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این گزارش صرفا جهت معرفی تهیه شده و به هیچ وجه توصیه خرید و فروش نمی شود 
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شاخص کل در هفته جاریدرصدی 4.6نزول
روند هفتگی شاخص کل

(1)Irancr.com,(2 )Bourseview.com

هوریجمریاستانتخاباتدررئیسیآقایپیروزی
دالرنرخافزایش
انتظارازبهترمالیگزارشاتانتشار
اهشرکتسودتقسیمومجامعبرگزاریفصل

برجامازآمریکاخروج
افزایش حجم نقدینگی
 کاهش ارزش ریال

19-کوویدپاندمی
حقیقیپولورودخالص
ردبازارریزشوپاالیشی هانامطلوبگزارشات

اردیبهشت
افزایشP/Eاعدادبه(1)بازارنگرآیندهx22و

P/E(2)نگرگذشتهx37.5
ریالارزشکاهش
بانکیبینبهرهنرخکاهش

حقیقیپولخروجادامه
یکاآمرانتخاباتدربایدنآقایپیروزی
بانکیبینبهرهنرخافزایش
ریالارزشرشد

شهادت سردار سلیمانی

برجامپسادوران
باالواقعیبهرهنرخ
بانکینظامچالش

واقعیبهرهنرخکاهش
افزایش قیمت کامودیتی ها
افزایش صادرات
یافزایش سود شرکت های صادرات

نفتجهانیقیمتکاهش

ناشیجهانینرخ هایافزایش
اکراینوروسیهجنگ

رجامباحیایبهنسبتخوشبینی
بهرهنرخکاهش

رجامباحیایمذاکراتبالتکلیفی
کامودیتی هانرخکاهش
کیبانبینبهرهنرخصعودیروند
وساالنهمالیگزارشاتانتشار

انتظارازضعیف ترفصلی

(1) Irancr.com , (2) Bourseview.com 

نزول 4.6 درصدی شاخص کل در هفته جاری
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ارزش معامالت نسبت به هفته گذشتهدرصدي  2.2افت  ؛میانگین روزانه ارزش معامالت در هفته جاريمیلیارد تومان  7322

comBourseview.
.مجموع ارزش معامالت خرد سهام و حق تقدم سهام مورد محاسبه قرار گرفته است



د معامالت ارزش روزانه میانگین  خر
.است بوده همت 3.8 ،1400 سال در

سال در خرد معامالت ارزش روزانه میانگین  
.است بوده همت 2.3 ،1398

1399 سال در خرد معامالت ارزش روزانه میانگین،  
.است بوده همت 11.9

خرد معامالت ارزش روزانه میانگین 
ر 3.53 ،1401 سال ابتداي از  هزا

.است بوده تومان میلیارد

)میلیارد ریال(روند هفتگی ارزش معامالت خرد سهام 









1401/11/01 1401/11/02 1401/11/03 1401/11/04 1401/11/05

  

Bourseview.com .مجموع ارزش معامالت خرد سهام و حق تقدم سهام مورد محاسبه قرار گرفته است

7322 میلیارد تومان میانگین روزانه ارزش معامالت در هفته جاری؛ 
افت 2.2 درصدی ارزش معامالت نسبت به هفته گذشته

http://nibb.ir
http://


8

www.nibb.ir

















بهار 

1397

تابستان 

1397

پاییز 

1397

زمستان 

1397

بهار 

1398

تابستان 

1398

پاییز 

1398

زمستان 

1398

بهار 

1399

تابستان 

1399

پاییز 

1399

زمستان 

1399

بهار 

1400

تابستان 

1400

پاییز 

1400

زمستان 

1400

بهار 

1401

تابستان 

1401

پاییز 

1401



1399 سال در حقیقی پول )خروج( ورود خالص 
.است بوده همت 19.5 مبلغ

در حقیقی پول )خروج( ورود خالص 
.است بوده همت )59.2( مبلغ 1400 سال

تداي از حقیقی پول )خروج( ورود خالص ل پایان تا 1397 اب   سا
.است بوده همت 26.6 تجمعی صروت به ساله دو بازه در 1398

تداي از حقیقی پول )خروج( ورود خالص  اب
.است بوده همت )35.5( مبلغ 1401 سال

)میلیارد ریال(خالص ورود نقدینگی حقیقی 

comBourseview.

