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بازارنصنعت فلزات گرانبهای غیر آهفمرادفنوالفایراعنوان

%4%1%1%-1%8درصد بازدهی سهم طی یک ماه اخیر
%3%11%-21%25%24درصد بازدهی سهم طی سه ماه اخیر

%8%13%-69%-11%30درصد بازدهی سهم طی یک سال اخیر

562391,21031,300(میلیارد ریال)روزه 30میانگین ارزش معامالت 

3928181,01035,580(میلیارد ریال)روزه 90میانگین ارزش معامالت 

17,7381,486209324,1106,657,011(1400/12/24( )میلیارد تومان )ارزش بازار 
0.650.960.481.21ماهه36بتای 

--%49%29%26سهام شناور
-%100%0%0.5%5درصد از صنعت 

%100%5%0%0%0.3درصد از بازار
--اسفنداسفنداسفندسال مالی

P/E (ttm)  77.815.26.17.5
4,3383046837,2754,195,412(1400/09/30( )میلیارد تومان )جمع بدهی ها  

4,4223483092,0951,342,822(1400/09/30( )میلیارد تومان )جمع حقوق صاحبان سهام  

--18,42021,90010,470(1400/12/24( )ریال)قیمت سهم 
-963682023,350(میلیارد تومان )سرمایه 

در یک نگاه



ایران،کشورسهمشارکتبا،1346سالدرخاورمیانهوایراندرآلومینیومشمشتولیدکنندهاولینعنوانبه(ایرالکو)ایرانآلومینیومشرکت

حاضرحالدر.گرفتقراربهره برداریموردتنهزار45ظرفیتبهتولیدخطدوبا،1351سالدروتاسیسمرکزیاستاندرآمریکاوپاکستان

درشمشانواعتولیدباسالدرهزارتن177/5تولیدظرفیتمجموعباوکیلوآمپر200و70تکنولوژیدودارایایرانآلومینیومشرکت

رارقمعاملهموردبورسدومبازاردرهم اکنونومی نمایدفعالیتقدیموجدیداحیایکارگاه هایدرشدهتولیدمذابمحلازمتنوعآلیاژهای

.می گیرد

2

درصد مالکیت(میلیون سهم )تعداد سهام نام سهامدار

%1,74518شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت

%1,90119شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان

%1,12011شرکت صنایع آلوم رول نوین

%1,04211شرکت روان گداز پردیس

%3,82141سایر

%9,629100جمع

ترکیب سهامداران

درباره شرکت
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می شودناختهشجهان،دراستفادهموردفلزدومینوزمینپوسته یدرفلزفراوان ترینعنوانبهواسترنگنقره ایفلزیآلومینیوم،

وگیخوردمقابلدرباالمقاومتسبک،جرم.می آیددستبهمعدنیسنگ هایاجزایازونداردوجودطبیعتدرخالصصورتبهاما

.استکردهفراوانکاربردهایباعالیفلزیکبهتبدیلراآلومینیومباال،رساناییوزنگ زدگی

پوندی50شمش 

خودروسازی

شمش هزار پوندی

آلیاژ و قطعه سازی

شمش اسلب یا تختال

تولید ورق و تسمه

صنایع نورد

شمش تی بار

کابل ها و وسایل 
خانگی

شمش بیلت

صنایع اکستروژن

آند پترولیوم کک پودر آلومینا

مواد اولیه

آلومینیوم
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دالیل رشد قیمت آلومینیوم
ممنوعیتوذغال سنگقیمتافزایشمی شود؛تامینذغال سنگطریقازچیندرآلومینیومدرصد80ازبیشتولیدبرایالزمانرژی

درژیانربحرانوچیندرزیست محیطیمسائلازناشیعرضهمحدودیت هایوطرفیکازچینتوسطاسترالیاازذغال سنگواردات

قیمتبرارتاثیرگذمهمعواملازدیگریکی.شودخودتاریخیسقفازعبوربهموفقآلومینیومقیمتشدباعثدیگرطرفازاروپا

سطحبودنپایینرنظیدیگریعوامل.(استدنیادرآلومینیومتولیدکنندهکشورسومینروسیه)استاوکراینوروسیهجنگآلومینیوم،

