
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل بنیادی

 ذوب روی اصفهان شرکت

 فروی

 9911 آذر

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 



 

 تاریخچه شرکت:

با موضوع فعالیت اکتشاف، استخراج، بهره برداری از  71/40/7711شرکت ذوب روی اصفهان در تاریخ 

های بازرگانی مرتبط با فعالیت شرکت های مربوط و انجام کلیه فعالیتمعادن، تولید شمش، احداث کارخانه

تن در سال بر روی زمینی به مساحت  74،444موافقت اصولی تولید ورق روی با ظرفیت ت. تاسیس شده اس

و به  52/74/7710در تاریخ  (شرکت باما)متر مربع در مجاورت مجتمع معدنی ایرانکوه اصفهان  744،444

این طرح در  7711یط خاص مالی و کمبود وجه نقد در سال نام شرکت باما صورت پذیرفت که به دلیل شرا

تن در  2،444قالب شرکت جدید و با سرمایه گذاری شرکت باما و گروه صنعتی و معدنی امیر و با ظرفیت 

تن شمش روی در سال افزایش  74،444به  7731ظرفیت اصلی کارخانه از ابتدای سال  د.سال به اتمام رسی

وارد بازار سرمایه  7783همچنین در سال این ظرفیت حفظ شده است نیز 7783یافته است و در سال 

 ریال کشف قیمت گردید. 70،444گردید و هر سهم آن 

 

 موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن، تولید شمش، احداث 

های مربوط و انجام کلیه عملیات بازرگانی مرتبط با فعالیت اصلی شرکت. فعالیت اصلی شرکت طی کارخانه

 سال مورد گزارش تولید شمش روی بوده است. 

 معرفی صنعت:

 باشد.محصوالت اصلی شرکت شمش روی می

حالت روباز و درصد به صورت روباز و مابقی به صورت ترکیبی از دو  3درصد معادن روی در زمین،  34در 

درصد معادن  75درصد از معادن زیر زمینی )پوشیده(،  10زمینی هستند. از لحاظ حجم تولید فلز روی، 

آید. در مورد سایر فلزات به ندرت تولید فلز از خاک به طور درصد از معادن ترکیبی به دست می 72روباز و 

ی خردایش شده و سپس جداسازی سایر فلزات شود. برای انجام فرآیند تغلیظ، خاک معدنمستقیم انجام می

-درصد از کمی سرب مس و آهن تشکیل می 22انجام میشود، به صورت معمول کنسانتره روی با غلظت 

 های حمل و نقل به حداقل برسد.شود تا هزینهشود. فرآیند تغلیظ اغلب در محل معدن انجام می

شود که طبق برآورد انجمن طریق بازیافت حاصل می درصد از 74درصد تولید روی از استخراج معادن و  14

 72درصد و عملیات روباز  57درصد، عملیات زیر زمینی و روباز  10المللی روی، عملیات زیرزمینی بین

درصد روی است و  22تا  24دهند. در استخراج معادن کنسانتره، محتوی درصد تولید جهانی را تشکیل می



 

درصد روی است. بزرگترین  3تا  0باشد. سد باطله نیز حاوی درصد می 52تا  72در بازیافت عیار کنسانتره 

تولیدکنندگان روی در جهان به ترتیب کشورهای چین، استرالیا، پرو هند، امریکا، مکزیک، کانادا، بولیوی، 

 قزاقستان و ایرلند هستند.

 

 

 



 

 عوامل تاثیر گذار بر قیمت روی:

عتی، بحران مالی جهانی، رکود، تورم و تضعیف دالر بر قیمت روی اثر رویدادهای اقتصادی مانند رشد صن

یابد. گذار هستند. تقاضا برای روی با توسعه استفاده از فوالد خام در توسعه صنعتی هر کشوری افزایش می

زه گیرد. انجمن گالوانیدرصد تولید جهانی روی در تامین فوالد گالوانیزه مورد استفاده قرار می 14تقریبا 

سال افزایش دهد. متوسط  724تواند عمر کاال را تا کند که پوشش فوالد گالوانیزه با روی میآمریکا ادعا می

سال گذشته، نقش کلیدی در رشد  73درصد است. چین در طول  24مصرف فوالد گالوانیزه در بدنه خودرو 

به  5444درصد در سال  72از حدود  تقاضای فوالد گالوانیزه داشته است. سهم آن در تقاضای ساالنه جهانی

 افزایش یافته است. 5473درصد در سال  24حدود 

 های اخیر محرک قیمت روی بوده است.در سال LMEسطوح موجودی روی  .7

توان چشم انداز تقاضا در چین همیشه تاثیر قابل توجهی بر قیمت روی دارد. برای فهمیدن آن می .5

هر زمان که این شاخص افزایش پیدا کند، تحلیلگران به شاخص مدیران خرید چین توجه کرد. 

