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 بررسی و تحلیل شرکت کالسیمین
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 بررسی صنعت 

 فلز روی

بعد از فلزات آهن، آلومینیوم و مس، چهارمین فلز پر استفاده  .های طبیعی معدنی استدر واقع یکی از سنگ (Zinc) سنگ روی یا زینک

 .باشدمیدر جهان، روی 

 فلزها الکتریکی گالوانیزه ، آبکاری فوالد و برنج جمله از ضدزنگ آلیاژهای چون ساختمواردی هم به توانمی روی استفاده موارد از

 داروهای و ضدآفتاب هایکرم موثر عنصر ها،باتری داخلی ساختار از قسمتی عنوان به آلیاژها، در استفاده زدگی،  زنگ از جلوگیری جهت

. باشدمی تن میلیون 14.5 در حدود مقدار روی مورد نیاز بازار جهانی پزشکی اشاره نمود. کننده ضدعفونی روی پوست و محلول از مراقبت

 . اند کرده تولید جهان نیاز مقدار از کمتر درصد 1.5 کنندگان تولید 2018 سال در
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که سه کشور استرالیا ، چین و پرو دارای بیشترین ذخایر روی جهان در این بخش حاکی از آن است  2017اطالعات ارایه شده سال 

شود و با توجه به امار موجود کشور چین ، استرالیا و پرو نیز در همین سه کشور انجام می در سوی دیگر بیشترین تولیدکننده .باشندمی

ر نظام عرضه و تقاضای این کاال داشته و فعاالن اقتصادی کننده درسد این کشورها نقش تعیینر میصدر قرار دارند. از اینرو به نظ در

 این بخش باید دقت بیشتری را به اتفاقات و اطالعات این کشورها داشته باشند تا چشم انداز روشنتری را به آینده آن ترسیم نمایند.

 

  

   سربفلز

 یپایین یکه از خاصیت هدایت الکتریک یسفید مایل به آبفلزی است براق، انعطاف پذیر، بسیار نرم، شدیداً چکشخوار و به رنگ سرب 

 باشد. یبرخوردار م

 فادهو به همین علت از آن برای نگهداری مایعات فرسایشگر )مثل اسید سولفوریک(  است استمقاومت  یین فلز به شدت در برابر پوسیدگ

آن افزود. این فلز )در حالت عنصری( پس از  یبه سخت توانیآنتیموان یا فلزات دیگر به سرب م یکم ی. با افزودن مقادیر خیلشودیم

 سرب به شرح زیر است:   یموارد استفاده معمول س و روی بیشترین کاربرد را دارد.آهن، آلومینیم، م

مهمات و اسلحه سازی، شیشه سازی، پالستیک سازی، ، تهیه پوشش  ،یمفتول، روکش کابل برق رسان ،یحلب ،ساخت لوله و مخازن آب

آفت  ی، باتری سازی، الستیک سازی، آلیاژهای فلزی، رنگ سازی، کبریت سازی، صنایع شیمیایمنابع تبخیر ،یاتاقک سرب ،هاسقف

 .دندان هحروف چاپ، اتصاالت و مواد پر کنند،سوخت اتومبیل  ،کشها
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در این بخش حاکی از آن است که سه کشور استرالیا ، چین و روسیه دارای بیشترین ذخایر سرب جهان  2017 اطالعات ارایه شده سال

رسد این کشورها نقش شود. از اینرو به نظر میباشند و بیشترین میزان تولید سرب  نیز در سه کشور چین، استرالیا و امریکا انجام میمی

ین کاال داشته و فعاالن اقتصادی این بخش باید دقت بیشتری را به اتفاقات و اطالعات این کننده در نظام عرضه و تقاضای اتعیین

 کشورها داشته باشند تا چشم انداز روشنتری را به آینده آن ترسیم نمایند.
 

 

 

 

 

 

 

 

های از شرایط تولید و اقتصاد میالدی را با اثرات منفی چشمگیر ویروس کرونا آغاز نمود تا پیش بینی 2020اقتصاد جهانی در حالی سال 

 .منفی سه درصد پیش بینی شده است 2020جهانی تعدیل شود و به طبع آن تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 

تولید ناخالص داخلی اقتصادهای برتر دنیا با کاهش چشمگیری روبرو شده است بطوریکه تولید ناخالص داخلی در آمریکا این  عالوه بر

پیامدهای اقتصادی جهانی این بیماری، تأثیرات شدیدی بر بخش فلزات و بینی شده است.و پیش  %1.5و همچنین چین حدود  -5.9%

  ان تولید امسال کاهش یابد.شود که میزمعدن داشته است، پیش بینی می
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فلزات پایه از ابتدای  .مهمترین پیامدهای ناشی از تعطیلی کشوری و استانی مانند مواردی در آفریقای جنوبی ، پرو ، کانادا و مکزیک است

و معادن شد که  زیرا تأثیر اقتصادی این بیماری همه گیر باعث کاهش مصرف در فلزات .ها داشته اندسال کاهش قابل توجهی در قیمت

بینی از ثبات قیمتی حال حاضر با توجه به اتفاقات و رویدادهای کنونی اقتصاد دنیا پیش کاهش قیمت فلزات اساسی نیز اتفاق افتاد.

