نگاهی بر عرضه اولیه شرکت فوالد کاوه جنوب کیش

نماد :کاوه
زمان عرضه :چهار شنبه مورخ 96/07/26

محل عرضه  :بازار دوم بورس
میزان عرضه 5 :درصد
میزان سرمایه7000 :میلیارد ریال
تعداد سهام700 :میلیون سهم
میزان عرضه 350 :میلیون سهم
متعهد عرضه  :بنیاد مستضعفان

حداکثر سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی 7000 :سهم
دامنه قیمت 1740 :تا  1760ریال
سقف تعهد خرید 50 :درصد

شرکت فوالد کاوه جنوب کیش در سال  58در کیش به ثبت رسید و در سال  29تبدیل به شرکت سهامی عام شد .این شرکت از
واحدهای تجاری فرعی شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس متعلق به بنیاد مستضعفان می باشد.هدف از تاسیس این شرکت
تکمیل زنجیره تولید فوالد از گندله تا مقاطع طویل فوالدی می باشد .در سال  28طرح توجیهی فنی و اقتصادی کارخانجات تولید فوالد
تهیه و به سازمان صنایع و معادن استان هرمزگان ارائه شد و همزمان جواز تاسیس صادر گردید .در حال حاضر این شرکت دارای دو
مدول احیا مستقیم به منظور تولید آهن اسفنجی جمعا به ظرفیت  055865111تن می باشد .این کارخانه قابلیت ارتقا ظرفیت تا 9/9

میلیون تن در سال را دارد .این شرکت همچنین دارای دو واحد تولید شمش فوالدی هر کدام به ظرفیت  0/9میلیون تن می باشد واحد
دوم البته تا کنون  %85پیشرفت فیزیکی در ساخت داشته است و در صورت تامین مالی در شهریور  25به بهره برداری خواهد رسید .در
سال  28فعالیت شرکت عالوه بر تولید آهن اسفنجی ،بهره برداری از فاز یک فوالدسازی ،تکمیل خط انتقال و آب شیرین کن 08هزار
متر مکعبی ،تداوم ساخت و تکمیل پروژه های فوالدسازی فاز  ،9گندله سازی( مناقصه سنگان) ،پروژه های زیرساخت شامل آب شیرین
کن  81،01و  8هزار متر مکعبی ،پست برق 981کیلو ولت GISو ...بوده است.

شرکت در سال  28موفق شد به ازای هر سهم 08ریال سود بسازد که نسبت به سال ما قبل از آن افتی 01درصدی در سود آوری داشته
است .به طور کلی روند سودآوری سهم از سال  29تا کنون روندی نزولی با شیبی نسبتا تند بوده است.

برای سال  26اما شرکت پیش بینی سود هر سهم  051ریال داشته است .نکته ای که باید مد نظر قرار داد عدم پوشش سود پیش بینی
شده در بودجه شرکت طی سال گذشته بوده است.شرکت برای سال  28پیش بینی  60ریال سود داده بود که در پایان سال موفق شد
تنها 08ریال از آن را پوشش دهد .شرکت در  6ماهه ابتدای امسال اما روندی دیگر داشته و نه تنها پیش بینی خود را از  051ریال به
 919ریال رسانده بلکه موفق به پوشش  16درصدی یعنی  29ریال شده است .شرکت در  6ماهه پارسال پوشش 985درصدی از سود
داشته ولی هزینه های مالی شرکت منجر به کاهش سود در پایان سال گذشته شده است.
شرکت در آخرین پیش بینی خود برای سال  26رشد فروش 21درصدی!!! درنظر گرفته و در 6ماهه ضمن پوشش 82درصدی معادل
 %01کل فروش سال  28را داشته است!!! .از این رو آغاز روندی رو به رشد برای شرکت به واسطه رشد فروش شرکت می توان متصور
بود .در پایان سال  28شرکت به ازای هر سهم  06ریال سود انباشته داشته است .رقمی در حدود سود هر سهم سال 28
 00درصد درآمد شرکت از محل صادرات بیلت می باشد و در کل 01درصد فروش شرکت صادراتی می باشد.

شرکت نرخ یورو را در بودجه برای سال  26مبلغ 1111تومان درنظر گرفته حال آنکه یورو هم اکنون 1511تومان می باشد .از طرفی
در گزارش 6ماهه خود فروش صادراتی را با دالر 8652تومان گزارش نموده است .گندله ماده اصلی مصرفی شرکت بوده که شرکت%15
آن را از شرکت صنعتی و معدنی گل گهر خریداری می کند.
شرکت قصد دارد در عرضه اولیه 8درصد از سهام خود(881میلیون سهم) را در محدوده قیمتی  0011تا 0061ریال عرضه نماید .با توجه
به کد های موجود به نظر می رسد به هر کد بین  9611تا  9011سهم اختصاص یابد .برمبنای قیمت گذاری به روش  P/Eو با فرض
تحقق سود پیش بینی شده برای سال جاری ،قیمت پیشنهادی برای عرضه با نسبت  5/0 P/Eمحاسبه شده است .نظر به آنکه P/E
گروه سهم برابر  0/61بوده و سهم هایی نظیر فخوز  P/Eبرابر  8دارند ،قیمت پیشنهادی برای عرضه باال به نظر می رسد.

گروه تحلیل کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان
فهیمه رستمیان