.بودندموثرفلزایننرخافزایشدرنیزپساکرونادوراندرتقاضاافزایشوانبارهاموجودی

بیشبه2020سالدرآلومینیومتولیداست؛داشتهرشدیبهروروند2012سالازجهاندرآلومینیومتولیدمیزان:آلومینیومتولید❖

سالدرآلومینیومتنمیلیون37تولیدباچینکشور.استداشتهرشددرصد3.7قبل،سالبهنسبتکهرسیدتنمیلیون65از

جهاندرومینیومآلتولیدکنندگانبزرگترینروسیهوهندکشورهایآنازپس.می شودمحسوبجهانیتولیدکنندهبزرگترین2020

.می باشند

مصرفزمینهدرواستبودهتنمیلیون65یعنیآنتولیداندازهبهتقریبا،2020سالدرآلومینیوممصرفمیزان:آلومینیوممصرف❖

وودروخصنایعدرآلومینیوممصرفمیزانبیشترین.می شودشاملراجهانآلومینیوممصرف%57چین،کشورآلومینیوممصرفنیز،

.می باشد(درصد24)سازوساختو(درصد26)نقلوحمل

نبزرگتریکانادادرآلکانوآمریکادرآلکوچین،درچالکوروسیه،درروسالشرکت های:جهانیتولیدکنندگانبرترین❖

.می باشندجهاندرآلومینیومتولیدکنندگان

صنعت آلومینیوم در جهان
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برابر،1399سالدرآلومینیومشمشتولیدمیزان.می باشدتنهزار800کشور،درآلومینیومتولیداسمیظرفیت:آلومینیومتولید❖

.می باشداولیهموادکمبودکشور،درکاملظرفیتبه کارگیریعدمدلیلاصلی ترین.(دنیا21رتبه)استبودهتنهزار447

خودرو،صنایعدرآلومینیوممصرفعمدهکهمی باشدتنهزار1399،310سالدرآلومینیومداخلیمصرفمیزان:آلومینیوممصرف❖

.می باشدالکتریکیصنایعونقلوحملساختمان،

.می باشندایرانصادراتیمقاصدعمدههندوترکیهچین،کشورهای:آلومینیومصادراتیمقاصد❖

صنعت آلومینیوم در ایران

(تن)ظرفیت اسمی  نام شرکت

177,500 آلومینیوم ایران

110,000 آلومینیوم المهدی

300,000 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب

40,000 شرکت آلومینای ایران ی تنها واحد تصفیه آلومینا در ایران می باشد که توانای
.هزار تن آلومینا در سال را دارد250تصفیه 

.وارد مرحله تولید شده است99در اردیبهشت 
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افزایش نرخ و قطعی برق➢
کمبود مواد اولیه➢
بدهی ارزی شرکت به بانک صادرات➢

چشم انداز مثبت نرخ آلومینیوم➢
سهم بازار باالی شرکت➢
روناافزایش تقاضای محصوالت در دوران پساک➢

تهدیدات

فرصت ها

شرکت.ی باشدممربوطهآلیاژهایوآلومینیومیمحصوالتانواعفروشوتولیدزمینهدرشرکتاصلیفعالیتشد،گفتهکههمانطور

بهداخلیبازاردرراخودمحصوالتازتن566وهزار114کهشدمحصولتن992وهزار185تولیدبهموفق،1399سالدر

.می باشدکشورداخلدرشرکتدرصدی37بازارسهمنشان دهندهکشور،درتنیهزار310مصرفبهتوجهباکهرساندفروش

فروشبهمربوطشرکتفروشکلمبلغدرصد87ازبیشمبلغیلحاظبهوفروشکلمقداردرصد85ازبیشمقداری،لحاظبه

.استخالصشمش

درصد96)امیرکبیرصنعتیکربنشرکتو(آندرصد99)کاشانسیلکآلومینیوممجموعهزیردودارایایران،آلومینیومشرکت

.(پروژهپیشرفتدرصد37)استنرسیدهتولیدمرحله یبههنوزامیرکبیرصنعتیکربنشرکتالبتهمی باشد(آن

