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3صفحه 

.استکشورهاصنعتیتوسعهورشددرتأثیرگذارومهمکاالهایازیکیفوالد
عدادتومی دهدتشکیلراجهانیتجارتمهمکاالیدومینگازونفتازبعدکاالاین

ومعدنآالت،ماشینساختساختمان،نقل،وحملقبیلازپایهصنایعاززیادی
روایناز.ندهستوابستهفوالدصنعتبهانرژی،انتقالوتولیدبامرتبطصنایعدیگر
ورداربرخکشورهااقتصادیتوسعهدرویژه ایاهمیتازفوالدصنعتتوسعهوبهبود
.است
می توانکهطوریبهاستآلیاژیعناصروکربنآهن،ازمتنوعیبسیارترکیبفوالد

والبجبسیارخواصبافوالدیمختلفترکیباتعناصر،ایننوعومقدارتغییربا
نیکلوفسفرگوگرد،مس،کربن،:شاملفوالدآلیاژیعناصر.نمودتولیدرامتفاوت

.است
فوالدباشند،داشتهکربندرصددوحدودتادرصدهزارمدوبینکهآهنیآلیاژهایبه

هبفوالدخواص.باشدنیزدیگریآلیاژیعناصرشاملمی تواندکهمی شوداطالق
ردموجودآلیاژدهندهفلزهایوشدهانجامحرارتیعملیاتآن،درموجودکربندرصد

باشدداشتهکربندرصددهمدوتادرصدهزارمدوبینکهفوالدیاز.داردبستگیآن
۱.۶تا۱.۲بینکهفوالدی.می شوداستفادهفوالدیورقولولهسیم،ساختنبرای

ازو،می رودبکارساختمانیقطعاتوبخاردیگریل،ساختنبرایداردکربندرصد
،ابزارآالتساختبرای(سختفوالد)باشدداشتهکربندرصد۲تا۱.۶ازکهفوالدی

.شودمیاستفادهغیرهوفنر

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهم

معرفی

ptsinvest.ir

مواردمصرففوالد

ساخت و ساز

52%
تجهیزات 

مکانیکی

16%

خودرو سازی

12%

محصوالت 

فلزی

10%

حمل و نقل

5%

تجهیزات 

%3برقی
لوازم خانگی

2%

World Steel: منبع



4صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهم

ptsinvest.ir

تولید

صنعتنایدرمرسومروشنخستین.می گیردصورتروشدوبهسنتیطوربهوعمومادنیادر(فوالدبهمذابآهنتبدیل)اولیهفوالدتولید
Blastیا«بلندکوره»روشاصطالحا Furnace»»ابواستگرفتهقراراستفادهموردمیالدینوزدهمقرناواسطازصنعتیصورتبهکهداردنام
فرآینداینکهمی شود؛تهیهفوالد(سنگزغال)ککهمراهبهبلندکورهدراحیاسپسو(کلوخه)آگلومرهبهآنتبدیلوآهنسنگازاستفاده

می شود؛انجامبلندکورهروشازجهانفوالدتولیددرصد۷۰تا۶۰حدودحاضرحالدرویافتتوسعهدارررابرتوسیلهبه۱۹4۸سالدر
استدهشفراگیرآنکاربردبیستمقرنازکهجدیدتریروش.دنیاستدرروشاینسلطهکردنرمقکمحالدرجدیدتکنولوژی هایاگرچه،

Electricیاالکتریکیقوسکورهباکهداردنام«مستقیماحیا» Arc Furnace»»احیافرآینداسفنجیآهنکناردرقراضهآهنازاستفادهو
دبرخوردارنغنیگازیمنابعازکهکشورهاییدرروشاین.می شودتولیدروشاینازامروزهجهانفوالدازدرصد3۰حدودکهمی شودعملیاتی

.می شوداستفادهکنندهاحیامادهعنوانبهگازازومی باشدتوجهمورد

کوره بلند قوس الکتریکی

بیلت بلوم اسلب



5صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهم

ptsinvest.ir

داصلی ترین کشورهای تولید کننده فوال
(۲۰۲۱در سال )

۲۰۱۱۲۰۱۲۲۰۱3۲۰۱4۲۰۱5۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۹۲۰۲۰۲۰۲۱

کل تولید  کوره بلند قوس الکتریکی
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۸۰۰

