

 013 013 هن اسفنجی به شمشنرخ آ

 1،120،000 029،000 ميزان فروش اسلب )تن(

 

قيمت  203ي نامه فروش محصوالت فوالدي در بورس کاال، نرخ پایه عرضه هر تن محصوالت فوالدي بر مبناشایان ذکر است طبق شيوه

ن گذاري، در ایگذاري و اعتراض فوالدسازان بر فرمول قيمتدر نظر گرفته شده است. بدليل ابهامات موجود در چگونگی قيمت CISمنطقه 

 .فارس فرض شده استقيمت در فوب خليج 903گزارش قيمت پایه فروش محصوالت در بورس کاال بر مبناي 
 واحد: تن                                                                                                                                                 

 1100برآورد  1399برآورد  ماه آتی 0برآورد  مهر 1399شش ماهه  1392واقعی  مقدار فروش

 222،230 222،230 390،206 29،112 161،230 013،306 اسلب داخلی

 000،209 000،209 621،632 10،021 612،209 210،110 اسلب صادراتی

 12،321 12،321 10،600  1،121 3،992 بریکت

 1،300 1،300 -  1،300 60،060 آهک

 30،392 30،392 12،201 1،192 10،392 9،126 اهن اسفنجی

 1،010،092 1،010،092 013،096 111،102 291،392 1،099،290 جمع

 

 

 



 
 

11 

 مبلغ فروش به تفکیك محصول

 ارقام: ميليون ریال                                                                                                                                            
1392واقعی  مبلغ فروش 1399شش ماهه   ماه آتی 0برآورد  مهر  1399برآورد   1100برآورد    

 91،100،093 01،626،091 10،009،213 2،206،022 62،219،193 62،926،031 اسلب داخلی

 02،191،092 12،230،011 62،262،000 1،001،200 10،000،120 36،122،600 اسلب صادراتی

 111،206 110،910 109،130  2،003 62،000 بریکت

 0،210 1،013 -  1،013 1،690 آهک

 1،100،221 902،011 062،061 1،162 131،090 120،100 اهن اسفنجی

 100،962،013 163،999،620 00،616،102 10،900،093 16،200،991 21،322،000 جمع
 

 نرخ فروش هر تن محصول

 ارقام: ميليون ریال                                                                                                                                              
1392واقعی  نرخ فروش 1399شش ماهه   ماه آتی 0برآورد  مهر  1399برآورد   1100برآورد    

 106،000،000 23،006،630 106،000،000 99،106،920 23،101،209 32،921،012 اسلب داخلی

 106،000،000 20،661،310 106،000،000 99،392،213 23،323،106 39،106،113 اسلب صادراتی

199،000،0 بریکت  0،199،231 - 0،199،231 0،199،231 2،230،102 

 1،301،629 1،101،016 1،101،016 - 1،101،016 102،113 آهک

 33،660،206 60،022،616 62،000،100 913،111 62،000،100 19،206،301 اهن اسفنجی
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 مواد اوليه

 شرح
 1011برآورد  1111برآورد شش ماهه  1111 اول شش ماهه 1111

 مبلغ نرخ مقدار مبلغ نرخ مقدار مبلغ نرخ مقدار مبلغ نرخ مقدار

 20،119،903 60،102،126 6،201،201 32،012،902 60،102،126 1،101،121 10،001،310 16،026،022 1،660،163 60،102،003 10،120،622 6،160،011 مواد معدنی

 012 13،100،210 00 390 13،100،210 30 193 0،061،226 60 130،011 231،169 600,011 سنگ آهن

 3،022،900 61،291،231 163،616 1،220،212 61،291،231 20،001 1،219،310 69،313،260 02،602    آهن اسفنجی

 10،011 2،216،000 0،120 61،001 2،216،000 6،209 16،632 0،191،193 6،302    نرمه آهن اسفنجی

 639،920 900،229 610،921 130،002 900،229 133،002 21،069 000،092 116،602    سنگ آهک