وضعیت کلی شرکت



وضعیت تولیدی شرکت
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استخراج بوکسیت

آلومینا

آلومینیوم

فرایند بایر

هروت-فرایند هال

کسیت اولین مرحله در تولید آلومینیوم، استخراج بو

از ( دسنگ رسوبی که مقادیر زیادی آلومینیوم دار)

ه بعد از استخراج بوکسیت، نوبت ب. معادن است

ه در این آلومینای تولید شد. تصفیه آلومینا می رسد

مرحله به کارخانه های ذوب فروخته شده و آنجا 

ید شده در آلومینیوم تول. تبدیل به آلومینیوم می شود

ود و یا این مرحله یا به صورت مستقیم استفاده می ش

ل به کارخانجات پایین دست نظیر فمراد و فنوا

نیومی و فرستاده شده تا تبدیل به تسمه، ورق آلومی

.  شوند... یا 

پترولیوم کک

hspقیر 

آند+



ذخایر بوکسیت

همچنین.استبودهتنهزار250بابرابر(تغییربدون)98سالپایانتا81سالازکشورآلومینایشدهنصبظرفیتدهدمینشانهابررسی

.استیافتهارتقاتنهزار236سطحتاتنهزار168ازپودرآلومیناتولیدمیزان،89تا85هایسالبیندوره

وتولیدسابقهبیرکورد93سالدر.شدثبت92تا82هایسالطولدرعملکردباالترینهزارتن249تولیدباوشدآغازتولیدرشد92سال

.آمدبدستآلومیناپودرتنهزار251تولیدرقموشدعملیظرفیت،ازفراترعملکرد

منابعاین،ازپیش.شدکشوردربوکسیتذخایرتوجهقابلکشفموجب(98سالپایانتا)دوازدهمویازدهمهایدولتدرشدهانجاماکتشافات

.استرسیدهتنمیلیون38بهشدهشناساییقطعیذخایراکنونجدید،اکتشافاتباامابود،تنمیلیون14ایرانبوکسیت

.داردقرارگینهدرآنتنمیلیارد7.4مقدار،اینازکهمی باشدتنمیلیارد30جهان،بوکسیتذخایراست،ذکربهالزم

عمده معادن بوکسیت ایران، متعلق به 
.شرکت آلومینای ایران می باشد

8
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.شدخواهدشرکتتولیدمقدارافزایشوبهره وریافزایشبهمنجرقدیم،احیایکارگاه5خطبازسازیپروژه➢

باعثودهشاحیاکارگاهبهذخیرهسیلوهایازانتقالحینآلومیناپودررفتهدرکاهشباعثآلومیناپودرمکانیزهانتقالپروژه➢

.شدخواهدشرکتشدهتمامبهایکاهش

تولیدخودشرامی شودواردچینازکهجدیداحیایخطوطآندهایکهمی باشدآندسازیواحدراه اندازیحالدرهمچنینشرکت➢

شدهنراه اندازیکماکانشرکت،مالیتامینعدمدلیلبهطرحایناماشودراه اندازیامسالماهشهریوردربودقرارواحداین.کند

.است

نرخ هایومی شودتعیینLMEنرخ*نیماسامانهدالرنرخمیانگین*1.1فرمولازاستفادهباکاال،بورسدرشرکتفروشنرخ های

.می شوندتعیینآلومینیومجهانیقیمتبهتوجهباوتقاضاوعرضهاساسبرنیز،صادراتی

برنامه های آتی شرکت

نرخ گذاری محصوالت

طرح های عمده در 
دست اجرا 

هزینه های برآوردی 
میلیون-ریالی طرح 

ریال 

هزینه های برآوردی 
هزینه های انجام شده تا تاریخ نوع ارز ارزی طرح 

میلیون ریال -1400/09/30
هزینه های برآوردی 

یال میلیون ر-تکمیل طرح

ی درصد پیشرفت فیزیک
طرح در تاریخ 
1400/09/30

درصد پیشرفت برآوردی
فیزیکی طرح در تاریخ 

1400/12/29

تاریخ برآوردی بهره 
برداری از طرح 

پروژه بازسازی خط
619،745160،000911001400/12/29دالر 140،00014،500،000م کارگاه احیاء قدی5