  باشد.دالر در هر تن برای روی جهانی برای سال جاری میالدی مورد انتظار می 2.000برخوردار باشند و سطوح قیمتی 

ماهه  3های فلزات پایه نوسان کمتری دارد لذا نسبت به آنها افت کمتری دارد بطوریکه در لی نسبت به سایر قیمتقیمت سرب بطور ک

درصد کاهش یافت. قیمت سرب بطور کلی پایدار است زیرا بیشتر تولید سرب به  10بدلیل شیوع ویروس کرونا تنها  2020ابتدای سال 

های ماشین و شوند. با وجود همه گیری باتریجامد که تقریبا هر سه سال یکبار تعویض میانهای اسید سرب برای موتورها میباتری

گردد. چین هم بزرگترین کامیون هنوز هم نیاز به تعویض دارند بنابراین پایه سخت جایگزینی باتری منجر به افزایش تقاضای سرب می

ونی اقتصاد دنیا و چین انتظارات ثبات قیمتی برای فلز سرب مورد انتظار تولیدکننده و هم مصرف کننده سرب است و با توجه به شرایط کن

 باشد.فعاالن اقتصادی می

 

 

 

میالدی را با اثرات منفی چشمگیر ویروس کرونا آغاز نمود تا پیش بینیهای از شرایط  2020اقتصاد جهانی در حالی سال  

شوند. با وجود همه تعویض تولید و اقتصاد جهانی تعدیل شود و به طبع آن تولید ناخالص داخلی جهانی در سعویض می

 دارند بنابراین پایه سخت جایگزین
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 گردد. چین هم بزرگترین تولیدکننده و کننده سرب امنجر به افزایش تقاضای سرب میپباتر 

 پیش بینی صنعت سرب و رویب

که تولید های خود را تا حدود زیادی تعدیل نموده است. از آنجاییبینیبینی جهانی به دلیل اثرات چشمگیر کرونا پییشسایت پیش

بینی شده است همچنین چین به عنوان اقتصاد برتر دنیا  براساس موسسه منفی سه درصد پیش 2020ناخالص داخلی جهانی در سال 

 2020برنامه محرکی برای دوران کرونا ارائه ننموده است بنابراین افزایش تقاضا در نیمه دوم سال  S&P Global Ratingجهانی 

های صورت گرفته مبنی بر اثرات گی دارد. با توجه به بررسیتاحدود زیادی به سرعت بازگشت اقتصادهای دنیا به شرایط نرمال بست

 باشد.های آتی به شرح ذیل میبینی قیمت فلزات در سالکرونا بر قیمت فلزات جهانی، پیش
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گیر مارس، توسط سازمان بهداشت جهانی همه 11است. در تحوالت اساسی جهانی داشته COVID-19 از ابتدای ماه مارس، شیوع

مرگ و میر ناشی از این بیماری و  70،000میلیون مورد تأیید شده در سرتاسر جهان وجود دارد ، بیش از  1.3هم اکنون بیش از  شد.

اند. عالئم مثبتی از بهبود وضعیت وجود داشته است  از جمله اینکه چین در کشور از زمان نگارش تحت تأثیر قرار گرفته 200بیش از 

را صفر گزارش کرد ، در حالی که شهر ووهان، منشاء و مرکز اصلی ویروس به طور رسمی قرنطینه خود  مارس عفونتهای محلی 19

های مثبتی دیده شده است که حاکی از بهبودی است که به های کالن اقتصادی چین نشانههمچنین از آخرین داده .را برداشته است

، که حاکی از قلمرو انبساط است  50باالتر از سطح  -در مارس  PMI یا Caixin کندی در حال انجام است. شاخص مدیران خرید

 50در چین نیز باالتر از  NBS رسمی تولید PMI در فوریه، در حالی که 40.3ترین زمان رسید در ماه مارس ، از پایین 50.1به  -

های مهم اقتصادی دیگر در حالی که بیشتر شاخص در ماه فوریه باال رفت. 35.7ترین نرخ بود. در ماه مارس، دوباره از پایین 52.0در 

دهد که ممکن است در تر برای ماه مارس نشان میهای قوی PMI بینی نشده است تا اواخر ماه آوریل،چین برای ماه مارس پیش

  .مدت بهبودی در اقتصاد این کشور وجود داشته باشدکوتاه

ناخالص داخلی اقتصادهای برتر دنیا با کاهش چشمگیری روبرو شده است بطوریکه ها همچنین حاکی از آن است که تولید بینیپیش

 بینی شده است.پیش -%3و تولید ناخالص جهانی  %1.5و همچنین چین حدود  -%5.9تولید ناخالص داخلی در آمریکا 
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شود که میزان تولید  بینی میاست، پیش پیامدهای اقتصادی جهانی این بیماری، تأثیرات شدیدی بر بخش فلزات و معدن داشته