۶۰۰

4۰۰

۲۰۰

میزان تولید فوالد در دنیا بر اساس هر یک 
(میلیون تن)از روش های تولید 

روشطریقازدنیادرفوالدعمدهشد،بیانکههمانطور.داردقرارهندبعدیرتبهدر.استچینکشوردرجهانفوالدتولیدکنندهبزرگترین
.می شودتولیدبلندکوره

World Steel: منبع

تولید



۶صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهم

ptsinvest.ir

تولید

کهرسیدتنمیلیون۲۹بهایراندر۲۰۲۰سالدرخامفوالدتولید•
ظرفیت.گرفتاختیاردرراجهانخامفوالدتولیددرصد۱.55حدود
میلیون۲۹تولیدباواستتنمیلیون4۰ایراندرفوالدتولیدشدهنصب
هکداردوجودکشوردرنشدهاستفادهظرفیتدرصد۲5تقریبافعلی،تنی

امینتمشکالتپایین،برداریبهرهضریببهمی توانآندالیلجملهاز
گازوبرقتامینمشکالتوفوالدسازیواحدهایخوراکواولیهمواد

.نموداشاره
امروزهاست؛اولیهموادتامینفوالد،صنعتاصلیچالش هایازیکی•

سال هایطیکهمی باشدتنمیلیارد۲.۸کشورآهنسنگقطعیذخیره
اینامااستشدهاضافهکشورذخایربهتنمیلیاردیکمیزانبهگذشته
.ودبنخواهدکشورنیازپاسخگویتوسعه،برنامهبهتوجهبانیزمیزان

رشدگندلهتاآهنسنگازفوالدزنجیرهباالدستدرتولید۱4۰۰سالدر•
یافتهکاهشفوالدواسفنجیآهنتولیدانرژیکمبوددلیلبهولیداشته
خوراکعرضهکسریازفوالدزنجیرهترازدرتغییرموجبامراین.است

مورددرامراین.استگردیدهآنمازادبه(کنسانترهوگندله)باالدستی
نمودار.استمشهودتنمیلیون۱۰ازبیشترساالنهمازادایجادباگندله
۱4۰۰و۱3۹۹سالدرفوالدزنجیرهمحصوالتتولیدمیزانمقایسهروبرو

.می دهدنشانرا
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مقایسه میزان تولید در ایران 
(میلیون تن)

کتاب سال فوالد ایران: منبع



۷صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهم

ptsinvest.ir

تولید

پایهبرایرانفوالدتولیدازدرصد۸۰ازبیشکهاستاینمی شوداستنباط۱4۰۰سالدرایرانفوالدواقعیتولیدآمارازآنچه•
منظراز.فتدنیاتفاقنسبتایندرچندانیتغییرنیزتوسعهطرح هایتکمیلبامی رودانتظاراست؛الکتریکیقوسکوره های

الکتریکیقوسطریقازترکیهدرفوالدتولیددرصد۸۰کهچرااست؛ترکیهکشوربهشبیهبسیارایرانکشورفوالدسازی،فناوری
.استاسفنجیآهنایران،درفعالالکتریکیقوسکوره هایاصلیخوراکترکیه،برخالفامااست؛

آهناصلیخوراکباوالکتریکیقوسکوره هایفناوریباراخودفوالدصنعتکهاستکشورهاییمعدودجزایرانواقعدر•
.استآنمعادنوآهنسنگبوددسترسدرموضوعایناصلیدلیل.استدادهتوسعهاسفنجی

وسعهتمحرکهنیرویکهاستطبیعیگازعظیمذخایرازبرخورداریایرانفوالدصنعتنسبیمزیتتنهاواقعدرومهمترین•
کتریکیالقوسروشبهایراندرفوالدتولیداصلیسهمدلیلهمبنبه.استاسفنجیآهنتولیدجهتمستقیماحیایواحدهای

.است

اولیهمادهازدرصد5۰ازبیشوالکتریکیقوسکوره هایاولیهمادهازدرصدی۹5حدودسهماسفنجیآهنحاضرحالدر•
حدودتنهاادنیخامفوالدکلتولیدبهاسفنجیآهنخوراکنسبتکهحالیدرمی دهد،تشکیلراکشوردرفعالالقاییکوره های