ها کنند که تقاضا برای روی افزایش خواهد یافت که احتماال باعث افزایش قیمتپیش بینی می

 خواهد شد.

ها تواند در قیمت روی اثر گذار باشد. چرا که روی در باتریهای مصرف انرژی در چین نیز میداده .7

 هم کاربرد دارد.

گذارد. پولی بانک مرکزی چین عامل مهمی است که بر تقاضای روی و فوالد اثر می هایسیاست .0

های پولی تواند تقاضا برای این کاالها را افزایش دهد، در حالی که سیاستاقدامات تحریک آمیز می

 تواند تقاضا را کاهش دهد.انقباضی می

 تی شدن و شهری شدن هستندتقاضا در کشورهای در حال توسعه یا نوظهور که به دنبال صنع .2

 عرضه در کشور چین .1

 سرمایه شرکت و سهامداران:

 ( شرکت به شرح جدول ذیل می باشند:01/10/0911سهامداران فعلی) 

 درصد سهام تعداد سهام شرح

 20.50 752،087،757 شرکت باما

 7.07 3،177،717 شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 7.5 1،544،135 کاوان آیندهصندوق سرمایه گذاری ارزش 

 07.7 523،180،870 سایر

 



 

 

 هیئت مدیره شرکت:

 سمت نماینده اشخاص حقوقی اعضای هیئت مدیره شرکت

 رئیس هیئت مدیره علی احمدی نیریآقای  باماشرکت 

 نائب رئیس هیئت مدیره رضا طاهرخانیآقای  صنعتی معدنی آراسته معدنشرکت 

 عضو هیئت مدیره حسن اسالمی قانعآقای  شاهین روی سپاهانتولیدی و صنعتی شرکت 

 عضو هیات مدیره محمد رضا یحیی آبادیآقای  گروه صنعتی و معدنی امیر شرکت 

 و مدیر عامل  عضو هیئت مدیره عبداله پیمان تیموری نیاآقای  تجاری بازرگانی مواد معدنی مینابشرکت 

 سرمایه و روند افزایش آن:

میلیارد ریال  144میلیون ریال بوده است که طی چند مرحله به  2،444در بدو تاسیس  سرمایه شرکت

 ریالی( مطابق با جدول زیر افزایش یافته است. 744،444میلیون سهم  144)شامل 

 تغییرات افزایش سرمایه )مبالغ به میلیون ریال(

 سرمایه قبلی تاریخ
مبلغ افزایش 

 سرمایه

آخرین 

 سرمایه

 سرمایه منبع افزایش

 آورده نقدی 2،444 - - 71/40/7711

 مطالبات حال شده و آورده نقدی 3،444 7،444 2،444 51/43/7711

 مطالبات حال شده و آورده نقدی 71،444 8،444 3،444 75/48/7733

 مطالبات حال شده و آورده نقدی 34،444 17،444 71،444 77/48/7787

 مطالبات حال شده و آورده نقدی 544،444 754،444 34،444 40/48/7782

 سود انباشته 144،444 044،444 544،444 42/74/7781

54% 

2% 

1% 

43% 

 سهامداران

 شرکت باما

 شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 صندوق سرمایه گذاری ارزش کاوان آینده

 سایر



 

 

 جایگاه شرکت:

درصد افزایش  0نسبت به دوره مشابه سال مالی گذشته  88ماهه اول سال  ششمیزان تولید شمش روی در 

داشته است. سیاست کلی شرکت فروش محصوالت تولیدی در هر دوره مالی است. تا کنون سیاست شررکت  

 53شرکت صادراتی است و  مقداری درصد فروش 15تامین نیاز داخل و صادرات مازاد آن بوده است. حدود 