مهمترین پیامدهای ناشی از تعطیلی  .ای از عملیات تحت تأثیر قرار گیرددرصد کاهش یابد و تعداد قابل توجهی و فزاینده 29امسال 

مه کاهش قابل توجهی فلزات پایه از ابتدای سال ه .کشوری و استانی مانند مواردی در آفریقای جنوبی ، پرو ، کانادا و مکزیک است

گیر باعث کاهش مصرف در فلزات و معادن شده و باعث عدم قطعیت قابل اند زیرا تأثیر اقتصادی این بیماری همهها داشتهدر قیمت

 .باشدتوجهی شده است وضعیت تغییرات قیمتی برخی از فلزات اساسی از ابتدای سال به شرح ذیل می

 

 

 

 

 

 

 

 

این امر به  رسد.تن می 13.5کاهش به  %2با  2019تن در سال  13.7روی از  2020که میزان مصرف  اکنون پیش بینی کرده ایم

کاهش  ٪2.8ها در نیمه دوم سال دوباره رشد نماید. ما انتظار داریم که تولید جهانی معادن با این دلیل است که انتظار داریم قیمت

 باشد.کشورهای تاثیرگذار نظیر پرو ، کانادا و مکزیک می تن یابد این امر بدلیل کاهش تولید روی در 13.4به 
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 بررسی و تحلیل بنیادی شرکت کالسیمین

 شرکت  معرفی
 .برداری از معادن، تغلیظ و ذوب مواد معدنی، تأسیس شده استاستخراج و بهره موضوع اکتشاف، با 1343شرکت کالسیمین در سال 

انگوران و تولید و فروش کنسانتره و شمش  شرکت، استحصال روی و سرب از ماده معدنی معدن سرب و رویفعالیت اصلی و عمده 

 .باشدروی و سرب می

کیلومتری غرب شهر زنجان واقع شده است. این معدن در مالکیت دولت  135معدن سرب و روی انگوران، در شهرستان ماهنشان و در 

ز نظر عیار باالی فلز محتوی، از معادن نادر در جهان است. میزان ذخایر معدن انگوران در بخش جمهوری اسالمی ایران قرار دارد و ا

 .روباز هشت میلیون تن و در بخش زیرزمینی چهار میلیون تن روی با عیار باالست

به خاطر خواص  فلز روی که محصول عمده شرکت است؛ پس از مس و آلومینیوم از مهمترین و پرمصرفترین فلزات غیرآهنی است و

  .کاربرد روی، بیشتر در گالوانیزاسیون و ترکیب آلیاژهای مختلف است گیرد.مطلوب آن در صنایع متعدد مورد استفاده قرار می

 کننده و ابزارهای شیمیایی های ذخیرهکشی، باتری کننده سوخت، آلیاژهای بلبرینگ و لوله کاربرد فلز سرب به عنوان افزودنی نرم

سازی، تولید  هور خودرو، مواد شیمیایی و صنایع ماشینی، گسترش فراوان یافت. کاربردهای مدرن این عنصر شامل اسلحهبا ظ. است

 د.باشهای اتمی میشیشه، عایق صدا و محافظ تشعشات در نیروگاه

تشویه، ذوب مواد معدنی در نقاط بندی، تغلیظ، خردکردن، شستشو، دانه ،برداری از معادنو استخراج و بهره اکتشاف:  موضوع فعالیت

 .های تزیینی و ایجاد کارخانجات مربوطهتولید پودرهای مواد معدنی و برش سنگ ،مناسب کشور و تاسیس کارخانجات مربوط

 دیقشم، تول یرو یایآن )مجتمع ذوب و اح یفرع یهاو شرکت یعام( به عنوان شرکت اصل ی)سهام نیمیگروه شامل شرکت کالس

 لکیو شرکت زرمتال معدنچ ایپو نیشرکت آلفا ماش ان،یپارس ستیکاتال ییایمیزنجان، ش دسازانیزنگان، اس یبندرعباس، صنعت رو یرو

 .( استهیترک

 یفرع یهاشرکت

 است: ریبه شرح ز یفرع یمربوط به شرکتها حاتیتوض

  خاص( یقشم )سهام یرو یااحی و ذوب مجتمع شرکت (الف

و  دهیدر منطقه آزاد قشم ثبت گرد 510تحت شماره  26/11/1376 خیخاص( در تار یقشم )سهام یرو یایشرکت مجتمع ذوب و اح

 .تاس دهیرس یبه بهرهبردار 05/10/1378 خیاز تار

 خاص( یبندرعباس )سهام یرو دتولی ( شرکتب 

 یصنعت تیمالکها و ثبت شرکت در  اداره 3249تحت شماره   28/12/1376 خیخاص(  در تار  یبندرعباس )سهام  یرو دیشرکت تول

به  متعلق عباسبندر یرو دیدرصد سهام شرکت تول 98است.  دهیرس یبرداربه بهره 01/08/1377 خیو از تار دهیبندرعباس ثبت گرد
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محوران  شهیاند یگذارهیدرصد متعلق به سرما1و  نیمیدرصد آن متعلق به شرکت کالس1قشم و  یرو یایشرکت مجتمع ذوب و اح