هفته گذشتهمیلیارد تومانی  800ورود  پول حقیقی در هفته جاري در مقایسه با خروجخالص میلیارد تومان  2990



 





1401/11/01 1401/11/02 1401/11/03 1401/11/04 1401/11/05

Bourseview.com 

میانگین نرخ بهره بدون ریسک شامل تمام انواع  اواق بدهی است

2990 میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در 
مقایسه با ورود 800 میلیارد تومانی هفته گذشته
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این گزارش صرفا جهت معرفی تهیه شده و به هیچ وجه توصیه خرید و فروش نمی شود 
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7.65: 99بدون احتساب سال ساله بازار 5تاریخی P/E TTMمیانگین 
6.80: 99بدون احتساب سال ساله بازار11تاریخی  P/E TTMمیانگین

7.65: 1399پنج ساله بدون احتساب سال P/E ttmمیانگین 

4

P/Eسقف TTMدربهاداراوراقبورس
1399مرداد19تاریخ

واحدی7بازار در سطح PP//EE  TTTTMMثبات 

P/E 12.7: 1399اسفند 27در

Bourseview.com

8.07: ساله11تاریخی  P/E TTMمیانگین

10.27: پنج سالهP/E ttmمیانگین 

P/E 7.7: 1400اسفند 28در

Bourseview.com

ثبات P/E TTM بازار در سطح 7 واحدی
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ارزش معامالت اوراق با درآمد ثابت کل بازار میانگین نرخ بهره بدون ریسک

درصد27/5واحد درصدی میانگین نرخ بهره بدون ریسک تا سطح 0/2کاهش 

Bourseview.com،cbi.ir
.میانگین نرخ بهره بدون ریسک شامل تمام انواع  اواق بدهی است

5

گسترش کرونا و عدم تقاضا برای وام بانکی
 در تیرماه10%داالن نرخ بهره و کف داالن
 9%کاهش نرخ بهره بین بانکی تا حدود

افزایش کف داالن نرخ سود
 شروع کسب و کارها
افزایش نرخ بهره بین بانکی
شروع حراج اوراق دولتی

ت باال رفتن نرخ تورم انتظاری به عل
خروج آمریکا از برجام و افزایش نرخ 

به علت عدم خروج منابع از بانک ها

1-cbi.ir     2-Bourseview.com میانگین نرخ بهره بدون ریسک شامل تمام انواع اواق بدهی است.

کاهش0/2 واحد درصدی میانگین نرخ بهره بدون ریسک تا 
سطح5/27 درصد
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8

12%

14%

16%

18%
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24%

26%

28%

30%

32%

سررسید شش ماهه سررسید یک ساله سررسید دو ساله سررسید سه ساله

بازده اوراق خزانه اسالمی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه

:بهمن5در تاریخ اوراق خزانه بازده 
%27.17(: 908اخزا)سررسید شش ماهه
%27.76(: 914اخزا)سررسید یک ساله 
%27.25(: 009اخزا)سررسید دو ساله 
%27.72(: 103اخزا)سررسید سه ساله 

:1400سال اوراق خزانه در YTMمیانگین 
%22.61: ماههششسررسید 
%22.43: سالهیکسررسید 
%22.72: سالهدوسررسید 
%23.24: سالهسهسررسید 

:1399سال اوراق خزانه در YTMمیانگین 
%18.25: ماههششسررسید 
%18.02: سالهیکسررسید 
%19.35: سالهدوسررسید 
%18.98: سالهسهسررسید 

:1401اول نیم سالاوراق خزانه در YTMمیانگین 
%21.68: ماههششسررسید 
%21.57: سالهیکسررسید 
%22.54: سالهدوسررسید 
%22.57: سالهسهسررسید 

بازده اوراق خزانه اسالمی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه
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% 18.7:  1400میانگین نرخ بهره بین بانکی در نیم سال اول 

% 20.41:  1400میانگین نرخ بهره بین بانکی در نیم سال دوم 

همت110به ارزش بازخریداجرای عملیات بازار باز در قالب توافق و% 21.04نرخ بهره بین بانکی تا نرخ % 0.01افزایش 

8

افزایش 0.01 % نرخ بهره بین بانکی تا نرخ 21.04 % و اجرای عملیات بازار 
باز در قالب توافق بازخرید به ارزش 110 همت
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این گزارش صرفا جهت معرفی تهیه شده و به هیچ وجه توصیه خرید و فروش نمی شود 