.استدرصدچهار



۸صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهم

ptsinvest.ir

تولید

:ازعبارتنددارند،فعالیتعامسهامیصورتبهکهفوالدکنندهتولیدشرکت هایاصلی ترین

اصفهانمبارکهفوالد•
خوزستانفوالد•
اصفهانآهنذوب•
کاشانامیرکبیرفوالد•
یزدآلیاژیفوالدصنایع•
ایرانآلیاژیفوالد•
سپاهانسازانغلتک•
ایرانیانغدیرفوالدوآهن•
کیشجنوبکاوهفوالد•
ارفعفوالدوآهن•
سیرجانفوالد•
سبزوارفوالد•
جنوبهرمزگانفوالد•



۹صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهم

ptsinvest.ir

بهای تمام شده

چینکشورعنییجهان،درفوالدمصرف کنندهبزرگ تریناقتصادیوضعیتبهوابستهاساسی،فلزاتسایرمانندنیزفوالدقیمت•
ردنقل،وحملنوعونقلوحملهزینه هایفوالد،برایتقاضاوعرضهمیزانانرژی،هزینه هایمثلعواملیاین،عالوه بر.است

.می گذارندتاثیرفوالدقیمتبرهمگیآهنسنگواولیهموادبودندسترس

ستفادهاانرژیازآنفروشوفوالدتولیدفرآیندتمامیدرتقریباًاست،فوالدقیمتتعییندرعواملمهم ترینازیکیانرژی•
.استانرژیهزینه هایتغییراتازمتاثرنیزفوالدیمحصوالتتمام شدهبهایتغییراتازقسمتی.می شود

وعشرهنگاممختلفبازارهایدرقیمتیشوک هایازنمونه ای.استقیمتتعییندرمهمعواملازیکیتقاضاوعرضهمیزان•
.کردپیداکاهشاساسیفلزاتسایرهمانندنیزفوالدقیمتتقاضا،میزانکاهشباشد،مشاهدهکروناپاندمی

.می گذارندتأثیرفوالدیمحصوالتنهاییقیمتبرنیز...وکارنیرویبهمربوطهزینه هایونقلوحملبهمربوطهزینه هایتمام•

والدفتولیدبرایهمگیفوالد،قراضهوسنگزغالآهن،سنگ.دانستاولیهمحصوالتتمام شدهبهایمی توانرادیگرعامل•
.استتاثیرگذارفوالدشدهتمامبهایرویآن هاعرضهمیزانوقیمتکهمی شونداستفاده



۱۰صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهم

ptsinvest.ir

ازاشینکهدارندکشورهامیانراتولیدهزینه هایکمترینهندوروسیهکهمی دهدنشانفوالدتولیدهزینه هایکلازبرآوردها•
ترینباالژاپنهمراهبهایتالیاوآلمانکشوردوواستشدهتمامبهایدراصلیجزءدوبعنوانانرژیوخامموادهزینه هایکاهش

.دارندقرارکشورهامیانهدردوهرودارندمشابهیتولیدهزینه هایمتحدهایاالتوچین.دارندراتولیدهزینه های

ربه طووداشتهجغرافیاییمناطقتمامدرتولیدهزینه هایبرچشمگیریتأثیر۲۰۲۱سالدرانرژیوخامموادقیمتافزایش•
.استیافتهافزایشقبلسالبهنسبتدرصد5۰متوسط

.دمی دهتشکیلتولیدهزینه هایازراسهمبیشترین(آهنسنگمثالبعنوان)خامموادتولیدکننده،کشورهایتمامدر•

دارند،رانرژیابامرتبطهزینه هایباالترینایتالیاوآلمانژاپن،.می دهدنشانکشورهابینبیشتریاختالفانرژیهزینهمولفه•
.دارندراانرژیبامرتبطهزینه هایکمترینویتناموآمریکاحدودیتاروسیه،چین،کهحالیدر

هایکشوردرمی رودانتظارکههمان طورواستمتفاوتبسیارمختلفکشورهایدرنیزکارنیرویبهمربوطهزینه هایسهم•
.استبیشتریافتهتوسعه

بهای تمام شده



۱۱صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهم

ptsinvest.ir

انرژی

واضح.استداشتهکاهشدرصد۶۰فوالدصنعتدرانرژیمصرفکنون،تا۱۹۶۰سالازکهشدهدادهنشانWorldsteelازگزارشیدر•
کاهشبهکهنگرفتهصورتکشوردرپایه ایتغییراتمسلماًواست۱۹۶۰دههبهمربوطایراندرفوالدتکنولوژیپایهکهاست