 .باشدیم

 عام(  یزنگان )سهام یعام(شرکت صنعت رو یزنگان )سهام روی صنعت ( شرکتج 

 تیو متعاقب آن فعال دهیزنجان به ثبت رس یهاخاص در اداره ثبت شرکت یبه صورت سهام 5383تحت شماره  18/12/1382 خیدر تار

 یحقوق تینوع شخص 12/09/1390 خالعاده مورفوق یاست. بر اساس مصوبه مجمع عموم دهیآغاز گرد 1383سال  یشرکت از ابتدا

 یاست. مرکز اصل دهیشده در فرابورس درج گرد رفتهیپذ یهادر فهرست شرکت 1391و در آبان ماه سال  لیعام تبد یشرکت به سهام

 .باشدیاستان زنجان م یجاده دند 10 لومتریو کارخانه شرکت در ک

 خاص( یزنجان )سهام دسازانیخاص(شرکت اس یزنجان )سهام دسازاناسی ( شرکتد 

در اداره ثبت  6377شد و با شماره  سیسازان غرب تاسیخاص با نام شرکت رو یبه صورت شرکت سهام 13/12/1385 خیدر تار

 .افتینام  رییزنجان  تغ زانسا دیبه شرکت اس 17/11/1387 خیو در تار دیشهرستان زنجان به ثبت رس یصنعت تیها و مالکشرکت

 تیاز کارخانه شرکت با ظرف یمعادن ، بهره بردار و عیوزارت صنا 6/12/1396مورخ  30950/18شماره  یبه موجب پروانه بهره بردار 

با نام تمام پرداخت  یالیر 1،000سهم  ونیلیم 52آغاز شده است. تعداد سهام شرکت  21/1/1387 خیهزار تن ساالنه درتار 70 دیتول

الزم به ذکر است به موجب  تعلق دارد. نیمیبه شرکت کالس میمستق  ریو غ میدرصد سهام شرکت به صورت مستق 90باشد. که یشده م

 یصنعت یهاتیها  و مالکتدر اداره ثبت شرک 21/7/1394که در مورخ  01/07/1394فوق العاده مورخ  یصورت جلسه مجمع عموم

کاران الوند  نییرو ییایمیش یشرکت فرآورده ها میمستق یهااتیقانون مال 111مفاد  یرااست، در اج دهیشهرستان زنجان به ثبت رس

 .است دهیادغام گرد خاص( یسازان زنجان )سهام دیخاص( در شرکت اس ی)سهام

  خاص( ی)سهام انیپارس ستیکاتال ییایمیشرکت ش-ه 

 .است دهیزنجان به ثبت رس یهادر اداره ثبت شرکت 6181تحت شماره  26/8/1384 خیدر تار ییایمیش ستیشرکت کاتال

 خاص( ی)سهام ایپو نیشرکت آلفا ماش-و 

 تیو متعاقب آن فعال دهیزنجان به ثبت رس یهادر اداره ثبت شرکت 6833تحت شماره  10/12/1385 خیدر تار ایپو نیلفا ماشآشرکت 

 است دهیآغاز گرد 1386سال  یشرکت در ابتدا

 محدود( تی)با مسئول کمعدنچلی زرمتال شرکت–ز

در  2012محدود در سال  تی( به صورت شرکت با مسئولZermetal Madencilik Limited Sirketi) کیشرکت زرمتال معدنچل

  .است دهیبه ثبت رس هیکشور ترک
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 ترکیب سهامداران 

 باشد:به شرح جدول ذیل میآمار و اطالعات ترکیب سهامدارن شرکت طبق آخرین 

 

 درصد تعداد سهام دارنام سهام

 57.49 3.449.514.307 شرکت توسعه معادن روی ایران

 3.35 201.477.092 شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 1.55 93.292.962 شرکت گروه مالی بانک مسکن

 1.44 86.578.520 شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران

 1.19 71.637.912 شرکت ذوب و احیاء روی قشم

 

 سرمایهروند افزایش 

مبلغ ) میلیون ریال 6.000.000میلیون ریال به  2.000.000العاده سرمایه شرکت از مبلغ مصوبه مجمع عمومی فوق بر اساس 
 .از محل سود انباشته و اندوخته طرح توسعه افزایش یافته است (درصد 200میلیون ریال معادل  4.000.000

 

 تاریخ محل افزایش سرمایه میلیون ریال-آخرین سرمایه درصد افزایش سرمایه میلیون ریال-سرمایه قبلی

 1389 مطالبات و آورده نقدی 429،000 120 195،000

 1391 یمطالبات و آورده نقد 943،800 120 429،000

 1393 اندوخته 2،000،000 112 943،800

 1398 سود انباشته و اندوخته 6،000،000 200 2،000،000
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 اطالعات مالی
  ترازنامهاقالم 