 شود. درصد مابقی در داخل به مصرف کنندگان نهایی فروخته می

 88برنامه سال  88ماهه  شش 58/75/7783 58/41/7783 58/75/7781 (محصول )تن

 8،577 0،171 8،157 0،224 3،110 شمش روی

 7،744 7،418 7،744 288  سولفور و کربنات سرب

 733 775 071 782 041 سرباره روی

 0،211 7،771 1،371 7،873  کیک روی
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 روند افزایش سرمایه شرکت

,  داخلی
28% 

,  صادراتی
72% 

 فروش

 داخلی

 صادراتی



 

 مقدار فروش:

 

% ظرفیت اسمی کارخانه در نظر گرفته 84معادل  ات شرکتمقدار فروش شمش روی برابر با ظرفیت عملی در نظر گرفته تولید

% شمش روی تولید شده صادر می گردد و مابقی در داخل کشور به 14گر آن است که  حدود شده است. روند ادورا گذشته بیان

کارشناسی گردیده  7783با کل سال مالی  7783. مابقی فروش شرکت بر مبنای رابطه فروش شش ماهه فروش می رسد

 است.

 نرخ فروش:

 

ریال،  502،444دالر و نرخ دالر نیمایی را  5،144نرخ جهانی شمش روی را  7788جهت براورد نرخ ها، در شش ماه دوم سال

و همچنین سایر محصوالت بر مبنای نسبت نرخ  دالر 5،444% سرب با قیمت جهانی 04نرخ سولفور سرب بر مبنای 

 5،124نیز شمش روی  7044همچنین برای سال  محصوالت با نرخ شمش روی در ادوار گذشته  در نظر گرفته شده است.

 ریال براورد می گردد. 524،444دالر و نرخ دالر نیمایی  5،424دالر، سرب 

 

کارشناسی1400کارشناسی1399کارشناسی6ماه دوم99 6ماه اول31399ماه1399سال61398ماه 1398سال1397سال1396واحدمقدار فروش

مقدار فروش داخلی

2,3106,4451,7052,752002,7002,7003,000تنشمش روی

00232300000تناکسید روی

39338920443452109173282282تنسرباره روی

2,7265,2833,9187,1411,5173,3162,7286,0446,044تنکیک روی

00101000000تنسولفور سرب

5,42912,1175,86010,3601,5693,4255,6019,0269,326جمع فروش داخلی

مقدار فروش خارجی

01,2420999001,3221,3221,322تنسولفور سرب

5,4598995917,2171,2043,5122,7886,3007,000تنشمش روی صادراتی

5,4592,1415918,2161,2043,5124,1107,6228,322جمع فروش خارجی

10,88814,2586,45118,5762,7736,9379,71116,64817,648جمع

کارشناسی1400کارشناسی1399کارشناسی6ماه دوم6ماه اول 31399ماه1399سال61398ماه 1398سال1397سال1396واحدنرخ

نرخ فروش داخلی

124,658,009225,397,828276,681,525267,092,29700661,500,000661,500,000687,500,000تن / ریالشمش روی

0050,260,87050,260,87000000تن / ریالاکسید روی

69,358,77978,691,517100,460,784100,089,862100,346,154100,449,541247,889,754190,956,360257,632,964تن / ریالسرباره روی

5,998,53310,866,36416,409,64814,957,28912,733,68512,932,44937,044,29823,815,02738,500,310تن / ریالکیک روی

0066,800,00066,800,00000000تن / ریالسولفور سرب

نرخ فروش خارجی

0110,135,266099,035,03500196,000,000196,000,000205,000,000تن / ریالسولفور سرب

121,570,068278,441,602258,445,008275,934,322406,833,887482,238,041661,500,000561,568,571687,500,000تن / ریالشمش روی صادراتی



 

  مبلغ فروش:

 

 

میلیون  2،135،281، مبلغ 7788با توجه مقدار فروش و نرخ فروش براورد میگردد شرکت در سال مالی 

می باشد همچنین براورد میگردد در  7783% نسبت به سال سال مالی 80ریال به فروش برساند که رشد 

 میلیون ریال فروش داشته باشد. 1،027،714مبلغ  7044مالی سال 

 

 بهای تمام شده:

مانند بسیاری از صنایع داخل کشور، این شرکت نیز بخش عمده بهای تمام شده خود را مواد مستقیم 

 ، تفکیک بهای تمام شده این شرکت به شرح ذیل می باشد:تشکیل می دهد. 