.شودمنجرانرژیمصرف
بهیفراوانهیاهویکهبودصنایعانرژیقیمتافزایشازبخشیتنهاپتروشیمیخوراکدرصد4۰تاگازقیمتافزایش،۱4۰۰سالدر•

برابریسهقیمتافزایشدیگرعبارتبه.استشدهبرابر۶تا5برققیمتشرکت ها،مالیصورت هایاساسبردرحالی کهانداختراه
بهنسبتمستقیماحیایواحدهایخصوصبهوفوالدزنجیره هایفراینددرآنبیشترسهمبهتوجهبا۱4۰۰سالدرطبیعیگاز

.استداشتهبیشتریتبلیغاتیتأثیربرق،برابری۶تا5قیمتافزایش

شبکه اطالع رسانی نفت و گاز: منبع

مصرف گاز در صنعت فوالد از سال 
۱4۰4و پیشبینی مصرف تا سال ۱3۹5

(میلیون متر مکعب در روز)

بهتوجهبااست،مشخصروبه رونموداردرکههمانطور
پیش بینیفوالد،صنایعسویازاجراحالدرطرح های
۲5ازبیشساالنهمیانگینطوربه۱4۰4سالتامی شود

ندفرایسهم.یابدافزایشفوالدصنایعگازمصرفدرصد
۱4۰4سالتاگازمصارفمجموعازاسفنجیآهنتولید
افزایشونگهداشتکهآنجااز.شدخواهددرصد۸3حدود
درسرمایه گذاریدالرمیلیارد۸۰ازبیشنیازمندگازتولید

عصنایدرگازتأمینپایداریرواینازاست،گازصنعت
ایعصناینمشارکتوهمکارینیازمندفوالدویژهبهعمده
.است



۱۲صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهم

ptsinvest.ir

میلیون تن فوالد55سرمایه گذاری مورد نیاز برای رسیدن به تولید 
(میلیون یورو)

برایهدف گذاری،۱4۰4اندازچشمسندطبق
دفوالتولیدتنمیلیون55ظرفیتبهرسیدن

واساساینبر.استشدهانجامایراندرمیانی
بهنیازهدف،اینبهرسیدنبرای

دریورومیلیون۸۰۰۰حداقلسرمایه گذاری
.داردوجودصنعتزیرساخت های
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سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران: منبع

توسعه



۱3صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی
سهم

ptsinvest.ir

کارخانجات. باشدمیدنیاآلیاژیفوالدکارخانجاتمدرن ترینازیکیوخاورمیانهوایراندرمخصوصوآلیاژیفوالدانواعتولیدکنندهبزرگترینایرانآلیاژیفوالدشرکت
روزفنیدانشطحسباالترینازبرخورداروتجهیزاتپیشرفته ترینبهمجهزشرکتاینتکمیل کاریوحرارتیعملیاتسبک،مقاطعنوردسنگین،مقاطعنوردفوالدسازی،

صنایعدرشرکتنایمحصوالت.استساختهمیسربین المللیاستانداردهایبامنطبقوکیفیتباالترینبارامخصوصوآلیاژیفوالدهایتولیدامکانکهمی باشد؛دنیا
کاربردویژهصنایعسایرومعدنیصنایعکشاورزی،ادواتماشین سازی،خودروسازی،صنایعجراحی،وپزشکیلوازمساختابزارسازی،نیروگاه ها،پتروشیمی،وگازونفت

.داردوسیع

بهره برداریبهیزدشهرستاندر۱3۷۸سالدروتاسیسخاصسهامیصورتبه۱3۷۰سالدرآلیاژیفوالدهایانواعتولیدکننده(فوالژ:نمادبا)ایرانآلیاژیفوالدشرکت
.شدتبدیلعامسهامیشرکتبه۱3۸۸سالدرشرکتاینهمچنین.رسید

روه هایگدرشرکتتولیدات.می باشدجهاندرآلیاژیفوالدتولیدکنندگانپیشرفته ترینازیکیمحصول،تن55۰.۰۰۰ساالنهتولیدظرفیتباایرانآلیاژیفوالدشرکت
رارت پذیرحعملیاتفوالدهایباال،دمایبافوالدهایخوش تراش،فوالدهایفنر،سطحی،سخت شوندهفوالدکربنی،فوالدگرم کار،ابزاربلبرینگ،میکروآلیاژ،فوالدی