 ارقام: میلیون ریال                                                                                                                                  
 

 29/12/1397 29/12/1398 30/09/1399 سال مالی

 8،422،122 11،323،917 23،528،263 های جاریجمع دارایی

 2،582،407 2،394،284 2،495،891 های غیر جاریجمع دارایی

 11،004،529 13،718،201 26،024،154 هاجمع کل دارایی

 2،497،785 2،428،160 7،736،419 های جاریجمع بدهی

 235،521 306،101 372،747 های غیر جاریجمع بدهی

 2،733،306 2،734،261 8،109،166 هاجمع کل بدهی

 8،271،223 10،983،940 17،914،988 صاحبان سهام در پایان سال مالی جمع حقوق

 

 اقالم سود و زیان

 ریالمیلیون: ارقام                                                                                                                                             

 29/12/1397 29/12/1398 30/09/1399 سال مالی
 5،181،023 7،185،899 13،545،892 جمع درآمدهای عملیاتی

 -2،267،530 -3،660،807 -4،759،154 بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی

 2،913،493 3،525،092 8،786،738 سود ناویژه

 3،596،435 4،594،633 9،389،262 سود )زیان( عملیاتی

 3،594،730 4،866،121 9،431،737 از کسر مالیات سود )زیان( قبل

 3،264،179 4،712،717 8،931،048 سود )زیان( پس از کسر مالیات

 2،000،000 6،000،000 6،000،000 سرمایه

EPS 1،489 785 1،632 

 5،321،223 8،033،940 11،714،988 سود و زیان انباشته
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 های مالینسبت
 

 29/12/1397 29/12/1398 30/09/1399 سال مالی

 سود آوری)درصد(
 63.78 65.58 65.93 حاشیه سود خالص

 70.02 67.72 69.63 حاشیه سود ناخالص

 70.06 63.94 69.31 حاشیه سود عملیاتی

 ROA 34.32 34.35 30.36ها بازده دارایی

 ROE 49.85 42.91 40.26بازدهی سرمایه 

 نقدینگی)مرتبه(
 3.42 4.66 3.04 نسبت جاری

 2.04 2.61 1.91 نسبت آنی

 فعالیت)کارایی(روز

 280.07 256.61 233.16 دوره وصول مطالبات

 اهرمی)سرمایه گذاری(
 0.25 0.2 0.31 نسبت بدهی

 0.33 0.25 0.45 نسبت بدهی به ارزش ویژه

 75.41 80.07 68.84 نسبت مالکانه

 -37.87 -25.22 -84.38 نسبت پوشش بهره

 2.49 3.55 1.16 های مالی به سود خالصهزینه
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 اطالعات سهام
 

 گروه   EPS(TTM) P/E(TTM) P/E قیمت

16.220 1846 8.79 10.40 

  شرکت جایگاه

ضعیت تولید و   صوو صادراتی در الفروش مح شرکت از نظر تولید، فروش داخلی و  شرح  1399سال ماهه اول  6ت  شور به  در ک

  :زیر بوده است

 نوع محصول

 کشور ایران

 صادراتمصرف /  تولید/ واردات

 جمع صادرات مصرف داخلی جمع واردات تولید
 تن تن تن تن تن تن

 190.000 145.000 45.000 190.184 184 190.000 شمش روی

 شرکت کالسیمیمن
 سهم از صادرات صادرات سهم از فروش داخلی فروش داخلی سهم از تولید تولید

 درصد تن درصد تن درصد تن

13.615 7 6.131 14 8.156 6 
 

 5/11/1399نمودار قمیت یک ماهه در بازار سهم درتاریخ 

 

 

https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-181
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-181
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  برنامه های آتی
کربناته و سولفوره و تامین بخشی از خوراک از  با هدف پرعیارسازی ذخایر سولفوره( مجتمع دندی) در شرکت کالسیمین SO پروژه

های گذاری و با بکارگیری پتانسیلمعدن انگوران و سایر معادن داخلی ایران با تکیه بر سخت افزار موجود و با حداقل هزینه سرمایه

های کربناته، ید. با عملیاتی شدن این پروژه امکان پرعیارسازی کلیه خاکاندازی گردشرکت کالسیمین طراحی، اجرا و راهموجود 

 خواهد بود. پذیرکربناته و سولفوره در مجتمع دندی کالسیمین امکان سولفوره

تا  25با عیار روی  (کربناته مخلوط سولفوره)هزار تن ماده معدنی  58مرحله به میزان  3اندازی پروژه طی در حال حاضر پس از راه 

هزار  34به میزان  99تیر  17میلیارد تومان خریداری شده است و آخرین پارت خریداری  249و جمعا معادل  کاالدرصد از بورس  29

کنون با باشد و تاتا پایان سال می SO تن در حال تحویل می باشد و هئیت مدیره کالسیمین مصمم به تامین خاک مورد نیاز طرح

 ظرفیت طرح تا پایان آبان ماه تامین گردیده است.خرید خاک این سه مرحله 

هزار تن کنسانتره روی  36امکان تولید  ( خوراک)ی معدنی ورودی هزار تن ماده 165با تامین  SO پروژه ساالنهبا توجه به ظرفیت  