آخرین قیمتشرح

سال گذشتهماه گذشتههفته گذشته

تغییراتقیمتتغییراتقیمتتغییراتقیمت

%1,8494.49%1,7987.40%1,9321,9041.45(انس/دالر)طال 

%122,92090.38%206,51013.32%234,020227,7602.75(هزار ریال)سکه

%246,46815.63%2.75-293,065%285,000285,0000.00(ریال)دالر 

%2.59-88.08%84.641.37%85.884.641.37(بشکه/دالر)برنتسبد نفت 

%38.77-36,954%16,92033.73%22,62720,6899.37(دالر)بیت کوین 

%4.47-9,743%8,30812.03%1.35-9,3089,435(تن/دالر)LMEمس 

%5.37-3,614%2,98314.65%3,4203,4130.21(تن/دالر)LMEروی 

%13.70-635%5166.20%5485401.48(تن/دالر) CISبیلت

%2.62-552.5%47114.35%5385056.53(تن/دالر)ایران بیلت

CFR ($/mt)321322-0.31%3035.94%360-10.83%متانول

424424-0.09%474-10.62%658-35.63%(mt/$)سبد اوره 

Henry Hub ($/MBtu)3.113.2-2.81%7.15-56.50%4.24-26.65%گاز طبیعی 

ره بانکهای مرکزیبه دنبال کاهش تورم در کنار تضعیف دالر آمریکا و کاهش شتاب رشد بهبیلتدرصدی نرخ 6.5افزایش

7

افزایش6.5 درصدی نرخ بیلت به دنبال کاهش تورم در کنار تضعیف دالر آمریکا و کاهش 
شتاب رشد بهره بانکهای مرکزی

http://nibb.ir


14

www.nibb.ir

این گزارش صرفا جهت معرفی تهیه شده و به هیچ وجه توصیه خرید و فروش نمی شود 

بیشترین بازده ساالنهمقایسه صندوق ها بر اساس 
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت صندوق سرمایه گذاری  مختلط صندوق سرمایه گذاری در سهام

بازده ساالنه بازده شش ماهه بازده ماهانه نام صندوق بازده ساالنه بازده شش ماهه بازده ماهانه نام صندوق بازده ساالنه بازده شش ماهه بازده ماهانه نام صندوق

28.98% 16.60% 9.83% یکم کارگزاری بانک
کشاورزی 51.66% 19.84% 4.63% زیتون نماد پایا 75.14% 35.94% 10.21% ان مشترک گنجینه ارمغ

الماس

28.72% 14.84% 5.30% مشترک صنعت و 
معدن 40.99% 19.07% 5.20% مختلط کاریزما 74.64% 37.93% 13.28% آهنگ سهام کیان

27.26% 13.80% 1.64% ه گنجینه الماس بیم
دی 39.03% 21.77% 8.51% مشترک سپهر آتی 69.23% 34.09% 12.74% آسمان آرمانی سهام

26.33% 12.80% 2.67% ارزش کاوان ایرانیان 38.81% 20.64% 6% توسعه ممتاز 60.50% 30.63% 12.12% داریکفراز 

Fipiran.com

8

Fipiran.com

مقایسه صندوق ها بر اساس بیشترین بازده ساالنه

http://nibb.ir


این گزارش صرفا جهت معرفی تهیه شده و به هیچ وجه توصیه خرید و فروش نمی شود 

روند معامالت بورس کاال در هفته جاری

6ime.co

عرضه کنندگان با بیشترین حجم عرضه(تن)حجم معامالت(هزار ریال بر تن)قیمت شرح
عدد4,090,166خودرو گروه صنعتی ایران خودرو، سیباموتور، بهمن دیزل10,155

فوالد مبارکه اصفهان، صنایع هفت الماس336,04163,400ورق سرد

160,59092,240شمش بلوم
وصنعتی چادرملو، نیان، شرکت معدنییرافوالد خوزستان، جهان فوالد سیرجان، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد، فوالد کاوه جنوب کیش، فوالد سیرجان ایرانیان، شرکت فوالد زرند ا

والد آریا، غلتک سازان د پارس هفت تپه، کاوه فوالذوب و نورد زرفام، آهن و فوالد ارفع، ذوب آهن البرز غرب، فوالد کویر دامغان، فوالد بوتیای ایرانیان، گروه صنعتی پارس بوتیل یزد، ف
سپاهان، تولید فوالد تارا شمش یزد، اطمینان فوالد اسپادان