یزه پروژه انتقال مکان
دنس )پودرآلومینا
(  فیس

297،707170،000451001400/12/29دالر 120،0002،900،000



استراتژی صادرات

لحاظبههکمی کندصادرنیز،راخودبیلتشمشازکمیمقدارشرکتجاری،سالدرالبتهاست؛خالصشمشبهمربوطشرکتصادراتعمده

.نمی باشداهمیتیبارقممبلغی،

10

54%

21%

15%

39% 40%

%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1396سال  1397سال  1398سال  1399سال  1400ماهه 11

درصد صادرات شمش خالص

نیوم ماه اخیر بسیار کم شده است که احتماال به دلیل افزایش تقاضای داخلی آلومی2الزم به ذکر است، درصد صادرات شمش خالص شرکت طی ➢

.برای برآورد استفاده شده است( درصد37حدود )برای سال های آتی از میانگین درصد صادرات شمش خالص . است

86% 83% 88%

117%

91%

%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

1396سال  1397سال  1398سال  1399سال  1400ماهه سال 11

نسبت نرخ شمش صادراتی به داخلی



آماریمرکزپیش بینینیزو1400سالابتداییماه9درشدهمحققدرصدی27.2تورمبهتوجهبا،1400شدهکارشناسیتورم❖

statistaاستشدهگرفتهدرنظردرصد25و27.5ترتیببهآتیسال هایبرایودرصد1400،40سالبرای.

بهنسبتافزایشدرصدوشرکتماهه9گزارشبراساسشرکت،دستمزدوحقوقهزینهوانرژیهزینه هایرشددرصد❖

.استشدهبرآوردقبل،سال های

پودرنیجهانرخباآن هارابطه یاساسبرشرکتاولیهموادنرخوآلومینیومجهانینرخباآن هارابطه یاساسبرمحصوالتنرخ❖

.استشدهبرآوردآلومینا

.استشدهبرآورد(ECAنرخ)1401بودجهالیحهدرشدهتعییننرخاساسبرآتی،سال هایبرایشرکتمصرفیبرقنرخ❖
11

مفروضات

نه ماهه اول سالمفروضات
1400

کارشناسی 
سه ماهه انتهایی سال

1400

کارشناسی
سال

1400

کارشناسی
سال

1401

کارشناسی
سال

1402

226,256245,000230,942250,000270,000دالر 
2,6743,2002,8793,2003,200( دالر)نرخ جهانی آلومینیوم 

337392351392392(دالر)نرخ جهانی پودر آلومینا 
4,8504,5564,7778,0008,640( ریال)نرخ برق 

25%27.5%--هزینه انرژی 
25%27.5%40%--تورم 

25%27.5%--حقوق و دستمزد 



12

فایرا ، شاخص صنعت فلزات گرانبهای غیر آهن و شاخص کلتعدیل شده روند قیمتی سهم نمودار
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149
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1390سال  1391سال  1392سال  1393سال  1394سال  1395سال  1396سال  1397سال  1398سال  1399سال  1400ماهه 11

(هزارتن)آمار تولید و فروش ساالنه 

مقدار تولید ساالنه مقدار فروش ساالنه

5،668،098 7،939،165 10،828،107 12،870،604 11،281،631 11،614،023 14،597،394

28،003،445
38،377،998

69،373،546

91،454،407

416

305 341

393

329 320
363

440

338 334

403

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

10،000،000
20،000،000
30،000،000
40،000،000
50،000،000
60،000،000
70،000،000
80،000،000
90،000،000

100،000،000

1390سال  1391سال  1392سال  1393سال  1394سال  1395سال  1396سال  1397سال  1398سال  1399سال  1400ماهه 11

مبلغ فروش

(میلیون ریال)مبلغ فروش  (میلیون دالر)مبلغ فروش 
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4،601،827