تن کنسانتره سرب نقره  50 وهزار  2درصد و  22تن کنسانتره روی اکسیده با عیار روی  500هزار  126درصد ،  50سولفوره با عیار 

 درصد وجود خواهد شد.  50دار با عیار 
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 ای: های توسعههای شرکت جهت تکمیل طرحشریح برنامهت

 طرح نام

 برآوردي هاي هزينه
 ميليون  طرح ريالي

 ريال

 انجام هاي هزينه
 تاريخ تا شده

31/۰۶/1399  
 ريال ميليون

 هاي هزينه
 تکميل برآوردي

 ريال ميليون طرح

 پيشرفت درصد
 در طرح فيزيکي

 تاريخ
29/12/1398 

 پيشرفت درصد
 در طرح فيزيکي

 تاريخ
31/۰۶/1399 

 پيشرفت درصد
 برآوردي فيزيکي
 تاريخ در طرح

2۰/12/1399 

 تاريخ
 بهره برآوردي
 از برداري
 طرح

 شرکت وکاتد آند جديدتوليد خط اندازي راه
 پارسيان کاتاليست

3۵,۰۰۰ ۰ 3۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ 29/۰1/1399 

 اسيد شرکت زنجان سايت کردن دوجذبي
 سازان

۵۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 24/۰3/1398 

 براي فلوتاسيون خط وتکميل اصالح

 so اکسيدسولفيدي هايخاک
39,۰۰۰ ۰ 3,۵12 8۰ ۰ 2۰ 

24/۰3/1399 

 
 

 های سرمایه پذیر:وضعیت شرکت

 

 

 

 31/0۶/1399 به منتهی ماهه ۶ دوره 29/12/1398 به منتهی مالی سال شرکت نام

 درصد

 مالکیت

 بهای

 تمام

 شده

 مالی سال

 سرمایه شرکت

 پذیر

  گذاری سرمایه درآمد

 ریال میلیون

 درصد

 مالکیت

 بهای

 شده تمام

 سرمایه درآمد

 میلیون  گذاری

 ریال
 299،940 99.98 قشم روی احیاء و ذوب مجتمع

 
699،860 0 0 0 

 91،524 84.5 زنجان سازان اسید
 

84،500 0 0 0 

 11،384 92.49 پارسیان کاتالیست شیمیائی
 

1،572 0 0 0 

 14،825 25.01 روی صنعت توسعه بازرگانی
 

50،020 0 0 0 

 2،151 1 بندرعباس روی تولید
 

3،000 0 0 0 

 153،662 67.77 زنگان روی صنعت
 

13،553 0 0 0 

 0 0 روی معادن توسعه
 

268،625 0 0 0 

 0 0 بورس از خارج شرکتهای سایر
 

43،019 0 0 0 
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 شرکت  تولید وضعیت

 واحد میزان تولید
ظرفیت 

 اسمی
1395 139۶ 1397 1398 

ماهه اول  ۶

1399 

 81،715 152،391 184،362 200،833 237،902 285،000 تن کنستانتره روی خام

محصول فرآور و خردایش و 

 کلسیناسیون
 93،426 166،653    190،000 تن

 2،433 5،549 5،231 8،541 7،757 35،000 تن کنستانتره سرب

 20،439 42،879 31،743 37،754 33،879 68،000 تن شمش روی

 58،949 121،963 0 0 0 174،000 تن اسید سولفوریک

 25۶,9۶2 489,435 221,33۶ 247,128 279,538 752,000 تن جمع

 های تابعه )گروه( در جدول فوق ارائه شده است.میزان تولید شرکت کالسیمین و شرکت

 

 

 

  

  

1395 1396 1397 1398 1399/6/31

تناژ تولید 279,538 247,128 221,336 489,435 256,962
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 مقدار و مبلغ فروش

 1398 1397 139۶ 1395 واحد میزان فروش
ماهه اول  ۶

1399 
 12،095 12،299 8،718 32،364 12،320 تن کنستانتره روی خام

 2،655 6،268 5،446 6،278 8،862 تن کنستانتره سرب

کنستانتره روی سولفوره/ 

 پخته
 0 0 0 0 3،777 تن

 14،292 21،231 21،155 35،681 29،523 تن شمش روی

 219 2،996 1،190 0 0 تن شمش سرب

 0 286 0 0 0 تن سایر

 29,2۶1 43,080 3۶,509 74,323 54,482 تن جمع

 

 ارقام: میلیون ریال                                                                                                                                 

 1398 1397 139۶ 1395 مبلغ فروش 
ماهه اول  ۶

1399 

 223،094 284،697 242،744 462،032 76،667 کنستانتره روی خام

 412،348 652،448 459،827 257،484 250،316 کنستانتره سرب

 0 0 0 0 15،626 کنستانتره روی سولفوره/ پخته

 5،677،462 5،479،982 4،151،749 4،350،330 2،614،113 شمش روی

 66،067 677،047 272،298 0 0 شمش سرب

 0 87،416 0 0 0 سایر

 ۶,378,971 7,181,590 5,12۶,۶18 5,0۶9,84۶ 2,95۶,722 جمع

  

