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شـــرکت صنعتـــی و معدنـــی کیمیـــای زنجـــان گســـتران در ســـال ۱۳۸۶ بـــا هـــدف اکتشـــاف و اســـتخراج و بهـــره بـــرداری از معـــادن و 
ـــر فلـــزی( در زنجـــان تاســـیس شـــد. فعالیـــت اصلـــی شـــرکت تولیـــد و فـــروش  تولیـــد و فـــرآوری مـــواد معدنـــی )کانی هـــای فلـــزی و غی
کنســـانتره روی، ســـرب و شـــمش روی اســـت. ایـــن شـــرکت در اســـتان زنجـــان، شهرســـتان ایجـــرود واقـــع شـــده و متـــراژ زمیـــن 

کارخانـــه 4۸.525 مترمربـــع بـــه بهـــای تمـــام شـــده 2.7۱9 میلیـــون ریـــال بـــرآورد مـــی شـــود. 

* جمع سود چهار فصل اخیر ۱۸2۸ ریال براساس آخرین سرمایه است.

 سایر
۳۸.۶
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کیمیانماد

1386سال تاسیس

15,055قیمت سهم )1400/07/07( )ریال(

EPS1,828 گذشته نگر)ریال(*

P/E8/23گذشته نگر

1,050سرمایه)میلیارد ریال(

15,807ارزش بازار )میلیارد ریال(

2,885سود برآوردی هر سهم 1400 )ریال(

P/E5/22 آینده نگر

29 اسفندسال مالی منتهی به 

ــه،  ــامل مراحـــل خردایـــش اولیـ ــه محصـــوالت شـ ــرای کلیـ ــتران بـ ــان گسـ ــای زنجـ ــی کیمیـ ــی و معدنـ ــرکت صنعتـ ــد در شـ ــد تولیـ فرآینـ
خردایـــش ثانویـــه، فلوتاســـیون و فیلتراســـیون اســـت. طراحـــی کلیـــه تجهیـــزات و دســـتگاه ها بـــه گونـــه ای اســـت کـــه بـــرای طیـــف 
وســـیعی از مـــواد معدنـــی از جملـــه انـــواع خاک هـــای اکســـیده و ســـولفوره ســـرب، انـــواع خاک هـــای اکســـیده و ســـولفوره روی، 
ـــن  ـــت. ای ـــوالت اس ـــد محص ـــل تولی ـــی مراح ـــه ط ـــن پروس ـــیون اصلی تری ـــد فلوتاس ـــد. فرآین ـــته باش ـــرد داش ـــره کارب ـــن و غی ـــس، آه م
مرحلـــه شـــامل ایجـــاد تغییـــرات شـــیمیایی و فیزیکـــی بـــر روی ســـطح کانی هـــای مـــورد نظـــر بـــا اســـتفاده از مـــوادی بـــا خاصیت هـــای 
مختلـــف شـــامل فعال کننده هـــا، بازداشـــت کننده ها، کلکتورهـــا، کـــف ســـازها و اســـتفاده از رفتـــار کانی هـــا در محیط هـــای گازی و 

ــت.  ــا اسـ ــوندگی کانی هـ ــت خیس شـ ــاف در خاصیـ ــع و اختـ مایـ

شکل زیر به طور خاصه فرآیند تولید شرکت را نشان می دهد:

ـــارز شـــرکت محســـوب مـــی  ـــا، کاهـــش ضایعـــات تولیـــد و افزایـــش راندمـــان از مشـــخصات ب ـــوژی روز دنی ـــری از آخریـــن تکنول بهـــره گی
شـــود و ظرفیـــت اســـمی آن 90 هـــزار تـــن کنســـانتره ســـرب و روی و فلوتاســـیون اســـت.

ــز روی  ــای فلـ ــودی انبارهـ ــت و موجـ ــه، قیمـ ــا، عرضـ ــر تقاضـ ــم بـ ــرایط حاکـ ــرکت، شـ ــروش شـ ــرد فـ ــر عملکـ ــر بـ ــل مؤثـ ــن عامـ مهمتریـ
دربازارهـــای جهانـــی و بـــه طـــور خـــاص بـــورس فلـــزات لنـــدن )LME ( اســـت.

