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آهن و فوالد ارفعنام شرکت

ارفعنماد

1383سال تاسیس

11،580  قیمت سهم )1401/06/22()ریال(

EPS TTM2،035 )ریال(

P/E5.69 گذشته نگر سهم

P/E6.17 آینده نگر سهم )سال 1401(

P/E5.39 آینده نگر سهم )سال 1402(

12تعداد سهم )میلیارد(

10.76%درصد شناوری

138،960ارزش بازار )میلیارد ریال(

1401/12/29سال مالی منتهی به

اطالعات کلی شرکت آهن و فوالد ارفع

معرفی آهن و فوالد ارفع
شـــرکت آهـــن و فـــوالد ارفـــع بـــه شناســـه ملـــی 10102830088 در تاریـــخ 1383/12/06 بـــه صـــورت شـــرکت ســـهامی خـــاص 
ـــه ثبـــت رســـید  ـــی تهـــران ب تاســـیس شـــده و طـــی شـــماره 2۴22۹۵ مـــورخ  1383/12/16 در اداره ثبـــت شـــرکت ها و مالکیـــت صنعت
ـــرداری  ـــره ب ـــه به ـــروع ب ـــازی( ش ـــد فوالدس ـــخ 13۹2/07/0۹ )واح ـــتقیم ( و تاری ـــاء مس ـــد احی ـــخ 13۹1/0۴/12 ) واح ـــا از تاری و متعاقب
نمـــوده اســـت. شـــرکت در تاریـــخ 13۹2/11/27 بـــه شـــرکت ســـهامی عـــام تبدیـــل و در تاریـــخ 13۹2/12/10 در بـــورس اوراق بهـــادار 
پذیرفتـــه شـــده اســـت. نشـــانی مرکـــز اصلـــی شـــرکت تهـــران، خیابـــان نلســـون مانـــدال ) آفریقـــا (، کوچـــه ایـــرج، شـــماره ۴ و محـــل 
فعالیـــت اصلـــی آن در شـــهر اردکان، کیلومتـــر 2۵ جـــاده اردکان بـــه نائیـــن واقـــع اســـت. فعالیـــت اصلـــی شـــرکت تولیـــد آهـــن 

اســـفنجی و شـــمش فـــوالدی اســـت.

ترکیب سهامداران

درصد تعداد سهم / میلیون سهم سهامدار/دارنده

۵،2۹2۴۴.1شرکت معدنی و صنعتی چادرملو )س. ع.(

2،۴3620.3شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات )س. ع.(

2،0۹217.۴3شرکت کارخانجات نورد لوله یاران )س. خ.(

۵66۴.71شرکت سرمایه گذاری ملی ایران )س. ع.(

1771.۴7شخص حقیقی

1۴۹1.23شخص حقیقی

1،28710.76سایر سهامداران

100%12،000مجموع

ترکیب سهامداران شرکت آهن و فوالد ارفع در تاریخ 1۴01/06/22 به شرح جدول زیر است.
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محصوالت تولید شرکت آهن و فوالد ارفع