 6،060،001 06،000،011 01،000 1،123،302 06،000،011 62،112 219،662 62،606،211 63،020 912،620 66،320،211 16،620 قراضه

 399،030 0،123،301 03،009 610،302 0،123،301 69،162 20،109 3،020،300 61،133 99،922 3،600،123 30،000 آهک هيدراته

 20،020 12،620،102 3،229 36،202 12،620،102 6،002 12،611 9،200،690 1،223 13،260 0،919،090 0،320 مالس

 03،290,093 - 3،100،903 10،003،210 - 1،010،336 12،060،000 - 1،110،261 62،202،002 - 6،013،211 جمع کـل
  

 سربار

 1392 1390 سربار
 شش ماهه 

 1399دوم 
 1100برآورد  1399برآورد 

  3،000،216  6،300،212  1،100،361  1،202،631  1،196،910 دستمزد

  1،016،136  201،210  320،290  201،210  200،300 هزینه استهالک

  3,266،620  6،910،661  1،316،020  6،690،066  1،929،006 هزینه انرژي 

  10،230،200  16،060،390  0،191،909  9،029،620  1،006،061 هزینه مواد مصرفی

  0،130،132  1،126،116  1،909،000  1،220،210  6،306،929 سایر هزینه ها

  62،993،001  66،306،311  10،620،361  12،010،012  10،332،020 جمع



 

13 

 بینی شدهصورت سود و زیان پیش

 ارقام: ميليون ریال                                                                                                                                           

 1111 1111 سود و زیان
شش ماهه اول 

1111 
 1011برآورد  1111برآورد 

 102،606،016 160،391،000 16،200،991 21،322،000 16،110،221 فروش

بهاي تمام شده کاالي 
 فروش رفته

(61،012،200) (12،002،269) (61،963،113) (00،031،222) (99،920،160) 

 02،606،210 01،209،239 10،960،221 10،302،112 10،390،011 سود )زیان( ناخالص

هاي عمومی. اداري هزینه
 و تشکيالتی

(1،603،002) (1،029،221) (916,011) (1،231،136) (6،320،106) 

مدها آخالص سایر در
 )هزینه ها( ي عملياتی

2،096،112 3،126،029 2،900،309 2،900،309 2،960،102 

 21،210،361 02،031،012 63،960،109 12،000،001 61،920،021 سود )زیان( عملياتی

 (1,290،010) (1،290،010) (219،213) (911،111) (031،990) اي مالیههزینه

مدها و آخالص سایر در
 هزینه هاي غيرعملياتی

139،912 200،061 393،612 393،612 393،612 

 23،316،201 00،669،019 63،191،021 12،221،101 61،393،001 سود )زیان( خالص

 (2،612،036) (0،161،090) (6،300،022) (1،209،060) (002،302) ماليات

 00،091،366 19،201،901 61،122،012 10،001،131 63،230،169 سود )زیان( خالص

 6،621 1،996 210 200 1،002 سود هر سهم 

 60،000،000 60،000،000 60،000،000 60،000،000 10،000،000 سرمایه
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 سیتتحلیل حسا

 ت.الد ارائه  شده اسدر این بخش  حساسيت سودآوري شرکت فوالد هرمزگان به نرخ  تسعير ارز و همچنين تغييرات نرخ شمش فو
 ریال ارقام:                                                                                                                                حساسیت به نرخ هر تن شمش تحلیل  

 100،000 120،000 600،000 660،000 600،000 620،000 300،000 360،000 300،000 دالرنرخ 
EPS 1111 6،030 6،306 6،621 6،100 1،112 1،269 1،061 1،216 1،169 
EPS 1011 3،000 3،101 6،960 6،220 2،210 1،906 1،210 1،396 1،009 

 

 ریال ارقام:                                                                                                                                 حساسیت به نرخ هر تن شمشتحلیل 

 

 تحلیل خالصه

 : ریالسودارقام                                                                                                                                                                                      

 EPS 1100  بينیپيش  1399EPS  P/E Forward  بينیپيش EPS 1399 (ttm) P/E 1399( ttm) هر سهمقيمت 