 

کارشناسی1400کارشناسی1399کارشناسی6ماه دوم6ماه31399ماه1399سال61398ماه 1398سال1397سال1396واحدمبلغ فروش

فروش داخلی

287,9601,452,689471,742735,038001,786,0501,786,0502,062,500میلیون ریالشمش روی

01,1561,15600000-میلیون ریالاکسید روی

27,25830,61120,49443,4395,21810,94942,95453,90372,724میلیون ریالسرباره روی

16,35257,40764,293106,81019,31742,884101,049143,933232,688میلیون ریالکیک روی

066866800000-میلیون ریالسولفور سرب

331,5701,540,707558,353887,11124,53553,8331,930,0531,983,8862,367,911میلیون ریالجمع فروش داخلی

فروش خارجی

0136,78815,02798,936068,478259,152259,152271,052میلیون ریالسولفور سرب

663,651250,319152,7411,991,418489,8281,693,6201,844,2623,537,8824,812,500میلیون ریالشمش روی صادراتی

663,651387,107167,7682,090,354489,8281,762,0982,103,4143,797,0345,083,552میلیون ریالجمع فروش خارجی

فروش درآمد ارائه خدمات

2,3904772181,9077361,67701,6771,907میلیون ریالدرآمد خدمات

997,6111,928,291726,3392,979,372515,0991,817,6084,033,4665,782,5967,453,370میلیون ریالجمع

,  مواد مستقیم مصرفی
73%  

,  دستمزد مستقیم تولید
7%  

 %20, سربار تولید

 بهای تمام شده تولید

 مواد مستقیم مصرفی

 دستمزد مستقیم تولید

 سربار تولید



 

 

 

 مواد اولیه:

مواد اولیه شرکت جهت تولید شامل خاک روی )کم عیار و پر عیار(، زغال سنگ و همچنین مواد شیمیایی 

 :می باشد.شامل 

 مقدار مصرف طی دوره:

 

 مواد به شمش روی استفاده نموده ایم.جهت براورد میزان مصرف مواد اولیه از ضریب تبدیل 

 نرخ مصرف:

 

% و همچنین کنفرانس خبری شرکت 74بر اساس براورد تورم  7788ماه دوم سال  1نرخ مواد مصرفی در 

 برآورد گردیده است.

 

کارشناسی1400کارشناسی1399کارشناسی6ماه دوم 1399 6ماه اول31399ماه1399سال61398ماه 1398سال1397واحدبهای تمام شده

954,074692,6421,301,773331,273720,810446,6031,167,4131,801,930میلیون ریالمواد مستقیم مصرفی

85,60759,455119,32539,92180,074106,765186,839233,549میلیون ریالدستمزد مستقیم تولید

271,284160,856355,545106,916256,538310,222566,760742,384میلیون ریالسربار تولید

1530-1530-28,6729,950-95,988-20,498-میلیون ریالافزایش/کاهش موجودی کاالی در جریان ساخت

267,2860-267,2860-246,448-332,96889,084-203,629-میلیون ریالافزایش/ کاهش موجودی کاالی ساخته شده

1,086,838483,9971,837,055241,612789,983863,5901,653,5732,777,863میلیون ریالجمع بهای تمام شده

کارشناسی1400کارشناسی1399کارشناسی6 ماه دوم61399ماه اول 31399ماه1399سال61398ماه 1398سال1397واحدمقدار مصرف طی دوره

00191,21448,300108,15768,390176,547186,335تنخاک روی کم عیار

017,29532,4987,16614,54611,96626,51227,393تنخاک روی پر عیار

211,25395,615000000کیلوگرمخاک روی

21,8040000000کیلوگرممواد شیمیایی

90,00542,14076,68918,25841,38328,85470,23774,366کیلوگرمزغال سنگ

کارشناسی1400کارشناسی1399کارشناسی6 ماه دوم61399ماه31399ماه1399سال61398ماه 1398سال1397واحدنرخ مصرف طی دوره

00756,639731,263877,8811,700,0001,196,3502,062,182تنخاک روی کم عیار

017,673,08517,340,54414,995,53413,551,83619,859,45316,398,73624,090,470تنخاک روی پر عیار

2,050,882855,242000000کیلوگرم / ریالخاک روی

9,328,1050000000کیلوگرم / ریالمواد شیمیایی

3,526,7935,057,7605,404,9865,404,9866,743,3498,400,0007,423,92210,189,603کیلوگرم / ریالزغال سنگ



 

 مبلغ مصرف:

 

 

 هزینه سربار:

، هزینه انرژی)آب، (ه خرید آند و کاتد مصرفیعمدتا مربوط به هزین)عمده هزینه سربار در بخش سایر هزینه

 برق، گاز و سوخت( می باشد.