 آهن اسفنجی
دسترســـی بـــه ذخائـــر عظیـــم گاز طبیعـــی بـــه عنـــوان انـــرژی ارزان قیمـــت بـــرای اســـتفاده در فرآینـــد احیـــاء مســـتقیم، مزیـــت اصلـــی 
تولیـــد آهـــن اســـفنجی در کشـــور اســـت. از همیـــن رو، در طـــی ســـال های اخیـــر کارخانجـــات تولیـــد آهـــن اســـفنجی بـــا اســـتفاده از 
گاز طبیعـــی و روش میدرکـــس بـــه بهـــره بـــرداری رســـیده اســـت. تولیـــد آهـــن اســـفنجی در شـــرکت آهـــن و فـــوالد ارفـــع بـــا ظرفیـــت 
اســـمی تولیـــد 800 هـــزار تـــن در ســـال شـــروع شـــده اســـت و در 12 ماهـــه ســـال 1۴00 موفـــق بـــه تولیـــد 708 هـــزار تـــن آهـــن 
اســـفنجی شـــده اســـت کـــه حـــدود 2.3% از آهـــن اســـفنجی تولیـــد شـــده در کشـــور اســـت. ایـــن حجـــم از تولیـــد بـــا توجـــه بـــه 
توقـــف دوماهـــه تولیـــد شـــرکت ناشـــی از اجـــرای طـــرح افزایـــش ظرفیـــت بـــوده اســـت. میـــزان کل تولیـــد آهـــن اســـفنجی کشـــور 
نزدیـــک بـــه 30 میلیـــون تـــن می باشـــد. آهـــن اســـفنجی تولیـــدی شـــرکت تمامـــا در فرآینـــد تولیـــد شـــمش اســـتفاده می شـــود و 
نـــه تنهـــا مـــازادی جهـــت ارائـــه بـــه بـــازار وجـــود نـــدارد بلکـــه بـــرای تامیـــن نیـــاز واحـــد تولیـــد شـــمش، شـــرکت اقـــدام بـــه خریـــد 
ـــه  ـــیدن ب ـــفنجی و رس ـــن اس ـــت آه ـــش ظرفی ـــد افزای ـــل فرآین ـــا تکمی ـــد. ب ـــفنجی می نمای ـــن اس ـــده آه ـــد کنن ـــای تولی ـــایر واحده از س

ظرفیـــت 1،200،000 تـــن نیـــاز بـــه تامیـــن از ســـایر شـــرکت ها بـــر طـــرف می گـــردد.

شمش فوالدی
بـــا توجـــه بـــه گـــزارش انجمـــن فـــوالد ایـــران، در ســـال 1۴00 میـــزان کل تولیـــد بیلـــت و بلـــوم کشـــور حـــدود 27 میلیـــون و ۹01 هـــزار 
تـــن بـــوده اســـت کـــه از ایـــن میـــان ســـهم شـــرکت آهـــن و فـــوالد ارفـــع، بـــا اســـتفاده از کـــوره قـــوس الکتریکـــی و تولیـــد 770 هـــزار 
تـــن حـــدود 2.7 درصـــد کل تولیـــد بیلـــت و بلـــوم کشـــور بـــوده اســـت. پیش بینـــی می شـــود بـــا اجـــرای طـــرح افزایـــش ظرفیـــت 

ـــزان تولیـــد شـــرکت در ســـال های آتـــی افزایـــش یابـــد.  آهـــن اســـفنجی، می

 شخص حقیقی
 شرکت سرمایه گذاری ملی ایران )س. ع.(%1.۴7

%۴.71

 سایر سهامداران
%10.76

شخص حقیقی
%1.23

شرکت کارخانجات نورد لوله یاران )س. خ.(
%17.۴3

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
 )س. ع.(
%۴۴.1

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 
 و فلزات )س. ع.(

%20.3

ظرفیت و مقدار تولید و فروش محصوالت 

 ظرفیت اسمی ساالنه 
)بعد از طرح افزایش ظرفیت(

800،000  آهن اسفنجی
)1،200،000( 

837،03۵708،3138۵6,37۴۹6۹,000

800،000  شمش فوالدی
)1،000،000(

81۹،378770،۴3۵7۵1,20۵8۵0,000

سال مالی 1400
سال مالی 1401 

پیش بینی
سال مالی 1402 

پیش بینی سال مالی 1399

مقدار تولید)تن(
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نرخ فروش
نـــرخ جهانـــی بیلـــت CIS )بـــر حســـب دالر( از فروردیـــن 1۴01 تـــا اواســـط شـــهریور بـــه شـــرح شـــکل زیـــر اســـت. همانطـــور کـــه 

مشـــخص اســـت رونـــد نزولـــی قیمـــت شـــمش فـــوالد متاثـــر از تخفیفـــات تولیـــد کننـــدگان روســـیه همچنـــان ادامـــه دارد.