معرفی معدنی كیمیای زنجان گستران

فرآیند تولید در شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران

ترکیب سهامداران شرکت

اطالعات کلی شرکت معدنی كیمیای زنجان گستران

خردایش اولیه خردایش ثانویه فلوتاسیون فیلتراسیون ورود خاک معدنیانبارسازی محصول نهایی

 سرمایه گذاری اعتماد ایرانیان
۳۸.۶۳

 ابراهیم و رضا جمیلی
۱5.۸2

 بنیاد نیکوکاری جمیلی
5.54

 زرین معدن آسیا
۱.4۳
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فلـــز روی بـــه طـــور گســـترده در جهـــان بـــرای گالوانیـــزه کـــردن اســـتفاده مـــی شـــود و حـــدود 9۱ %بـــازار مصـــرف روی را تشـــکیل مـــی 
دهـــد، قیمـــت روی نیـــز بـــه شـــدت بـــه صنایعـــی ماننـــد خودروســـازی و ســـاختمانی کـــه از فـــوالد پوشـــیده بـــا روی اســـتفاده مـــی 

کننـــد وابســـته اســـت بـــر ایـــن اســـاس فلـــز روی تحـــت تاثیـــر پاندمـــی کوییـــد ۱9 بـــا کاهـــش ســـطح تقاضـــا مواجـــه شـــد.
ـــت  ـــود وضعی ـــا  و بهب ـــاری کرون ـــری بیم ـــه گی ـــد از هم ـــی بع ـــاد جهان ـــکاوری اقتص ـــرعت ری ـــش س ـــا افزای ـــد ب ـــی ده ـــان م ـــا نش ـــل ه تحلی

صنایـــع خودروســـازی و ســـاختمانی روی ایـــن فلـــز تاثیرگـــذار باشـــد. 

قیمت جهانی فلز روی دالر

ـــازار   ـــود چشـــمگیر وضعیـــت عرضـــه و تقاضـــا در ب همچنیـــن گـــزارش گـــروه مطالعـــات بین المللـــی ســـرب و روی )ILZSG( نشـــان از بهب
فلـــز روی حکایـــت دارد.

برآوردهـــای ایـــن موسســـه حاکـــی از ایـــن اســـت کـــه در 7 مـــاه ابتدایـــی ســـال جـــاری، مـــازاد عرضـــه روی نســـبت بـــه تقاضـــا تنهـــا 
معـــادل بـــا ۱۱ هـــزار تـــن بـــوده اســـت کـــه بســـیار بهتـــر از مـــازاد 420 هـــزار تنـــی مـــدت مشـــابه ســـال گذشـــته اســـت. در حالـــی کـــه 
ـــه اســـت آمارهـــای تولیـــدی حاکـــی از رشـــد  ـــا جهـــش بیـــش از ۱0 درصـــدی بـــه ۸.۱4 میلیـــون تـــن افزایـــش یافت ـــزان مصـــرف روی ب می

4.4 درصـــدی عرضـــه شـــمش روی بـــه ۸.۱5 میلیـــون تـــن در ایـــن بـــازه زمانـــی اســـت. 
پیشـــتر گـــروه مطالعـــات بین المللـــی فلـــزات )IMSG( نیـــز پیش بینـــی کـــرده بـــود کـــه تقاضـــا بـــرای شـــمش روی پـــس از افـــت ۳.9 
درصـــدی در ســـال گذشـــته میـــادی، بـــا افزایـــش 4.۳ درصـــدی بـــه ۱۳.7۸ میلیـــون تـــن برســـد و بـــرای تولیـــد شـــمش روی نیـــز 
رشـــد ۳.۱ درصـــدی بـــه ۱4.۱۳ میلیـــون تـــن و مـــازاد عرضـــه ۳5۳ هـــزار تنـــی بـــرآورد شـــده بـــود کـــه در حـــال حاضـــر، میـــزان مـــازاد 

عملـــی موجـــود در بـــازار، بســـیار بهتـــر از برآوردهـــای پیشـــین اســـت.
ـــر  ـــت تاثی ـــتان تح ـــل زمس ـــی در فص ـــازهای چین ـــد فوالدس ـــش تولی ـــه کاه ـــز برنام ـــن فل ـــش روی ای ـــش پی ـــن چال ـــل مهمتری ـــا در مقاب ام
ـــی  ـــای جهان ـــز در بازاره ـــن فل ـــت ای ـــرای وضعی ـــی ب ـــای آت ـــاه ه ـــش م ـــن چال ـــم تری ـــد مه ـــی توان ـــه م ـــت ک ـــی اس الیندگ ـــش آ ـــه کاه برنام