 

 

 

کارشناسی1400کارشناسی1399کارشناسی6 ماه دوم61399ماه31399ماه1399سال61398ماه 1398سال1397واحدمبلغ مصرف طی دوره

0144,68035,32094,949116,263211,212384,256-میلیون ریالخاک روی کم عیار

305,656563,533107,458197,125237,639434,764659,915-میلیون ریالخاک روی پر عیار

433,25581,774000000میلیون ریالخاک روی

203,39092,078179,05773,871149,676000میلیون ریالمواد شیمیایی

317,429213,134414,503114,624279,060242,377521,437757,758میلیون ریالزغال سنگ

954,074692,6421,301,773331,273720,810596,2791,167,4131,801,930میلیون ریالجمع

کارشناسی1400کارشناسی1399کارشناسی6ماه دوم6ماه اول31399ماه1399سال1398سال1397واحدهزینه سربار

40,10249,50314,48030,52142,72773,248100,819میلیون ریالهزینه انرژی )آب، برق، گاز و سوخت(

47,24951,08815,24931,77531,77563,55082,615میلیون ریالهزینه استهالک

13,75625,7139,59119,71826,29146,00959,811میلیون ریالهزینه حقوق و دستمزد

170,177229,24167,596174,524209,429383,953499,139میلیون ریالسایر هزینه ها

271,284355,545106,916256,538310,222566,760742,384میلیون ریالجمع

آب، برق، )هزینه انرژی 
 (گاز و سوخت

14% 

 هزینه استهالک
14% 

 هزینه حقوق و دستمزد
7% 

 سایر هزینه ها
65% 

 هزینه سربار



 

 سایر اقالم عملیاتی

 

ماه  1ورد که برای برآ می باشد ارز حاصل از فروش صادراتیسایر اقالم عملیاتی شامل سود حاصل از تسعیر 

ماه اول به دالر نیمایی  1ریال در  711،732% )از دالر نیمایی 01تورم دالری  علیرغم 7788دوم سال 

استفاده  % 74ارز سود تسعیر  بوده است لکن با عنایت به روند کاهشی نرخ ماه دوم ( 1ریالی در  502،444

 گردیده است.

 سایر اقالم غیر عملیاتی:

 

 

مربوط به سود حاصل از فروش سرمایه  7788ماه نخست سال  1عمده درآمد غیر عملیاتی شناسائی شده در 

گذاری در شرکت باما می باشد . با توجه به دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکت ذوب روی اصفهان ملزم 

سهم باما را فروخته است و در شش  5،150،382 7783سهام شرکت باما بوده است که در سال به عرضه 

سهم این شرکت را بفروش رسانده است از این رو در برآورد شش ماه دوم  73،178،137تعداد  7788ماه

 سودی از محل فروش سرمایه گذاری ها در نظر گرفته نشده است. 7788

 

 

 

 

کارشناسی1400کارشناسی1399کارشناسی6ماه دوم6ماه اول31399ماه1399سال61398ماه 1398سال1397سال1396واحدسایر درآمدهای عملیاتی

0286,57015,519196,011310,226529,342582,2761,111,6181,348,446میلیون ریالسود ناشی از تسعیر ارز حاصل از فروش صادراتی

0286,57015,519196,011310,226529,342582,2761,111,6181,348,446میلیون ریالجمع

کارشناسی1400کارشناسی61399ماه31399ماه1399سال1398سال1397واحدسایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

2,4643,384004,3990میلیون ریالسود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی

3500017,33417,33410,000میلیون ریالدرآمد فروش ضایعات

075,2761,416,0401,416,0401,416,0400میلیون ریالسود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