ــرخ  ــن نـ ــد. همچنیـ ــان میدهـ ــا 1۴01/0۵/31 را نشـ ــخ 13۹۹/01/01 تـ ــن( از تاریـ ــرکت )تـ ــه شـ ــروش ماهانـ ــزان فـ ــر میـ ــودار زیـ نمـ
ــز در نمـــودار منعکـــس شـــده اســـت. ــاه 1۴01 نیـ ــا مردادمـ فـــروش ماهانـــه شـــمش بیلـــت ایـــن شـــرکت تـ
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وضعیت مبلغ فروش
مبالغ فروش شرکت در طی 2 سال گذشته و پیش بینی برای سال های 1۴01 و 1۴02 به شرح زیر است.

آخریـــن نرخ هـــای فـــروش بیلـــت شـــرکت در بـــورس کاال، نشـــان از کاهـــش بیشـــتر قیمـــت ایـــن محصـــول دارد بـــه طـــوری کـــه آخریـــن 
ـــا در نظـــر گرفتـــن نـــرخ دالر  ـــا نـــرخ 127،7۵۵،000 ریال/تـــن انجـــام شـــده اســـت. ب معاملـــه انجـــام شـــده بـــه تاریـــخ  1۴01/06/21 ب
نیمایـــی 270،000 ریالـــی، قیمـــت دالری هـــر تـــن شـــمش بیلـــت شـــرکت برابـــر بـــا ۴73 دالر بـــوده اســـت. شـــکل زیـــر حجـــم و نـــرخ 

فـــروش روزانـــه بیلـــت شـــرکت در بـــورس کاال را بـــرای هفته هـــای اخیـــر نشـــان می دهـــد.

مبلغ فروش )میلیون ریال(

6۹,1۹8,۹7۴۹6,10۴,37۵10۵,2۴۵,۹۴۴132,600,000 شمش فوالدی

سال مالی 1402سال مالی 1401سال مالی 1400 سال مالی 1399
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بیـــش از 80% بهـــای تمـــام شـــده شـــرکت مربـــوط بـــه هزینـــه مـــواد مســـتقیم مصرفـــی اســـت. عمـــده هزینـــه مـــواد مســـتقیم در 
ســـال گذشـــته )1۴00( بـــه ترتیـــب مربـــوط بـــه خریـــد گندلـــه و آهـــن اســـفنجی بـــوده اســـت. در ســـال جـــاری بـــا توجـــه بـــه بهـــره 
بـــرداری از طـــرح افزایـــش ظرفیـــت در تولیـــد آهـــن اســـفنجی، نیـــاز شـــرکت بـــه تامیـــن ایـــن محصـــول از بیـــرون برطـــرف می شـــود.

اجزای بهای تمام شده

مفروضات برآورد سود

سال 1402 شش ماه دوم 1401مفروضات

۴70۵20نرخ شمش فوالد CIS )دالر(

270،000300،000متوسط نرخ دالر )ریال(

۴0%۴۵%نرخ تورم )%( و افزایش دستمزد )%(

آهن اسفنجی

کک
سایر مواد اولیه

مواد مصرفی

دستمزد مستقیم تولید

سربار تولید

فرومنگنز

قراضه آهن
فروسیلیس

گندله
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13961397صورت سود و زیان

13,3۹۹,7۹226,226,6863۴,103,6716۹,1۹8,۹7۴۹6,10۴,37۵10۵,2۴۵,۹۴۴132,600,000فروش

)108,7۴2,۵0۹()8۵,28۴,۵08()78,1۵2,1۹7()۴۴,1۴0,۵۴۵()26,261,1۹6()18,۵12,3۹1()10,1۵6,۵۹7(بهای تمام شده کاالی فروش رفته