10،601 1،090 13.2 1،996 0.2 6،621 
 

بينی پيششد. باریال می 1،090به ازاي هر سهم  1399ده تا شهریور ماهه محقق ش 16گردد سود که در جدول فوق مالحظه میونه گمانه

 1،996بالغ بر  1399اسفند منتهی به  مالیسود هر سهم براي سال  ،سیشود با توجه به رشد نرخ ارز و همچنين قيمت جهانی فلزات اسامی

 .گرددمیریال برآورد  6،621به ازاي هر سهم  1100سال توجه به مفروضات اشاره شده  سود با ریال شود. همچنين 

عنایت مرتبه کاهش یابد. با  0.2ور تا شود نسبت مذکبينی میشکه پيباشد مرتبه می 13.2سهم در حال حاضر  P/Eنسبت  ذکر است شایان 

مرتبه  0.2آتی  P/E باشد لذا خرید سهم فوالد هرمزگان با نسبتمرتبه می 11بازار در حال حاضر در حدود   P/Eنسبت ميانگين به اینکه

 گردد.کم ریسک ارزیابی می

 
 

 

  

 300 300 390 110 130 100 100 190 010 دالر-تن شمشهر 
EPS 1111 6،610 6،126 6،119 6،000 1،112 1،969 1،222 1،203 1،010 

EPS 1011 6،200 6،026 6،020 6،136 2،210 6،132 1،922 1،210 1،291 
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 هرمزگان جنوب  فوالد یکال کنتتحلیل 

 0شد بازار در شد به دنبال رستد میو  تومان داد 684در قیمت  50/50/0911نماد هرمز در ابتدای سال جاری در تاریخ 

 363 تومان رشد 06441 قیمتتا  39/56/0911در تاریخ  که رشد مناسب را تجربه کرد تا جاییماه اول، سهم مذکور 

 درصدی داشت که نسبت به کلیت بازار به افت کمتری 94پس از افت  بازار سهم مذکور کاهش اما  .کرددرصدی را ایجاد 

  .داشت

تومان رسید و با یک  06400به قله قبلی  59/05/0911رشد سهم آغاز و در مورخ  50/58/0911گفتنی است در تاریخ 

 .شودتومان معامله می 06600( در حوالی قیمت 05/05/0911) رو شده است که هم اکنوناصالح کوچک روبه

 باشدبک بر روی خط حمایتی خود میسهم مذکور الگوی مثلث صعودی ساخته همچنین در حال پول ماه (: 1) کوتاه مدت

 ،تومان 0945تا 0605بازه قیمتی  در کاهش قیمتپس از رود انتظار می  MACDاندیکاتور  عالیم مثبت در همینطور

تومان  و پس از  0405تومان، قله قبلی  0005مدتی  هاهداف کوتاتغییر جهت به سمت باال داشته باشد که در این صورت 

 .باشد میتومان  0185 و در نهایت تومان0085عبور از 

 

به ای ماهانه مربوط هماهه و همچنین گزارش 1های مالی های مثبت آتی گزارش صورتبا توجه به گزارش میان مدت :

 گذاران به دلیل سود ساخته شده باال باشد و اهداف اقبال به این سهم از سوی سرمایه داشت توان انتظاربهمن و اسفند می
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تومان   3،055تومان و  3،355تومان و پس از عبور از آن  0،185 ماه( در صورت ثبیت در قیمت 6الی  9)  مدتنمیا

 باشد. می
 بلند مدت :

و قیمت فوالد جهانی در صورتی که مفروضات اقتصادی در شرایط بازار جهانی و افزایش تقاضا در صورت ثبات اقتصاد 

توان برای روند صعودی را طی نماید می 0655در نیمه اول سال و همچنین بازار سرمایه بر اساس انتظارات  عادی باشند

 تومان را متصور بود . 6،055هدف نهایی  و در 9،655و هدف دوم  3،855سهم مذکور در بلند مدت  به ترتیب هدف اول 


