
بعد از انتشار گزارش های ماه های مهر و ابان این سوال در ذهن سهامداران ایجاد شده است که کدام یک از شرکت ها نسبت به گزارش شش 

ماهه در جایگاه بهتری قرار گرفته و فروش های بهتری در مقایسه با سال قبل داشته اند. به همین جهت بر آن شدیم تا گزارشی در جهت 

 سهامداران در مواجهه با چنین سوالی تهیه نماییم. شفاف شدن ذهن 

 گزارش زیر به مقایسه شرایط فروش شرکت های فعال در صنعت فلزات اساسی پرداخته است. 

به ترتیب بهترین عملکرد را نسبت  ، ارفع، فخوز، فوالی، فنوال، فزرین، ذوب و فباهنرفخاس،بر اساس این گزارش نماد های فروس، فمراد، فجر 

است و در این میان پایین ترین نسبت قیمت به درآمد را  ه دوره شش ماهه داشته و فروش به میزان قابل توجهی رشد داشته و جلو افتادهب

 ارفع داراست.

 
سال 

 مالی
 درصد فروش آبان فروش مهر

کل فروش تا 

 79پایان آبان 

کل فروش تا 

 79پایان آبان 

درصد تغییر 

نسبت به 

دوره مشابه 

 سال قبل

فروش 

 79شهریور 
 79شهریور 

درصد تغییر 

نسبت به 

دوره مشابه 

 سال قبل

نسبت 
p/e 

 29.24 %145 ۱۰۶،۴۰۷ ۴۱۴،,۱۶ %190 386,988 ۷،۷۲۲،۷,۷ %5- ۷۸۶،۴۸۱ 193,663 29/12 فروس

 %13 ,۱۴،۰۶ ۴۷,،,۸ %54 99,649 ۷,۱،۴۱۰ %2- ۱۷,،۱۱ 34,132 29/12 فمراد
-

18.37 

 13 %63 ۷۲،۱۰۷,،۲ ,۶،۰,۸،۱۰ %99 3,031,236 ۴،۰۲۷،۶,۰ %108 ۷۲۲،,,۷،۲ 623,993 29/12 فجر

 31.85 %45 ۸,,،,۱،۴۲ ۷۷،۰۸۷،۰۸۲ %74 10,597,149 ۷۸،۶۱۸،۸۶۰ %80 ,۶،۱۲۱،۸۲ 2,629,929 29/12 فخاس

 4.62 %104 ۲۷۷،۱۲۷،, ۷۰،۴۷۸،۷۴۱ %129 6,698,511 ۶۰۲،,۱۶،,۷ %46 ۲،۸۰۱،۱۰۱ 1,923,442 29/12 ارفع

 6.7 %47 ,۱,،۱۷،۰۲۶ ۴۷۲،۶۰۰،,۶ %68 40,115,909 ,,۱۲،۱,،۴۱ %49 ۷۱،۷۷۸،۶۸۶ 8,801,911 29/12 فخوز

 8.97 %57 ۲۱۲،۱,۶ ۶۲۸،۶۷۴ %78 382,734 ۴۸۲،۱۴۰ %54 ۷,۶،۱۱۸ 100,006 29/12 فوالی

 30.2 %4- ۱۴۲،۴۱۰ ۶۱,،۱۱۱ %16 1,041,999 ۰,,،۷،۲۷۰ %9- ۲۲۴،۸۱۱ 250,170 29/12 فنوال

 5.45 %3- ۶,۱،۱۲۷ ۸۲۴،,۶۱ %15 694,194 ,۱,۱،۴۰ %72- ۷۱۲،۰۱۱ ۲۸,،,۴۲ 29/12 فرزین

 20.91 %51 ۷۸،۶۸۷،۱۰۶ ۴۱,،۲۱،۸,۶ %64 25,171,125 ,۶۷،۱۴۱،۷۰ %47 ۰۷۰،,۸،۰۱ 5,473,528 29/12 ذوب