 ترکیب بهای تمام شده

 1399ماهه اول  ۶ 1398 1397 139۶ 1395 واحد ترکیب بهای تمام شده

 2،482،836 1،813،983 1،543،241 1،386،227 1،002،977 میلیون ریال مواد مستقیم مصرفی

 318،649 559،771 431،613 347،746 265،874 میلیون ریال دستمزد مستقیم

 1،396،323 2،787،862 2،060،149 1،369،130 1،132،183 میلیون ریال سربار تولید

 2،489،230 3،660،806 2،491،762 1،716،876 1،398،057 میلیون ریال جمع بهای تمام شده

 گردد.از معدن سرب و روی انگوران تامین میباشد که خوراک اصلی شرکت کالسیمین خاک معدنی می
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 1400 و 1399بینی تولید شرکت برای باقیمانده سال پیش

 واحد میزان تولید
ماهه اول  ۶

1399 

ماهه دوم   ۶

1399 

پیش بینی 

1399 

پیش بینی 

1400 

 212،568 163،818 82،103 81،715 تن کنستانتره روی خام
محصول فرآور و خردایش و 

 کلسیناسیون
 166،653 187،296 93،870 93،426 تن

 5،230 4،878 2،445 2،433 تن کنستانتره سرب

 52،915 40،975 20،536 20،439 تن شمش روی

 118،178 118،178 59،229 58،949 تن اسید سولفوریک

 555،544 515,145 258,183 25۶,9۶2 تن جمع
 

 بینی سودآوری شرکتمفروضات لحاظ شده برای پیش

 باشد:خالصه آن به شرح جدول زیر می برآورد سودآوری شرکت از مفروضاتی استفاده شده است کهبرای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400سال  1399ماهه دوم  6 شرح

 220،000 220،000 نرخ تسعیر ارز

 2،600 2،600 دالر-نرخ فروش هر تن شمش روی

 1،900 1،900 دالر-نرخ فروش هر تن شمس سرب

 45،000،000 45،000،000 ریال -خام نرخ فروش هر تن کنستانتره روی

 200،000،000 200،000،000 ریال -نرخ فروش هر تن کنستانتره سرب

 34،000،000 34،000،000 ریال -نرخ هر تن خاک معدنی

 %25 %15 نرخ تورم

 SO - 30%ظرفیت پروژه کنستانتره 
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 بینی میزان و مبلغ فروش آتیپیش

 تناژ فروش

 1400پیش بینی  1399پیش بینی  1399ماهه دوم   ۶ تن-میزان فروش

 صادراتی داخلی شرح
جمع 
 کل

 صادراتی داخلی
جمع 
 کل

 جمع کل صادراتی داخلی

 18،095 0 18،095 18،095 0 18،095 6،000  6،000 کنستانتره روی خام

 6،655 0 6،655 6،655 0 6،655 4،000 0 4،000 کنستانتره سرب

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کنستانتره روی سولفوره/ پخته

 52،915 43،746 9،169 33،592 24،961 8،631 19،300 16،800 2،500 شمش روی

 3،349 3،349 0 319 0 319 100 0 100 شمش سرب

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سایر
 81,014 47,094 33,919 58,۶۶1 24,9۶1 33,700 29,400 1۶,800 12,۶00 جمع

 

 محصوالت فروشحاصل از درآمد 

 ارقام: میلیون ریال                                                                                                                                                                  

 1400پیش بینی  1399پیش بینی  1399ماهه دوم   ۶ مبلغ فروش

 جمع کل صادراتی داخلی جمع کل صادراتی داخلی جمع کل صادراتی داخلی شرح

کنستانتره روی 
 خام

270،000 0 270،000 493،094 0 493،094 814،275 0 814،275 

 1،331،000 0 1،331،000 1،212،348 0 1،212،348 800،000 0 800،000 کنستانتره سرب

کنستانتره روی 
 سولفوره/ پخته

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 30،005،189 25،022،560 4،982،629 16،645،562 12،659،900 3،985،662 10،968،100 9،609،600 1،358،500 شمش روی

 1،473،340 1،473،340 0 107،867 0 107،867 41،800 0 41،800 شمش سرب

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سایر

 33،623،804 26،495،900 7،127،904 18،458،871 12،659،900 5،798،971 12،079،900 9،609،600 2،470،300 جمع
 

 بهای تمام شده

 ارقام: میلیون ریال                                                                                                                                                 

 1400پیش بینی  1399بینی پیش  1399ماهه دوم   ۶ ترکیب بهای تمام شده

  8،599،342  5،603،555  3،120،719 مواد مستقیم مصرفی

  929،393  743،514  424،865 دستمزد مستقیم

  3،379،872  2،864،854  1،468،531 سربار تولید

  12،222،258  6،283،192  3،793،962 جمع بهای تمام شده
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 بینی شدهصورت سود و زیان پیش