10,6325,263005,2630میلیون ریالسود سرمایه گذاری ها

015,7000018,84015,000میلیون ریالسایر درآمدها

5,48015,9711,82348,31253,68353,683میلیون ریالسود سپرده بانکی

19,169115,5941,417,8631,481,6861,515,56078,683



 

 صورت سود و زیان:

 

 یل عمودی صورت سود و زیان:تحل

 

 

 

کارشناسی1400کارشناسی1399شش ماه99سه ماه99سال1398شش ماه98سال1397سال1396سال1395دوره مالی

692,161997,6111,928,291726,3392,979,372515,0991,817,6085,782,5967,453,370فروش

2,777,863-1,653,573-789,983-241,612-1,837,055-483,997-1,086,838-665,673-520,307-بهای تمام شده کاالی فروش رفته

171,854331,938841,453242,3421,142,317273,4871,027,6254,129,0244,675,507سود )زیان( ناخالص

315,299-242,538-111,247-68,427-107,870-23,935-54,434-27,432-23,026-هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی

000000000هزینه کاهش ارزش دریافتنی  ها )هزینه استثنایی(

00286,57015,519196,011310,226529,3421,111,6181,348,446خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

148,828304,5061,073,589233,9261,230,458515,2861,445,7204,998,1045,708,654سود )زیان( عملیاتی

13,490-13,490-6,745-3,534-12,334-7,463-2,689-00هزینه های مالی

5,23911,72219,16921,203115,5941,417,8631,481,6861,515,56078,683خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

154,067316,2281,090,069247,6661,333,7181,929,6152,920,6616,500,1745,773,847سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

288,692-325,009-38,16100-34,739-114,929-13,922-9,382-مالیات

144,685302,306975,140212,9271,295,5571,929,6152,920,6616,175,1655,485,155سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

000000000سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

144,685302,306975,140212,9271,295,5571,929,6152,920,6616,175,1655,485,155سود )زیان( خالص

7231,5121,6253552,1593,2164,86810,2929,142سود هر سهم پس از کسر مالیات

200,000200,000600,000600,000600,000600,000600,000600,000600,000سرمایه

میانگینشش ماه99سه ماه99سال1398شش ماه98سال1397سال1396سال1395دوره مالی

%100%100%100%100%100%100%100%100فروش

%60-%43-%47-%62-%67-%56-%67-%75-بهای تمام شده کاالی فروش رفته

%40%57%53%38%33%44%33%25سود )زیان( ناخالص

%5-%6-%13-%4-%3-%3-%3-%3-هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی

%0%0%0%0%0%0%0%0هزینه کاهش ارزش دریافتنی  ها )هزینه استثنایی(

%16%29%60%7%2%15%0%0خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

%52%80%100%41%32%56%31%22سود )زیان( عملیاتی

%0%0%1-%0%1-%0%0%0هزینه های مالی

%52%82%275%4%3%1%1%1خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

%104%161%375%45%34%57%32%22سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

%2-%0%0%1-%5-%6-%1-%1-مالیات

%101%161%375%43%29%51%30%21سود )زیان( خالص



 

 تحلیل حساسیت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,292225,000    225,000  235,000   245,000        255,000      265,000  275,000     

2,300     8,988        8,988      9,197       9,407            9,616           9,825     10,034       

2,500     9,395        9,395      9,622       9,849            10,077        10,304   10,531       

2,600      9,598        9,598      9,834       10,071          10,307        10,543   10,779       

2,700     9,801        9,801      10,047     10,292          10,537        10,783   11,028       

2,800     10,005      10,005    10,259     10,513          10,768         11,022   11,276       

2,900     10,208      10,208    10,471     10,735          10,998        11,261   11,525       

تحلیل حساسیت سود کل سال مالی 99 هر سهم فروی )ریال(

نرخ دالر 6 ماهه باقیمانده 99 )ریال(

نرخ جهانی 

روی 6ماهه 

باقیمانده 99 

)دالر(



 

 ترازنامه:

 

6ماه 31399ماه 1399سال1398سال1397سال1396دوره مالی

دارایی

82,117459,024160,2632,561,9542,315,449موجودی نقد

0041,13500سرمایه گذاری کوتاه مدت

227,834547,5331,941,863576,7781,481,502دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