10،121،948

5،382،662 5،553،521
4،974،264

7،290،445
6،346،165

8،906،697 8،652،051 8،937،615

5،203،604

20

50

26 26
22

31
27

38 37 37

22
10

20

30

40

50

60

2،000،000

4،000،000

6،000،000

8،000،000

10،000،000

12،000،000

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن

مبلغ فروش ماهانه امسال

(میلیون ریال)مبلغ فروش  (میلیون ریال)مبلغ فروش 

1،444

3،457 2،952 2،453
3،440

2،970
3،740

2،469

4،680
3،672 3،332 3،816

946

3،848 4،884

6،994 7،173
5،712

5،768 5،282
5،820

8،099
8،476

5،864

4،601

10،121

5،382 5،553
4،974

7،290
6،346

8،906 8،652 8،937

5،203

2،000

4،000

6،000

8،000

10،000

12،000

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

(میلیارد ریال)مبلغ فروش ماهانه 

1398سال  1399سال  1400سال 
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1،885
1،613 1،657

2،029 2،052
1،773

1،756

2،613
2،205

1،793 1،794

2،265

2،721

1،971

1،755

2،735

500

1،000

1،500

2،000

2،500

3،000

1393سال  1394سال  1395سال  1396سال  1397سال  1398سال  1399سال  ماهه 11

1400

نرخ جهانی آلومینیوم و نرخ فروش شمش خالص فایرا

نرخ جهانی آلومینیوم  نرخ شمش خالص فایرا

مقایسه نرخ های شرکت با نرخ های جهانی

363
473

309
272

322

407

743

433 404

545

100

200

300

400

500

600

700

800

1396سال  1397سال  1398سال  1399سال  1400ماهه 9

رانرخ جهانی پودر آلومینا و نرخ خرید پودر آلومینای وارداتی فای

نرخ جهانی پودر آلومینا نرخ خرید پودر آلومینای وارداتی فایرا

337

نرخ جهانی پودر آلومینا با اختالف 
نرخ خرید فایرا، عمدتا مربوط به 

هزینه های جانبی نظیر هزینه حمل، 
.می باشد... هزینه گمرکی و 

میانگین نرخ های فروش شرکت 
همواره باالتر از نرخ آلومینیوم بورس 

.لندن بوده است
363 473

309 272 276 313 423

2،029 2،052 1،773 1،756

2،314
2،516

2،80217,9%

23,0%

17,4%
15,5%

11,9% 12,4%

15,1%

%

5%

10%

15%

20%

25%

500

1،000

1،500

2،000

2،500

3،000

1396سال  1397سال  1398سال  1399سال  1400بهار  1400تابستان  1400پاییز 

وضعیت نرخ پودر آلومینا و آلومینیوم

نرخ جهانی پودر آلومینا نرخ جهانی آلومینیوم نسبت نرخ پودر آلومینا به آلومینیوم

نسبت نرخ پودر آلومینا به آلومینیوم، در 
درصد بوده و 13حال حاضر در محدوده 

ته این بدان معناست که پودر آلومینا نتوانس
 ی به اندازه آلومینیوم رشد کند که این نکته

.مثبتی برای شرکت است
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سربار

مواد اولیه مصرفی
1401کارشناسی 1400کارشناسی 1400ماهه 1397139813999مواد مصرفی

%30%28%27%31%32%34نسبت آند به کل تولید

%7%8%9%4%7%5نسبت پترولیوم کک به کل تولید

%30%43%47%21%22%95ولیدنسبت پودر آلومینای داخلی به کل ت

%164%152%148%172%171%99ولیدنسبت پودر آلومینای وارداتی به کل ت

%18%19%19%18%17%17نسبت سایر مواد به کل تولید

1401کارشناسی 1400کارشناسی 1400ماهه 1397139813999(میلیون ریال)هزینه سربار 

1,857,5972,035,1712,371,84510,567,54414,833,52230,053,158هزینه انرژی

451,232457,147477,286332,273443,031487,334هزینه استهالک

1,444,6341,909,6112,497,1022,146,9393,101,1343,953,946هزینه حقوق و دستمزد

1,240,9661,293,9881,717,3212,660,6713,857,0594,917,750سایر هزینه ها

4,994,4295,695,9177,063,55415,707,42722,234,74539,412,188جمع سربار
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ترکیب سربار