3,2۴3,1۹۵7,71۴,2۹۵7,8۴2,۴7۵2۵,0۵8,۴2۹17,۹۵2,1781۹,۹61,۴3623,8۵7,۴۹1سود )زیان( ناخالص

)2,010,۴28()1,۴36,020()۹27,۴12()۵0۴,۴67()367,027()230,67۴()200,108(هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی

160,۵13308,2۴11,3۹3,0123,۹۴6,6231,۴16,۴363,7۴7,2082,76۹,8۹0خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

3,203,6007,7۹1,8628,868,۴6028,۵00,۵8۵18,۴۴1,20222,272,62۴2۴,616,۹۵2 سود )زیان( عملیاتی

0)183,122()316,1۵8()۴82,276()223,066()602,۵۵8()۴28,3۴0( هزینه های مالی

2,0۴۴,3۹261۵,367۵12,313)2,0۵۹,077()7۵۹,۵87()۵1۹,۵80()12,۴62( خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

2,762,7۹86,66۹,72۴7,88۵,8072۵,۹۵۹,23220,16۹,۴3622,70۴,86۹2۵,12۹,26۵ سود )زیان( خالص قبل از مالیات

)2۵1,2۹3()178,۴۹۹()20,۵76(0)11,۹10()6,۹۵8()87,310( مالیات

2,67۵,۴886,662,7667,873,8۹72۵,۹۵۹,23220,1۴8,86022,۵26,3702۴,877,۹72 سود )زیان( خالص

2,۹۹۴,86۵6,000,0006,760,00012,000,00012,000,00012,000,00012,000,000 سرمایه

2,073 1,877 8۹31,1101,16۵2,1631,67۹سود هر سهم پس از کسر مالیات

18%1۹%1۹%36%23%2۹%2۴%حاشیه سود ناخالص

1۹%21%1۹%۴1%26%30%2۴%حاشیه سود عملیاتی

1۹%21%21%38%23%2۵%20%حاشیه سود خالص
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11،۵80قیمت )ریال(

1،877پیش بینی سود هر سهم سال 1۴01 )ریال( 

2،073پیش بینی سود هر سهم سال 1۴02 )ریال(

1۴01 P/E6.17

1۴02    P/E  )۴.86)بعد از مجمع

برآورد سود

درصد تقسیم سود برآوردی، EPS تحلیلی، P/E تحلیلی
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گزارش تحلیلی شرکت آهن و فوالد ارفع
                ) ارفع(

تحلیل حساسیت *
تحلیـــل حساســـیت EPS- 1۴01 و 1۴02 شـــرکت نســـبت بـــه تغییـــرات قیمـــت ارز و قیمـــت فـــروش شـــمش فـــوالد در شـــکل های زیـــر 

نشـــان داده شـــده اســـت.

* سود هر سهم شرکت در سال 1۴01

* سود هر سهم شرکت در سال 1۴02
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کریـــم خـــان زنـــد، خیابـــان شـــهید عضـــدی   تهـــران ، خیابــــــــــــــــــــــان 
 )آبـــان جنوبـــی(، شـــماره 11، ســـاختمان شـــهید بهمـــن محمودپـــور
تلفن :88903293-021                                  فکس : 021-88919676

توضیح مهم:
کنیـــد، تحلیـــل آخریـــن  گـــزارش مطالعـــه مـــی  آنچـــه در ایـــن 
گذاری  وضعیـــت شـــرکت اســـت و بـــرای اتخاذ تصمیم ســـرمایه 
گـــزارش ســـعی دارد فرهنـــگ تحلیـــل  کافـــی نیســـت. ایـــن 
 را در ســـطح بـــازار ســـرمایه افزایـــش دهـــد و همچنیـــن بـــه 
هیـــچ وجـــه توصیـــه ای بـــرای خریـــد و فـــروش سهــــــــــــام نیســـت.