258,134594,148613,302769,815860,650موجودی مواد و کاال

2,67523,63517,15730,689120,525پیش پرداخت ها

00000دارایی های نگهداری شده برای فروش

570,7601,624,3402,773,7203,939,2364,778,126جمع داراییهای جاری

36,4190000حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

047,052126126914سرمایه گذاریهای بلند مدت

1,8770000سرمایه گذاری در امالک

0353,281649,743659,524744,732داراییهای ثابت مشهود

313,1521,8761,8761,8761,876داراییهای نامشهود

-----پیش پرداخت های سرمایه ای

00000سایر دارایی ها

351,448402,209651,745661,526747,522جمع داراییهای غیرجاری

922,2082,026,5493,425,4654,600,7625,525,648جمع داراییها

بدهی

85,03678,694933,540955,676227,296پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

-----بدهی به شرکتهای گروه و وابسته

00000پیش دریافتها

8,314108,79835,40535,40527,405ذخیره مالیات بر درامد

611591,529420,2211,201,136سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

0102,689103,947107,4810حصه جاری تسهیالت مالی دریافتی

7,7580000ذخایر

00000بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

101,169290,3401,074,4211,518,7831,455,837جمع بدهیهای جاری

009,3089,3084,708حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

----0پیش دریافتهای غیرجاری

00000تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت

03001,3202,706ذخیره مزایای پایان خدمت

309,30810,6287,414-جمع بدهیهای غیر جاری

101,169290,3701,083,7291,529,4111,463,251جمع بدهیهای جاری و غیر جاری

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

200,000600,000600,000600,000600,000سرمایه

20,00060,00060,00060,00060,000اندوخته قانونی

601,0391,076,1791,681,7362,411,3513,402,397سود )زیان( انباشته

821,0391,736,1792,341,7363,071,3514,062,397جمع حقوق صاحبان سهام

922,2082,026,5493,425,4654,600,7625,525,648جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام



 

 نسبت های مالی:

 :نسبت های نقدینگی  (0

 

 

 

بوده است که بیانگر اینست  5.2سال گذشته همراه باالی  0همانگونه که مشاهده می گردد نسبت جاری در 

روبرو نمی باشد لکن بیان این نکته ضروری که شرکت در پرداخت تعهدات جاری خود با هیچ مسئله ای 

می باشد که نسبت های باالی این شرکت بیانگر این است که  7.2الی  7است که نسبت مطلوب در بازه 

بخشی از منابع شرکت عاطل مانده است که میتوان با برنامه ریزی آنرا در راستای مناسب سرمایه گذاری 

 حال انجام تحقیقات و کارشناسی برای خرید معدن می باشد.نمود که شرکت نیز بیان نموده است در 

 

 

 

 

6ماه اول31399ماه1399سال1398سال1397سال1396سال 1395نقدینگی  

6.695.645.592.582.593.28نسبت جاری

4.303.093.552.012.092.69نسبت آنی

1.060.811.580.191.691.59نسبت نقد



 

 نسبت های بدهی: (5

 

 

ترازنامه شرکت در میابیم که عمده بدهی های شرکت مربوط به حساب های پرداختنی تجاری با توجه به 

توجه می باشد و از آنجایی که هزینه مالی در بر ندارد و شرکت در زمره شرکت های تولیدی می باشد و با 

 به وضعیت مناسب نسبت های نقدینگی می توان این نوع از بدهی را مطلوب تلقی نمود.

ریال سود انباشته به ازای هر سهم   2،114به سرمایه شرکت در میابیم مبلغ توجه به نسبت سود انباشته با 

 در شرکت وجود دارد.

 

 

 

6ماه اول31399ماه1399سال1398سال1397سال1396سال 1395اهرم/ریسک  
%26%33%32%14%11%8جمع بدهی ها به جمع دارایی ها

%36%50%46%17%12%9جمع بدهی ها به حقوق صاحبان سهام

%0%2%3%5%0%0نسبت بدهی

%0%3%4%6%0%0نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

%0%0%0%0%0%0نسبت بدهی های بلند مدت

%62%52%49%53%65%56نسبت سود انباشته به دارایی ها

%21025%13023%9976%39925نسبت پوشش هزینه بهره



 

 نسبت های سود آوری (7

 

 

همانگونه که در نسبت ها مشخص می باشد شرکت نسبت های سود آوری روندی با شیب صعودی و مطلوب 

 را دارا می باشند. 