ـــود. ـــداد ش قلم

بازار جهانی
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کیمیـــا در زمینـــه تولیـــد کنســـانتره روی و ســـرب اکســـیده و ســـولفوره فعالیـــت مـــی کنـــد  کـــه کنســـتانتره روی اکســـیده بیشـــترین وزن 
درآمـــدی شـــرکت را بـــه خـــود اختصـــاص میدهـــد و قیمـــت هـــا بـــر اســـاس قیمـــت جهانـــی تعییـــن مـــی شـــود. 

در ســـالیان اخیـــر بـــه دلیـــل کاهـــش عیـــار معـــدن انگـــوران از یـــک ســـو و افزایـــش تعـــداد شـــرکتهای تولیـــد کننـــد روی از ســـوی دیگـــر 
باعـــث شـــد کـــه ســـهمیه خـــاک دریافتـــی شـــرکت و عیـــار آن کاهـــش پیـــدا کنـــد. 

سهم محصوالت از درآمد فروش

ـــن  ـــی تری ـــولفوره اصل ـــانتره روی س ـــوده و کنس ـــراه ب ـــان هم ـــا نوس ـــی ب ـــی تحریم ـــرات منف ـــی اث ـــرور ط ـــه م ـــرکت ب ـــداری ش ـــادرات مق ص
ـــت. ـــرکت اس ـــی ش ـــول صادرات محص

تولید و فروش

۸۱900--شمش روی
۳۳2754۸0-52کنسانتره سرب سولفوره
2,4744,00۳۳,52۶5,0۳47,۱50کنسانتره روی سولفوره
۱,۳2۱۳,۳4۱9۶0۱,7۸92,۱5۳کنسانتره سرب اکسیده
49,۸۶۱۶۳,۶۶۱29,۳0۳۳0,۸۶۶44,۳4۱کنسانتره روی اکسیده

۱,000۱۳,50۶۳9,0۶4۳۳,4۱۳47,59۳خدمات فلوتاسیون
54,70884,51173,70571,377101,717جمع

۸۱۱۶0450--شمش روی
۱0۸۳5۶۳9۳-24۶کنسانتره سرب سولفوره
4,400۳,0۸۳۱,۳۸۶0۶,070کنسانتره روی سولفوره
۳,۱9۱2,74۳۱,4۳۱۱,45۶2,470کنسانتره سرب اکسیده
49,4۸7۶۳,7۱529,۶۶۸29,59744,۶59کنسانتره روی اکسیده

۱,000۱۳,50۶000خدمات فلوتاسیون
58,32483,04733,40432,01353,642جمع

مقدار تولید)تن(

مقدار فروش)تن(

1398

1398

1399

1399

1395

1395

1396

1396

1397

1397

 کنستانتره روی سولفوره
%۱۸  کنستانتره سرب اکسیده

%۱2

 کنستانتره سرب سولفوره
%۳

 کنستانتره روی اکسیده
%۶7
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عملکرد تجمیعی شرکت طی دوره 5 ماهه منتهی به مرداد ماه و مقایسه با دوره مشابه سال گذشته

عملکـــرد تولیـــد و فـــروش از منظـــر مقـــدار شـــرایط بهتـــری را نســـبت بـــه دوره مشـــابه ســـال گذشـــته نشـــان 
می دهـــد.

نرخ فروش هر تن کنسانتره روی اکسیده )ریال(

02۱0شمش روی
۱97۱07کنسانتره سرب سولفوره
055۸کنسانتره روی سولفوره
۱,045۶۳9کنسانتره سرب اکسیده
۱۳,۸50۱۸,2۳5کنسانتره روی اکسیده

15,09219,749جمع

049شمش روی
2۳۱0کنسانتره سرب سولفوره
00کنسانتره روی سولفوره
۱,5۶۱40۶کنسانتره سرب اکسیده
۱4,229۱۶,9۱9کنسانتره روی اکسیده

16,02117,374جمع

مقدار تولید )تن(

مقدار فروش)تن(

5 ماهه منتهی به مرداد 1400

5 ماهه منتهی به مرداد 1400

5ماهه منتهی به مرداد1399

5ماهه منتهی به مرداد1399
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مقدار فروش داخلی