فوالد هرمزگان جنوب، فوالد خوزستان، فوالد جهان آرا اروند165,96172,000تختال
ملی صنایع مس ایران2,787,0004,000مس کاتد

معدنی و صنعتی گل گهر، سنگ آهن گهر زمین37,090270,000گندله سنگ آهن
شازند، پاالیش نفت شیراز( ره)پاالیش نفت بندرعباس، پاالیش نفت اصفهان، پاالیش نفت امام خمینی 114,21175,000وکیوم باتوم
فوالد مبارکه اصفهان، نورد و لوله اهواز243,01234,110ورق گرم

، آلومینیوم المهدی، آلومینای ایران(ایرالکو)مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم ایران953,6658,000شمش آلومینیوم

186,99235,494میلگرد
عدنی و صنعت آهن والد جهان، مجتمع ما فجهان فوالد سیرجان، مجتمع فوالد خراسان، ذوب آهن اصفهان، تولیدی فوالد سپید فراب کویر، گروه صنعتی درپاد تبریز، فوالد شاهرود، سیم

آهن و تولید میلگرد شت تاکستان، ذوبرمدو فوالد بافق، صنایع فوالد هیربد زرندیه، قائم پروفیل رازی، صبا فوالد زاگرس، مجتمع فوالد ظفر بناب، فوالد عتیق آذر سهند، فوالد خ
سیرجان حدید جنوب

ان، سیمان شرقکرمسیمان ساوه، سیمان هرمزگان، سیمان مازندران، سیمان خوزستان، سیمان تهران، سیمان خزر، سیمان شاهرود، سیمان فارس نو، سیمان ممتازان 6,733860,447سیمان
فوالد شادگانیر ایرانیان، صنعتغدپارس فوالد سبزوار، صبا فوالد خلیج فارس، شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، احیاء استیل فوالد بافت، فوالد غدیر نی ریز، آهن و فوالد121,60742,000آهن اسفنجی

ذوب آهن اصفهان، مجتمع جهان فوالد غرب، پروفیل صنعت ماهان198,94325,584تیرآهن
پتروشیمی شازند، پتروشیمی مارون، پلی پروپیلن جم، دی آریا پلیمر، پتروشیمی رجال، پتروشیمی پلی نار، نوید زرشیمی389,09112,300پلی پروپیلن نساجی
معدنی و صنعتی گل گهر، شرکت معدنی وصنعتی چادرملو28,990160,000کنسانتره سنگ آهن

www.nibb.ir

15ime.co

روند معامالت بورس کاال در هفته جاری
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www.nibb.ir این گزارش صرفا جهت معرفی تهیه شده و به هیچ وجه توصیه خرید و فروش نمی شود 

ارزش معامالت در بازار اختیار معامله

190,210

98,040

46,236

20,855 17,432
8,219 6,845 6,611 6,312 6,223 4,965 2,573 2,086 1,463 736.89 339.64 287.62 127.93 45.40

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

ان
توم

ون 
یلی

م

(میلیارد تومان)ارزش معامالت هفتگی 
:هفته منتهی به
1401/11/051401/10/281401/10/211401/10/14

420.8204.5419.8422.7

.اختیارات مورد معامله در بازار فرابورس ایران لحاظ نشده است

اختیارات مورد معامله در بازار فرابورس ایران لحاظ نشده است.

ارزش معامالت در بازار اختیار معامله

http://nibb.ir
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تحلیل بنیادی شرکت جهان فوالد سیرجان
5 بهمن 1401 

1401بهمن 5تحلیل بنیادی شرکت جهان فوالد سیرجان 
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ر زیشرکت هایتوسط شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان که از 1388شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان ابتدا در سال 
اران در حال مجموعه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران است تشکیل شد و پس از تغییراتی در سهامد

درصد سهام متعلق به صندوق 49و شرکت های وابسته و گل گهردرصد سهام متعلق به شرکت معدنی و صنعتی 51حاضر 
.بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت های تابعه است

از متعاقبا. به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد1388بهمن ماه 11شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در تاریخ 
به شرکت سهامی عام تبدیل شده و در 1399/12/26در تاریخ.شروع به بهره برداری نموده است1394تاریخ اول فروردین 

در گروه فلزات اساسی نزد سازمان بورس و اوراق فجهانبا نماد 1400/02/01و در تاریخفرابورسدر 1399/08/19تاریخ 
بهادار  به ثبت رسیده است