.می باشند

معرفی
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محصوالت

فوالد میکروآلیاژی
در برخی صنایع، نیروی بسیار باالیی به قطعات
وارد می شود؛ به همین دلیل باید از قطعه ای 
استفاده شود که نسبت قدرت به وزن آن باال 

یعنی در عین داشتن استحکام باال، سبک. باشد
یکی از رایج ترین صنایع استفاده از . وزن باشد

.فوالد میکروآلیاژ در صنعت خودرو است

فوالد سخت شونده سطحی
فوالد سخت شونده سطحی یا فوالد 
سمانتاسیون به فوالدی کربنی یا کم

آلیاژ گفته می شود که مقدار کربن آن 
پایین بوده و می توان با عملیات 

کربن دهی، مقدار کربن را درسطح آن 
افزایش داد که این عمل موجب می شود 
بتوان با عملیات حرارتی مناسب، سطح 

.سخت و مارتنزیتی ایجاد کرد

ابزار گرم کار
فوالد گرم کار فوالدی است که در درجه 

درجه 3۱۶دمای باالی )حرارت های باال 
د مورد استفاده قرار می گیرن( سانتی گراد

و توانایی حفظ خواص خود در دمای 
باال را دارند این دسته یکی از مهمترین 

و مقاوم ترین فوالدها هستند که از 
آن ها به عنوان قالب و ابزارهای در دمای 

.باال در صنعت استفاده می شود

فوالدهای خوش تراش
فوالدهای خوش تراش در دسته 

د فوالدهای کربنی کم آلیاژ قرار می گیرن
که در ترکیب شان عناصری مانند سرب، 

ور فسفر، گوگرد، بیسموت و سلنیوم حض
این فوالدها به دلیل نوع ترکیبات. دارند

ار شیمیایی از قابلیت ماشین کاری بسی
. باالیی برخوردار است

بلبرینگ
ت به انواعی از فوالد می گویند در ساخ

توجه بلبرینگ ها استفاده می شود که با
ر به نوع کاربرد باید مقاومت باالیی د
ته برابر فرسایش و فشار مستقیم داش

آن ها ( Fatigue)باشند و حد خستگی 
.زیاد باشد

فوالد کربنی
ته فوالد کربنی که با نام فوالد ساده کربنی هم شناخ

می شود، در واقع معرف طیف گسترده ای از فوالدهایی 
ن  است که کربن به عنوان اصلی ترین عنصر آلیاژی آ

هم در فوالدهای کربنی، عناصر دیگری. شناخته می شود
یاژ وجود دارند، اما کربن و آهن به عنوان عناصر پایه این آل

ر خواص فوالد به مقدار کربن موجود د. شناخته می شوند
با افزایش درصد کربن در . آن وابستگی زیادی دارد

فوالدها، امکان سخت کاری و افزایش استحکام با انجام
ولی از طرفی باعث کاهش . عملیات حرارتی وجود دارد

.شکل پذیری فوالد می شود
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طرحتوسعه

یزد یک: نام طرح•

شمش فوالدی: نوع تولیدات•

۷۰۰،۰۰۰(:  تن)ظرفیت اسمی •

۱4۰۱اسفند : زمان بهره برداری•
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ترکیبسهامداران

نمودار زیر ترکیب سهامداران شرکت را نشان . میلیون ریال می باشد۲4،۰۰۰،۰۰۰سرمایه شرکت بر اساس آخرین گزارش شرکت، مبلغ 
.می دهد
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33%

سهامی خ-شرکت بین المللی توسعه صنایع ومعادن غدیر

موسسه صندوق حمایت وبازنشستگی کارکنان فوالد

-بامسئولیت محدود-شرکت واسط مالی آبان سوم

-م ک م ف ع-خ.شرکت س اتهران س

-م ک م ف ع-خ.شرکت س اخراسان رضوی س

-م ک م ف ع-خ.شرکت س افارس س

-م ک م ف ع-خ.شرکت س اخوزستان س

-م ک م ف ع-ع.شرکت س ااصفهان س

-م ک م ف ع-خ.شرکت س اآذربایجان شرقی س

-م ک م ف ع-خ.شرکت س امازندران س

-م ک م ف ع-خ.شرکت س اکرمان س

سایر سهامداران
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تغیراتسرمایه

زیرشرحبهشرکتاخیرسرمایهافزایشدو.استیافتهافزایشریالمیلیون۲4,۰۰۰,۰۰۰مبلغبهمرحلهچندطیشرکتسرمایه
:است