34%

7%
35%

24%

1399سال 

هزینه انرژی هزینه استهالک هزینه حقوق و دستمزد سایر هزینه ها

67%
2%
14%

17%

1400ماهه اول 9

هزینه انرژی هزینه استهالک هزینه حقوق و دستمزد سایر هزینه ها

67%2%

14%

17%

1400کارشناسی سال 

هزینه انرژی هزینه استهالک هزینه حقوق و دستمزد سایر هزینه ها

76%

1%
10%

12%

1401کارشناسی سال 

هزینه انرژی هزینه استهالک هزینه حقوق و دستمزد سایر هزینه ها

افزایش سهم هزینه انرژی در 
خ ترکیب سربار به دلیل افزایش نر
حامل های انرژی مخصوصا برق 
9می باشد که آثار آن در گزارش 

.ماهه شرکت نمایان است
کاهش سهم هزینه حقوق و دستمزد 

ه سربار نسبت ببرآوردی شرکت در 
با وجود در نظر گرفتن ، 99سال 

عیدی کارکنان و افزایش آن به 
میزان تورم برای سال آتی، به دلیل 
کاهش سهم این هزینه در ترکیب 

بوده 1400ماهه اول سال 9سربار 
. است
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ترکیب بهای تمام شده

79%

6%
15%

1399سال 

مواد مستقیم مصرفی دستمزد مستقیم تولید سربار تولید

62%5%

33%

1401کارشناسی سال 

مواد مستقیم مصرفی دستمزد مستقیم تولید سربار تولید

67%
6%

27%

1400ماهه اول 9

مواد مستقیم مصرفی دستمزد مستقیم تولید سربار تولید

68%
6%

26%

1400کارشناسی سال 

مواد مستقیم مصرفی دستمزد مستقیم تولید سربار تولید

افزایش سهم هزینه سربار در 
، نسبت بهترکیب بهای تمام شده

به دلیل رشد سربار به ، 99سال 
واسطه افزایش نرخ حامل های 

ماهه ابتدایی 9انرژی است که در 
.امسال نیز شاهد آن بودیم
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1402کارشناسی سال 1401کارشناسی سال 1400کارشناسی سال 1400ماهه اول سال 13999سال 1398سال 1397سال 1396سال واحدصورت سود زیان

 154,291,204 142,862,226 111,817,522 77,133,808 69,373,546 38,377,998 28,003,445 14,597,394میلیون ریالفروش 

(130,526,048)(115,120,860)(76,222,608)(50,729,311)(43,289,469)(29,883,606)(21,612,936)(12,507,413)میلیون ریالبهای تمام شده کاالی فروش رفته

 23,765,157 27,741,366 35,594,913 26,404,497 26,084,077 8,494,392 6,390,509 2,089,981میلیون ریالناخالص( زیان)سود

(4,046,943)(3,616,276)(2,832,630)(1,955,988)(7,023,998)(627,348)(515,513)(453,368)میلیون ریالهزینه های عمومی اداری 

(186,740)(192,629)(948,997)(688,549)(2,591,251)(903,149)(584,533)(413,684)میلیون ریالسایر درآمد هزینه عملیاتی

 19,531,473 23,932,461 31,813,287 23,759,960 16,468,828 6,963,895 5,290,463 1,222,929میلیون ریالعملیاتی( زیان)سود

(515,904)(515,904)(515,904)(386,928)(386,276)(209,921)(169,618)(251,644)میلیون ریالهزینه های مالی

 455,901 455,901 1,486,424 1,372,449 528,066(274,365) 806,527(264,543)میلیون ریالسایر درآمد هزینه غیر عملیاتی

 19,471,471 23,872,458 32,783,807 24,745,481 16,610,618 6,479,609 5,927,372 706,742میلیون ریالقبل از کسر مالیات  ( زیان)سود 

(1,973,023)(2,418,970)(3,830,510)(2,650,550)(959,904)(1,091,491)(659,190)(17,390)میلیون ریالمالیات

 17,498,448 21,453,488 28,953,297 22,094,931 15,650,714 5,388,118 5,268,182 689,352میلیون ریالخالص پس از کسر مالیات( زیان)سود 

 9,629,740 9,629,740 9,629,740 9,629,740 9,629,740 5,197,831 5,197,831 5,197,831میلیون ریالسرمایه