معرفی شرکت

معرفی شرکت

http://nibb.ir
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آهن اسفنجی

گندله

میلگرد

بیلت

بیلت

آهن 
اسفنجی

بریکت

نرمه آهن 
اسفنجی

آشنایی با فرایند تولید و محصوالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

.سازی استبریکتشرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان دارای چهار کارخانه احیاء، ذوب و ریخته گری، نورد و 
.این شرکت عالوه بر محصوالت ذکر شده گاز صنعتی نیز تولید میکند

کارخانه ذوب و ریخته گریکارخانه احیا

سازیبریکتکارخانه کارخانه نورد

آشنایی با فرایند تولید و محصوالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

http://nibb.ir
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آهن اسفنجی

گندله

میلگرد

بیلت

بیلت

آهن 
اسفنجی

بریکت

نرمه آهن 
اسفنجی

آشنایی با فرایند تولید و محصوالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

.سازی استبریکتشرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان دارای چهار کارخانه احیاء، ذوب و ریخته گری، نورد و 
.این شرکت عالوه بر محصوالت ذکر شده گاز صنعتی نیز تولید میکند

کارخانه ذوب و ریخته گریکارخانه احیا

سازیبریکتکارخانه کارخانه نورد

در دست اجراپروژه های

شولسردار شهید 2کارخانه احیاء مستقیم شماره -1
ن در تولید آهن اسفنجی به ظرفیت یک میلیون و پنجاه هزار ت: هدف

میدرکسسال با تکنولوژی 
1/4/1400: تاریخ شروع پروژه 
ماه31: مدت انجام پروژه 
نفر400: میزان اشتغال زایی

میلیون یورو120: برآورد بودجه پروژه
مگامدولکارخانه احیاء -2

ر تن در تولید آهن اسفنجی به ظرفیت یک میلیون و هفتصد هزا: هدف
میدرکسسال با تکنولوژی 

میلیون یورو120: سرمایه گذاری ارزی
ریالمیایارد3000: سرمایه گذاری ریالی

نفر600-250: میزان اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم

2کارخانه فوالد سازی شماره -3
شمشو مبلویک میلیون و سیصد هزار تن در سال انواع : ظرفیت تولید

فوالدی با تکنولوژی کوره قوس الکتریکی
میلیون یورو200: سرمایه گذاری ارزی
میلیارد ریال4000: سرمایه گذاری ریالی

نفر1200-350: میزان اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم
بردسیرکارخانه فوالد آلیاژی -4

فوالدی آلیاژیشمشهزار تن در سال انواع 500: ظرفیت تولید
میلیون یورو50: برآورد بودجه پروژه
میلیارد ریال200: سرمایه گذاری ریالی

نفر400-150: اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم

پروژه های در دست اجرا

http://nibb.ir
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ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران

ی موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملشرکت واسط مالی خرداد دوم
صنایع مس ایران

شرکت ملی صنایع مس ایران ایرانیانامید.ب.اصندوق سرمایه گذاری 

سایر سهامدارانشرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر

42.25%

5.1%4.71%

28.82%

4.42%14.7%

TSETMC:منبع

ترکیب سهامداران

TSETMC:منبع

http://nibb.ir
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14011402

26,70028,500(ریال)نرخ دالر نیما 

520610(دالر)جهانیشمشنرخ 

194,311,250154,422,204(تن/ریال)میلگردنرخ 

169,846,122135,856,698(تن/ریال)شمشنرخ 

: نماد
فجهان

قیمت

(1401/11/05  :)
3،170 ارزش بازار

(1401/11/05:)

206،050

میلیارد ریال

65،000:سرمایه
میلیارد ریال

EPS1401: ریال194

EPS1402: 290  ریال

P/EE1401: 16.3

در یک نگاه و مفروضات فجهان
فجهان در یک نگاه و مفروضات  

TSETMC:منبع

http://nibb.ir
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15,503,940
22,480,039

67,418,584

108,482,693 113,479,125

143,378,740
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لیو
می

درآمدهای عملیاتی
.جهانی و عرضه و تقاضا محصوالت استشمشنرخ فروش محصوالت شرکت متاثر از نرخ 

12,542,244

18,591,541

44,491,735

89,392,841
97,001,255

118,507,644

0
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100,000,000
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140,000,000