 1398 1397 شرح
ماهه اول  ۶

1399 

ماهه  ۶پیش بینی 

 1399دوم 

پیش بینی 

1399 

پیش بینی 

1400 

 33،623،804 18،458،871 12،079،900 6،378،971 7،185،899 5،181،023 درآمدهای عملیاتی

 12،222،258- 6،283،192- 3،793،962- 2،489،230- 3،660،807 2،267،530 تمام شده درآمدهای عملیاتیبهاى 

 21،401،547 12،175،679 8،285،938 3،889،741 3،525،092 2،913،493 سود )زیان( ناخالص

 728،137- 503،236- 285،024- 218،212- 437،218 163،192 هاى فروش، ادارى و عمومىهزینه

 465،954 2،818،943 1،707،810 1،111،133 1،506،759 846،134 سایر درآمدها )هزینه های( عملیاتی

 22،595،638 14،491،387 9،708،725 4،782،662 4،594،633 3،596،435 سود )زیان( عملیاتی

 107،152- 130،875- 53،576- 77،299- 154،101 92،112 هاى مالىهزینه

)هزینه های( سایر درآمدها 
 غیرعملیاتی

90،407 425،589 69،918 69،918 139،836 139،836 

سود )زیان( عملیات در حال تداوم 
 قبل از مالیات

3،594،730 4،866،121 4،775،281 9،725،067 14،500،348 22،842،626 

 1،533،241- 973،291- 652،765- 320،526- 144،888 319،237 هزینه مالیات بر درآمد

 21،309،385 13،527،056 9،072،301 4،454،755 4،712،717 3،264،179 سود )زیان( خالص

 3،552 2،255 1،512 742 785 1،632 ریال –سود )زیان( خالص هر سهم

 6،000،000،000 6،000،000،000 6،000،000،000 6،000،000،000 6،000،000،000 2،000،000،000 تعداد سهم

 6،000،000 6،000،000 6،000،000 6،000،000 6،000،000 2،000،000 سرمایه
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 تحلیل حساسیت

 روی ارائه شده است: کالسمین  به تغییرات نرخ تسعیر ارز و نرخ هر تن شمش یر تحلیل حساسیت سود هر سهم شرکتدر جدول ز

 1399تغییرات سود هر سهم سال 
 )ریال(

 تغییرات نرخ ارز

300،000 250،000 220،000 200،000 180،000 150،000 

تغییرات  قیمت 
 شمش روی

3،000 3،225 2،781 2،514 2،337 2،159 1،892 

2،800 3،048 2،633 2،384 2،219 2،053 1،804 

2،600 2،871 2،486 2,255 2،100 1،946 1،715 

2،300 2،605 2،264 2،060 1،923 1،787 1،582 

2،000 2،339 2،043 1،865 1،746 1،628 1،450 

1،800 2،162 1،895 1،735 1،628 1،521 1،361 

 

 1400تغییرات سود هر سهم سال 
 )ریال(

 )ریال( تغییرات نرخ ارز

300،000 250،000 220،000 200،000 180،000 150،000 

تغییرات  قیمت 
 شمش رویهر 

 )دالر(

3،000 5،651 4،652 4،052 3،652 3،253 2،653 

2،800 5،291 4،352 3،788 3،413 3،037 2،474 

2،600 4،931 4،052 3,525 3،173 2،821 2،294 

2،300 4،392 3،603 3،129 2،813 2،498 2،024 

2،000 3،853 3،153 2،734 2،454 2،174 1،754 

1،800 3،493 2،854 2،470 2،214 1،958 1،575 
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 تحلیل تکنیکال

 کوتاه مدت : 

 33و تاکنون حدود  تومان 1.558تومان به  2،300در روند نزولی قرار گرفته که طی این مدت از قیمت  21/05/1399نماد مذکوراز تاریخ 

رود مدتی در حاالت درجا و باشد انتظار میمی درصد کاهش داشته است همچنین الگوی سرشانه تشکیل داده که در انتهای این الگو

 تومان  بصورت نوسانی معامله شود. 1.350تا  1،850نوسانی در محدوده 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میان مدت 

هزار تومان و نرخ روی  24و با  فرض ثبیت دالر در نرخ  98های مالی سال انتشار صورتدر میان مدت با نزدیک شدن فصل مجامع و 

 تومان رشد نماید. 2،300توان انتظار داشت قیمت سهم تا حدود دالر می 2،700جهانی 
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 بلند مدت :

 14۰۰ز انتشار عملکرد شش ماهه دالر ( در بلند مدت پس ا 27۰۰هزار تومان و نرخ شمش روي  24با توجه به مفروضات مطروحه ) دالر 

تومان و در صورت عبور از اين  2,8۰۰رود تقاضا براي نماد افزايش و در گام اول ثبت نمايد انتظار مي 2,3۰۰در صورتي که بتواند قيمت 

 .تومان را لمس نمايد 3,3۰۰محدوده قيمت 

 

 

 

 

 

 

 

 