 

 

 

 

 

6ماه اول31399ماه1399سال1398سال1397سال1396سال 1395سودآوری  
%47%40%38%44%33%25حاشیه سود ناخالص

%60%50%41%56%31%22حاشیه سود عملیاتی

%98%97%45%57%32%22حاشیه سود قبل از مالیات

%98%97%43%51%30%21حاشیه سود خالص

%107%102%53%75%40%24بازده دارایی ها

%158%157%76%88%44%26بازده حقوق صاحبان سهام

%66%52%51%82%40%25نسبت سود قبل از بهره و مالیات به دارایی
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ماه 6 1399ماه3 1398سال 1397سال 1396سال 1395سال 
 1399اول

 نسبت سود قبل از بهره و مالیات به دارایی

 بازده حقوق صاحبان سهام

 بازده دارایی ها

 حاشیه سود خالص

 حاشیه سود قبل از مالیات

 حاشیه سود عملیاتی

 حاشیه سود ناخالص



 

 نسبت های کارائی (0

 

 

 

 

 

 

 

6ماه اول31399ماه1399سال1398سال1397سال1396سال 1395کارایی  
1.161.311.481.231.041.09گردش دارایی ها

7.806.185.556.33گردش دارایی های ثابت

4.593.582.852.712.592.84گردش موجودی کاال

6.966.874.644.643.59گردش حساب های دریافتنی



 

 

 نمودار قیمت:

 

 

در محدوده  rsiهزارتومان رشد نماید. همچنین اندیکاتور  8هزار تومان را بشکند میتواند تا  1تحلیل تکنیکال سهم بیانگر آنست در صورتی که قیمت بتواند مقاومت 

 نیز بر روند صعودی صحه میگذارد. macdبشکند نشان از قدرت روند و اقبال سرمایه گذاران به سهم دارد که اندیکاتور  می باشد که اگر آنرا به سمت باال 14

 



 

 

 نتیجه گیری: 

باید در نظر داشت که در این گزارش برای پیش بینی سود سال جاری مفروضات و عوامل تاثیر گذار محتاطانه در نظر گرفته 

 .گذارد یشرکت م مالی تیرا بر وضع ریتاث نیشتریو دالر ب جهانی روینرخ  راتییتغشده است و 

و ، 88تومانی به ازای هر سهم برای سال مالی  74،585حال با توجه به محدوده قیمتی فعلی سهم با سود پیش بینی شده 

واحدی قرار گرفته  1( در حال حاضر در محدوده P/Eنسبت قیمت به سود هر سهم ) 7044ریال برای سال مالی  8،705سود 

 باشد.ی دارای پتانسیل بسیار خوبی می مدت بلند دید با یگذار هیسرما است که با توجه به شرایط فعلی بازار، سهم برای یک

باشد و طبق برنامه شرکت تا انتهای همچنین باید در نظر داشت که طرح ساخت و انتقال کوره ریخته گری در دست اجرا می

خواهد  7047کل طرح خاتمه خواهد یافت که بهره برداری آن نیز از ابتدای سال  7044درصد و انتهای سال  24، 88سال 

 بود.

 91/11/0911 -وه سرمایه گذاری کارکنان سایپاتهیه شده در واحد سرمایه گذاری گر

 تحلیلگر: محمد حسینخانی

 

 

ری کارکنان سایپامحتوای گزارش فوق صراف جهت ربرسی بوده و شرکت اطالعیه سلب  مسئولیت: کاء رب اطالعات این گزارش را رب عهده نمی گروه سرماهی گذا گیرد. تنها ، هیچگوهن مسئولیتی رد قبال معامالت انجام شده  با  ات

، پیشنهاد معامله، ایجاب ربای خرید و فروش رهگوهن اوراق بهادار یا  ری ساری ازباراهی مالی و یا رتغیب هب اتخاذ رهگوهن تصمیم مالی و تجاری تلقی گردد. اطالعات و محتوای این گزارش نمی تواند هب عنوان اراهئ راه حل سرماهی گذا

تحلیل تغییر کند و این شرکت هیچگوهن مسئولیتی رد قبال عدم ربوز رسانی مفروضات این گزارش می تواند رد ره ل 
 .این اطالعات را هب عهده نمی گیردحظه با توهج هب مفروضات 

 

 

 

 


