
ارزشگذاریفوالدکاوهجنوبکیش

معرفیشرکت
با  بتات 1385در ساا  ( سهامی عام)شرکت فوالد کاوه جنوب کیش 

نزد 1395ب  سهامی عام تتدیل شد و در سا  1393در سا  . رسیده است
.سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفت  شد

ما  شرکت در منطق  ویژه صنایع معادنی و فزازخ یزایا فاارس در  و
یی  ادودا فاصز  این شرکت تا بندر شهید رجاا. بندرعتاس واقع شده است

افیاایی کیزومتر است و این موضوع نشان دهنده مزیت نستی محل جغر10
.قرارگیرخ این وا د تولیدخ است

باو  با  عمده مالکیت این شرکت ب  طور مستقیم و غیار مساتقیم مر
.بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی است

سهامداران

وکارشرکتکسب
ل  تا مقااطع شرکت فوالد کاوه با هدف تکمیل زنجیره تولید فوالد از گند

مادو  ا یاا  2در  اا   اضار داراخ . طویل فوالدخ تاسیس شده اسات
هزار تن 1856مستقیم ب  منظور تولید آهن اسفنجی در مجموع ب  ظرفیت 

ظرفیات . ب  بهاره باردارخ رسایده اسات1391و 1390است ک  در سالهاخ 
هزار تن در ساا  2200تولید آهن اسفنجی این شرکت قابزیت ارتقا تولید تا 

با  این شرکت هم چنین داراخ دو وا د تولید شمش فوالد هر کدام. را دارد
افتتاا  1395وا د او  فوالد ساازخ در ساا  . هزار تن است1200ظرفیت 

درصد پیشارفت باوده و پایش 63داراخ 97شد و وا د دوم تا پایان سا  
.ب  بهره بردارخ برسد1399بینی می شود ک  در سا  

2از 1صفح  

ع گسترش صنای
معدنی کاوه 

پارس فان بنیاد مستضع
انقالب اسالمی

مدیریت سرمای 
نگذارخ کوبر بهم

مادر تخصصی 
مالی و سرمای  
گذارخ سینا

سرمای  گذارخ 
ارشک

سرمای  گذارخ 
مزی ایران

ظرفیتاسمیساالنه نوعمحصول

تن1.200.000 فوالدخشمش

تن1.856.000 آهن اسفنجی

مترمکعب4.500.000 و تصفی  آب هاخ صنعتیشیرین سازخ

فرآیندتولید

درآمدیشرکتساختار

. بیزات اسات(دایزای و صاادراتی)عمده درآمد شرکت از محل فروش 
ماهانا  میانگین تولیاد. ب  ظرفیت کامل دست نیافت1397شرکت تا سا  
،  ادود 1397تا پایان مهر ماه از میانگین تولید ماهانا  98بیزت از ابتداخ 

هزار 1170ید درصد باالتر است و انتظار می رود شرکت بتواند ب  رکورد تول15
1دست یابد و ب  ظرفیت کامال فاوالد ساازخ شاماره 98تن بیزت در سا  

.درصد از بیزت تولیدخ شرکت صادرات می شود80تا 75بین . برسد

ساختاربهایتمامشدهشرکت
د اولیا  با توج  ب  صورت هاخ منتشر شده سا  مالی گذشت  سهم ماوا

ندل  درصد از بهاخ تمام شده کل است ک  عمده آن مربو  ب  گ57مستقیم 
تقیم باا پس از مواد مستقیم بزرگترین سهم مربو  ب  مواد غیر مسا. است

.درصد است ک  عمده آن هزین  الکترود گرافیتی بوده است21
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پروژههایشرکت
در نماودار زیار نحاوه نرذ گاذارخ و ضارایب ظرفیات :2پروژه فوالدسازخ

.تتدیل در زنجیره فوالد نمایش داده شده است
.پروژه دیگر شرکت تاسیسات آب شیرین کن است

میزیاون یاورو وام از محال 106شرکت براخ تامین مالی این پروژه هاا 
. صندوق توسع  مزی ایذ کرده است

د هم چنین شرکت براخ تامین بخشی از هزین  هااخ ایان پاروژه قصا
.میزیارد تومان را دارد1500میزیارد تومان ب  1100افزایش سرمای  شرکت از 

میازان 2قابل ذکر است در صورت ب  بهاره باردارخ پاروژه فوالدساازخ 
اید نساتت با  تولید آهن اسفنجی براخ تولید کامل کافی نیست و شرکت ب

.یرید آهن اسفنجی اقدام کند
هان هم چنین شارکت باا افازایش تزریاس اکسایژن ظرفیات تولیادخ آ

.هزار تن یواهد رساند2200اسفنجی یود را ب  

زنجیرهتولیدفوالد
اده شده در نمودار زیر نحوه نرذ گذارخ و ضرایب تتدیل در زنجیره فوالد نمایش د

.است

2از 2صفح  

تامینکنندگان
ل گهار مهم ترین ماده اولی  مصرفی شرکت گندل  است ک  از مجموع  گ

ی تاوان ایتالف قیمت فروش کگل و قیمت یرید کااوه را م. تامین می شود
با  98ن این هزین  در تابساتا. ب  عنوان هزین  خ  مل گندل  در نظر گرفت

تنهاا 97هزار تومان در هر تن رسیده در الی ک  ک  میانگین ساا  220رقم 
.هزار تومان بوده است50

سنگ 
آهن

رهکنسانت
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آهن 
اسفنجی

فوالد

1
0.5

0.235
هوابستهب0.165

عیارسنگ

1400 1399 1398
ریا  110,000 140,000 160,000 دالرنرذ

15% 20% 20% درصد تورمنرذ
375 375 375 دالر صادراتینرذ بیزت
75% 75% 75% درصد سهم صادراتی
1.7 1.7 1.7 تن تن فوالد1گندل  ب  ازاخ تولید ضریب مصرف

23.5% 23.5% 23.5% درصد ضریب نرذ گندل 
دالر 13,000 9,000  9,000 گرافیتینرذ الکترود
هزار تن 1,170 1,200 1,200 1شمش فوالدخ فاز تولید
1,000 500 - هزار تن 2تولید شمش فوالدخ فاز 

هزار تن 1,500 2,000 2,200 تولید آهن اسفنجی
1.2 1.2 1.2 تن تن فوالد1ضریب مصرف آهن اسفنجی ب  ازاخ تولید 

ریال 1,021 2,043 2,884 EPS

*بیانی  رفع مسئولیت*
o تهی  شده است و ( سهامی عام)سرمای  گذارخ افتخار سهام شرکت دراین گزارش صرفا براخ  بررسی شرکت و ایذ تصمیمات سرمای  گذارخ محتوخ

.افتخار سهام هیچ گون  مسئولیتی بابت تصمیمات سرمای  گذارخ سایر اشخاص براساس این گزارش نمی پذیرد
oدافتخار سهام مسئولیتی بابت ب  روز رسانی این گزارش ندار. اطالعات و مفروضات این گزارش در هر زمانی ممکن است تغییر کنند.