 1,817 2,228 3,007 2,294 1,625 1,037 1,014 133ریالسود هر سهم پس از کسر مالیات

 1,817 2,228 3,007 2,294 1,625 560 547 72ریالسود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه
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حاشیه سود

12%

29%

11%

17%

-4% 5%

14%
23% 22%

38%
34%

13%
19%

19%

14%

21%
14%

14%
15% 20%

39%
34%

34%

59%

-3%
11%

4% 8%

2% 2% 1%
8% 6%

-10%

%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1390سال  1391سال  1392سال  1393سال  1394سال  1395سال  1396سال  1397سال  1398سال  1399سال  1400ماهه اول سال 9

مقایسه حاشیه سود شرکت با شرکت های پایین دست

فایرا فنوال فمراد

%10-

12%

29%

11%
17%

-4%

5%

14%
23% 22%

38% 34% 32%

19%

9%

23%

7%
13%

-10%
%

8%

19% 18%
24%

31% 28%

17%

%
6%

1% 6%

-16%

-6%
5%

19% 14%
23%

29% 26%

15%

-20%

-10%

%

10%

20%

30%

40%

50%

1390سال  1391سال  1392سال  1393سال  1394سال  1395سال  1396سال  1397سال  1398سال  1399سال  ماهه اول سال 9

1400

کارشناسی سال 

1400

کارشناسی سال 

1401

حاشیه سود شرکت

حاشیه سود ناخالص حاشیه سود عملیاتی حاشیه سود خالص

0
0

%10-
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1401جداول آنالیز حساسیت سود شرکت در سال مالی 
نرخ دالر

2,228200,000220,000240,000260,000280,000300,000320,000

نرخ آلومینیوم جهانی

2,000(1,211)(883)(555)(227)101 429 757 
2,300(687)(307)74 454 834 1,214 1,595 
2,600(163)269 702 1,135 1,567 2,000 2,433 
2,900361 846 1,331 1,816 2,301 2,786 3,271 
3,200884 1,422 1,959 2,497 3,034 3,571 4,109 
3,5001,408 1,998 2,588 3,177 3,767 4,357 4,947 
3,8001,932 2,574 3,216 3,858 4,501 5,143 5,785 
4,1002,456 3,150 3,845 4,539 5,234 5,928 6,623 
4,4002,979 3,726 4,473 5,220 5,967 6,714 7,461 
4,7003,503 4,302 5,102 5,901 6,700 7,500 8,299 
5,0004,027 4,879 5,730 6,582 7,434 8,285 9,137 

نرخ آلومینیوم جهانی
2,228 2,0002,3002,6002,9003,2003,5003,8004,1004,4004,7005,000

نرخ پودر آلومینا

250 (466)760 1,986 3,211 4,437 5,662 6,888 8,114 9,339 10,565 11,790 
280 (931)294 1,520 2,746 3,971 5,197 6,422 7,648 8,874 10,099 11,325 
310 (1,397)(171)1,054 2,280 3,506 4,731 5,957 7,182 8,408 9,633 10,859 
340 (1,862)(637)589 1,814 3,040 4,265 5,491 6,717 7,942 9,168 10,393 
370 (2,328)(1,102)123 1,349 2,574 3,800 5,025 6,251 7,477 8,702 9,928 
400 (2,794)(1,568)(343)883 2,109 3,334 4,560 5,785 7,011 8,237 9,462 
430 (3,259)(2,034)(808)417 1,643 2,869 4,094 5,320 6,545 7,771 8,997 
460 (3,725)(2,499)(1,274)(48)1,177 2,403 3,629 4,854 6,080 7,305 8,531 
490 (4,191)(2,965)(1,739)(514)712 1,937 3,163 4,388 5,614 6,840 8,065 
520 (4,656)(3,431)(2,205)(979)246 1,472 2,697 3,923 5,148 6,374 7,600 
550(5,122)(3,896)(2,671)(1,445)(220)1,006 2,232 3,457 4,683 5,908 7,134 
580(5,588)(4,362)(3,136)(1,911)(685)540 1,766 2,992 4,217 5,443 6,668 
610(6,053)(4,828)(3,602)(2,376)(1,151)75 1,300 2,526 3,752 4,977 6,203 
650(6,674)(5,448)(4,223)(2,997)(1,772)(546)680 1,905 3,131 4,356 5,582 
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1401نکات مهم در مورد تحلیل حساسیت سود شرکت در سال مالی 