هدرصد افزایش سرمایهتاریخ افزایش سرمای
میلیون )سرمایه جدید
(ریال

محل افزایش سرمایه

آورده نقدی۱3۹۸/۱۰/۲5۹۶،۰۰۰،۰۰۰

سود انباشته۱3۹۹/۱۰/۰۱۶۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰

سود انباشته۱4۰۰/۰۲/۱۹۲۰۱۲،۰۰۰،۰۰۰

سود انباشته۱4۰۰/۱۱/۰3۱۰۰۲4,۰۰۰,۰۰۰
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روندسودآوریوتقسیمسود

تقسیمدرصدمیانگین.استشدهارائهذیلنموداردرگذشتهسالچهارطیایرانآلیاژیفوالدشرکتسودتقسیموسودآوریروند
.استدرصد5۰حدوددرسالچهاراینطیدرشرکتسود

نمودار روند سودآوری و تقسیم سود شرکت
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شرکتدریکنگاه

(تابلو فرعی)اول بورس بازار

۱۰،۶۶۰(ریال()۱4۰۱/۱۱/۱۶)قیمت روز 

۲4,۰۰۰,۰۰۰(میلیون ریال)سرمایه 

۲۲5،۸4۰،۰۰۰(میلیون ریال)ارزش بازار 

P/E ttm۶.33

P/E forward 1401۶.۷۹

P/E forward 1402۲.4۸
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(صورتسودوزیان)بررسیصورتهایمالی
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(صورتوضعیتمالی)بررسیصورتهایمالی
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شرکت

مفروضاتتحلیل
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مقدارفروش
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مبلغفروش
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مبلغفروش
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(اجزایاصلی)بهایتمامشده
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(کارشناسی)صورتسودوزیان
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حاشیهسود
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تحلیلحساسیت

7,258540580600620640660680700710720

 380,000  5,7266,2766,5516,8277,1027,3777,6527,9278,0658,203

  400,000  6,1176,6966,9867,2767,5657,8558,1458,4348,5798,724

  420,000  6,5087,1167,4207,7258,0298,3338,6378,9419,0939,245

  440,000  6,8997,5367,8558,1748,4928,8119,1309,4489,6089,767

  460,000  7,2907,9568,2908,6238,9569,2899,6229,95510,12210,288

 480,000  7,6818,3768,7249,0729,4199,76710,11410,46210,63610,810

  500,000  8,0728,7969,1599,5219,88310,24510,60710,96911,15011,331

  520,000  8,4639,2169,5939,97010,34610,72311,09911,47611,66411,852

1402 

الر
 د

CIS بیلت 
7,2580%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

 380,000  3,3174,0444,7725,5006,2276,9557,6838,4109,1389,866

  400,000  3,5754,3425,1105,8786,6467,4138,1818,9499,71710,485

  420,000  3,8334,6405,4486,2567,0647,8728,6809,48810,29611,103

  440,000  4,0904,9385,7866,6347,4828,3309,17810,02610,87411,722

  460,000  4,3485,2366,1257,0137,9018,7899,67710,56511,45312,341

 480,000  4,6065,5346,4637,3918,3199,24710,17611,10412,03212,960

  500,000  4,8645,8326,8017,7698,7379,70610,67411,64312,61113,579

  520,000  5,1226,1307,1398,1479,15610,16411,17312,18113,19014,198

1402 

الر
 د

 میزان استفاده از ظرفیت پروژه
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دستهاولیهدفبهتوانستهقیمتوداردقرارپنجمموجدرکهاستتشخیصقابلمدتبلندالیوتسیکلیک۱4۰۱/۱۱/۱۶تاریخدرسهمقیمتیدرنمودار
.یابد
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.بودقیمتاینبهسهمواکنشنحوهمنتظرباید.استیافتهدستنیزخودقیمتیدومهدفبهقیمت۱4۰۱/۱۲/۱3تاریخدر



بیانیهسلبمسئولیت

محتوای این گزارش صرفاً جهت بررسی ارائه شده است

و

"شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا"

.هیچ گونه مسئولیتی را در قبال رفتار سرمایه گذاری افراد با اتکا بر این گزاش بر عهده نمی گیرد

تهران،خیابانقائممقامفراهانی
157نبشکوچهادیبالممالک،پالک

36-88534235-021

www.ptsinvest.ir

info@ptsinvest.ir

http://www.ptsinvest.ir/
mailto:info@ptsinvest.ir