 12.31 %51 ,,۰۷،۶,،۲ ۱،۱۱۱،۲۶۸ %63 3,729,524 ۶۴,،۴،۰۸۴ %18- ,۷،۰,۰،۲۷ 1,275,947 29/12 فباهنر

 9.85 %99 6,586,463 ۸,,،۷۱،۷۱۱ %107 9,294,550 ۲۱۶،۴,۴،,۷ %23 ,۱,،,۱،۱۴ 2,735,204 29/12 کاوه

 5.99 %68 6,662,323 11,217,249 %74 9,120,205 ۸۶۱،۰۶۲،,۷ %4- ,۴,،,۲،۲۴ 2,365,268 29/12 فایرا

 7.65 %69 ۶،۶۱۷،۱۸۸ ۱۱۸،,,۱،۶ %74 6,337,095 ,,۷۷،۰۷۷،۶ %31 ۰۲,،۶,,،۷ 1,517,215 29/12 فوالژ

 7.96 %15 ۸۸۱،,۶۱ ۷۱۴،,۰, %19 590,318 ۱۰۱،۴۸۱ %6 ۶،۶۰۷, 51,563 29/12 فسرب

 6.56 %61 ,۱۷،,,۷،۱ ,۲،۸۱۲،۱۱ %61 2,553,851 ۶،۷۷۷،۸,۶ %24 ۲۱,،۱۰۴ ,۱۷،۱۲, 29/12 فسپا

 25.22 %64 ۷،۰۷۴،۰۷۲ ۷۰,،,۷،۴۴ %64 1,402,048 ۲،۲,۶،۶۴۱ %0 ۱۷۶،۲۱۷ 314,683 29/12 فپنتا

 5.14 %47 ,۰,،۲۸,،۴۴ ۸،۷۰۷،۷۱۱, %45 96,094,150 139,208,819 %95 27,192,210 13,915,470 29/12 فوالد

 8.86 %45 ۲۱,،۶۲۱ ۱۲,،۴۲۷ %42 477,142 ۱۶,،,۴۱ %219 ,۶۷،۷۰ 12,898 29/12 فرآور

 6.04 %3 ۸,,،۱۱۱ ۶۰۸،,۱۶ %1- 458,511 ۶,۲،۱,۱ %29 ۸،۷۶۸, ۷,۱،,۶ 29/12 کیمیا

 18.59 %70 ۱۱۰،,۷،۰۱ ۱,,،,۷،۸۲ %64 1,504,568 ۲،۶۴۱،۱۷۸ %38- ,۲۶۶،۶۱ 393,286 29/12 فنورد

 4.03 %39 ,۰۰،۱۸,،۷۷ ,۱۲،۱۰,،۷۴ %33 17,083,389 ,,۲۲،۴۴۶،۰ %90 ,,۲،۷,,،۱ 2,099,556 29/12 هرمز

 22.29 %4- ۱,۱،۸۷۱ ۱۲۸،۱۶۴ %12- 1,163,313 ,,۷،۰۲۱،۸ %7- ۷۱۱،۷۷۰ 148,106 29/12 فلوله

 5.31 %39 ۱۷،۶۷۶،۴۲۴ ۷۱۶،,,۶۱،۱ %27 46,307,382 ۸،۸۲۶،۱۴۷, %121 ۸۰،۷,۲,،۷۰ ۶،۱,۴،۸۱۸ 29/12 فملی

 6.11 %9 ۲۲۱،,۲،۷۲ 2,318,192 %6- 2,785,972 ۲،۴۱۰،۷۱۴ %183 ۷۴۱،۱۸۸ 57,840 29/12 فاسمین



 15.55 %77 ۸۶،۸۴۱ ۷۶,،,۷۶ %44 126,782 ۷۸۲،۸۷۱ %51- ۷۰،۸,۷ 22,008 29/12 زنگان

 