سطحدراتمفروضسایرماندنثابتوآنتناسببهآلومیناپودرنرختغییرعدمفرضباوجهانیآلومینیومنرخدرصدی10افزایشبا

تناسبمآلومیناپودرنرختغییرفرضباقبلصفحهحساسیتتحلیل).کردخواهدرشددرصد59حدوددرفایرا،سهمهرسودبرآوردی،

(استشدهبرآوردآلومینیومنرخبا

نرخبهنسبتآلومینیومنرختغییرعدمفرضباو1401سالدربرآوردینرخبهنسبتآلومیناپودرنرخدرصدی10افزایشباهمچنین

.می یابدکاهشدرصد27فایراسهمهمسودبرآوردی،

بهفایراسهمهرسودزیر،حساسیتتحلیلشرکت،سودآوریرویآنتاثیروآتیسال هایدرشرکتمصرفیبرقنرخاهمیتبهتوجهبا

.می دهدنشانرابرقمتفاوتنرخ هایازای

درصد11حدود،1401سالدرشرکتسهمهرسودبرآوردی،نرخبهنسبتشرکتمصرفیبرقنرخردکاهشدرصد10ازایبه➢

.می یابدافزایش

(ریال)نرخ برق 
2,2284,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,5008,0008,5009,000

3,4373,2863,1352,9842,8322,6812,5302,3792,2282,0771,926
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نتیجه گیری
مربوطهامودیتیکجهانینرخعاملدوتاثیرتحتنیز،ایرانآلومینیومشرکتسودآوریوضعیتکامودیتی محور،سهم هایازبسیاریمانند

.می باشددالرنرخو(آلومینیوم)

نظیرمینیومآلومصرف کنندهصنایعتولیدرشدواسطهبهتقاضاافزایشوانبارهاموجودیسطحکاهشچین،زیست محیطینگرانی های

اهشکاستشدهباعثدیگر،طرفازاوکراینبهروسیهحملهواسطهبهآنافزایشوجهاندرانرژیبحرانوطرفیکازخودروسازی

نوساندچار،دیگریمشکلهریاواورهالبرق،قطعیواسطهبهایرانآلومینیومشرکتاگرپس.باشدانتظارازدورکامودیتیاینقیمت

.گرفتنظردرآنبرایمثبتیسودآوریچشم اندازمی تواننشود،تولید

باالرارکتشریسک هایصادرات،بانکبهشرکتارزیبدهیوشرکتمصرفیبرقنرخافزایشبحثمثبت،نکاتاینهمه یکناردر

شرکترزیابدهیصادرات،بانکاعالمطبق.کرداظهارنظرشرکتآیندهسودآوریوضعیتدربارهروشنطوربهنتوانشدهباعثوبرده

شدشنهادپیایران،آلومینیومشرکتوصادراتبانکبینجلسه ایطبقومی باشد(فرعواصل)دالرمیلیون268بربالغایران،آلومینیوم

دراطاقسمیزانازدقیقیخبرکماکاناماشودمشخصآناقساطوتسعیرتولیدموانعرفعقانون46مادهاساسبرارزیبدهیماندهکه

سالمجمعدردرصدی40سودتقسیمفرضباو1400سالدرشرکتبرایتومانی300سودگرفتننظردرباوجوداینبا.نیستدست

بهشرکت،بازارارزشتغییرعدمفرضبامجمعازبعدشرکتp/eنسبت،1401سالدرتومانی229سودگرفتننظردرهمچنینوآتی

انرژیبامرتبطریسک هایپذیرشباوآتیسال هایطیآلومینیومروندمثبتچشم اندازبهتوجهبافلذارسید؛خواهدواحد7.5حوالی

لحاظبهبجذاسطوحبهرسیدنصورتدرشرکتاینبیشتربررسیصادرات،بانکبهارزیبدهیپرداختریسکوشرکتمصرفی

p/e،نیستلطفازخالی.