1397 1398 1399 1400 1401 1402

یال
ن ر

لیو
می

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی درآمدهای عملیاتی

نرخ فروش محصوالت شرکت متاثر از نرخ شمش جهانی و عرضه و تقاضا محصوالت است.

http://nibb.ir
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15,503,940
22,480,039

67,418,584

108,482,693 113,479,125

143,378,740
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لیو
می

درآمدهای عملیاتی
.جهانی و عرضه و تقاضا محصوالت استشمشنرخ فروش محصوالت شرکت متاثر از نرخ 

12,542,244

18,591,541

44,491,735

89,392,841
97,001,255

118,507,644
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بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
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ترکیب بهای تمام شده درآمد عملیاتی

90%
66% 66% 72% 63% 63%

3%

7% 8% 7% 6% 8%

14%
37% 41% 38% 33% 36%

1397 1398 1399 1400 1401 1402

مواد مستقیم دستمزد مستقیم سربار

ترکیب بهای تمام شده درآمد عملیاتی
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19%
17%

34%
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درآمد سود ناخالص حاشیه سود ناخالص

سود ناخالص

سود ناخالص
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16% 15%

32%
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درآمد سود عملیاتی حاشیه سود عملیاتی

درصد عمدتا به دلیل رکود در 31نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 1401شهریور ماه31کاهش سود عملیاتی شش ماهه منتهی به 
.فوالدی می باشدشمشبازار جهانی 

سودعملیاتی

سودعملیاتی

http://nibb.ir
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سود خالص
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سود خالص
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پیش بینیواقعیشرح
14011402سه ماه آخر نه ماه اول1397139813991400ارقام به میلیون ریال

 143,378,740 113,479,125 29,354,762 84,124,363 108,482,693 67,418,584 22,480,039 15,503,940فروش
(118,507,644)(97,001,255)(27,373,176)(69,628,079)(89,392,841)(44,491,735)(18,591,541)(12,542,244)بهای تمام شده
 24,871,096 16,477,870 1,981,586 14,496,284 19,089,852 22,926,849 3,888,498 2,961,696سود ناخالص

(4,520,957)(2,386,930)(642,971)(1,743,959)(2,259,979)(1,408,270)(493,881)(405,356)هزینه های فروش، اداری و عمومی
 0 0 0 0 0(9,170)(17,173)(128,946)عملیاتیهزینه هایسایر درآمد و 

 20,350,139 14,090,940 1,338,615 12,752,325 16,829,873 21,509,409 3,377,444 2,427,397سود عملیاتی
(1,713,014)(1,713,014)(679,144)(1,033,870)(3,555,972)(5,255,423)(2,011,351)(834,211)هزینه های مالی

 210,237 210,237 281,317(71,080) 1,092,402 174,773 699,837 314,309غیرعملیاتیهزینه هایسایر درآمد و 
 18,847,362 12,588,163 940,788 11,647,375 14,366,303 16,428,759 2,065,930 1,907,492سود قبل از مالیات

 0 0 0 0 0(7,667)(9,569)(10,629)مالیات
 18,847,362 12,588,163 940,788 11,647,375 14,366,303 16,421,092 2,056,361 1,896,863سود خالص

 290 194 14 179 359 411 2,419 2,232سود خالص هر سهم
 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 40,000,000 40,000,000 8,500,000 8,500,000سرمایه

صورت سود و زیان
صورت سود و زیان

http://nibb.ir
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پیش بینیواقعیشرح 
139713981399140014011402(اعداد میلیون ریال)

15,503,94022,480,03967,418,584108,482,693113,479,125143,378,740درآمد 

%26%5%61%200%45نرخ رشد

2,961,6963,888,49822,926,84919,089,85216,477,87024,871,096سود ناخالص

%51%14-%17-%490%31نرخ رشد

%17%15%18%34%17%19حاشیه سود ناخالص

2,427,3973,377,44421,509,40916,829,87314,090,94020,350,139سود عملیاتی

%44%16-%22-%537%39نرخ رشد

%14%12%16%32%15%16حاشیه سود عملیاتی

1,896,8632,056,36116,421,09214,366,30312,588,16318,847,362سود خالص 

%50%12-%13-%699%8نرخ رشد

%13%11%13%24%9%12حاشیه سود خالص

مفروضات مالی
مفروضات مالی

http://nibb.ir
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سیاست تقسیم سود
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