5۱4 0 50 تنشمش روی
490 0 ۳9۳ تنکنسانتره سرب سولفوره
0 0 ۶00 تنکنسانتره روی سولفوره
۱,4۱۶ 40۶ 2,470 تنکنسانتره سرب اکسیده
5۱,۶0۸ 9,57۳ 44,۶59 تنکنسانتره روی اکسیده

54,02۸ 9,979 4۸,۱72  جمع فروش داخلی
مقدار فروش خارجی

0 0 0 تنشمش روی
۶,۱۶2 0 5,470 تنکنسانتره روی سولفوره

۶,۱۶2 0 5,470  جمع فروش خارجی
60,190 9,979 53,642 جمع

کارشناسی 1400سه ماهه 1400مقدار فروش 1399واحد

 مهمتریـــن بخـــش بهـــای تمـــام شـــده مـــواد مســـتقیم مصرفـــی و تامیـــن خـــاک معدنـــی اســـت. بـــر ایـــن اســـاس شـــرکت بخشـــی از خـــاک 
ــار ــاد و ... دریافـــت مـــی کنـــد. تفـــاوت در عیـ ــایر معـــادن ماننـــد معـــدن مهـــدی آبـ ــر را از سـ  خـــود را از معـــدن انگـــوران و بخـــش دیگـ
 خـــاک هـــای دریافتـــی در کاهـــش یـــا افزایـــش خریـــد خـــاک موثـــر اســـت. الزم بـــه ذکـــر اســـت بررســـی هـــا حاکـــی از کاهـــش عیـــار دریافتـــی 

خـــاک در ســـال هـــای اخیـــر دارد.

الزم بـــه ذکـــر اســـت ضریـــب مصـــرف خـــاک معدنـــی اکســـیده و ســـولفوره نســـبتی از تولیـــد مـــی باشـــد کـــه بـــر اســـاس عیـــار دریافتـــی 
متغیـــر امـــا میانگیـــن ضریـــب مصـــرف ۶۶درصـــد تولیـــد درنظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.

همچنین نرخ مصرف خاک معدنی ضریبی از کنستانتره روی اکسیده معادل 54 درصد برآورده شده است.

بهای تمام شده

ترکیب ریالی بهای تمام شده

 مواد مستقیم مصرفی
%۸9

 سربار تولید
%9

 دستمزد مستقیم تولید
%2
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شـــرکت صنعتـــی و معدنـــی کیمیـــای زنجـــان گســـتران در کنـــار فعالیـــت عملیاتـــی در بخـــش ســـرمایه گـــذاری نیـــز پرتفویـــی از شـــرکت هـــای 
معدنـــی را در اختیـــار دارد، دو شـــرکت زریـــن معـــدن آســـیا و گســـترش صنایـــع روی در بـــورس پذیرفتـــه شـــده انـــد و ســـهم از ارزش بـــازار 

ایـــن 2 شـــرکت بـــرای کیمیـــا 2،5۶۳ میلیـــارد ریـــال اســـت.
از مهمتریـــن ســـرمایه گـــذاری هـــای شـــرکت میتـــوان بـــه مالکیـــت ۱7 درصـــدی در شـــرکت توســـعه معـــادن ســـرب و روی مهـــدی آبـــاد 

ـــت. اس
ـــن  ـــد و آخری ـــیس ش ـــزد تاس ـــز ی ـــه مهری ـــرب و روی در منطق ـــانتره س ـــن کنس ـــزار ت ـــد ۳00 ه ـــور تولی ـــه منظ ـــال ۱۳9۳ ب ـــرکت در س ـــن ش ای
ســـرمایه ثبتـــی 70 میلیـــارد تومـــان و شـــرکای ایـــن پـــروژه تمامـــا مربـــوط بـــه گـــروه زریـــن اســـت کـــه ســـهم فزریـــن و کیمیـــا هـــر کـــدام ۱7 

درصـــد اســـت.
ـــه  ـــن معـــدن روی جهـــان ب ـــران و دومی ـــن معـــدن روی ای ـــاد یزد)بزرگتری ـــزرگ مهـــدی آب ـــی معـــدن ب ـــن مجتمـــع از مـــواد معدن خـــوراک ای

ـــن مـــی شـــود. ـــار( تامی مســـاحت ۶000 هکت
الزم بـــه ذکـــر اســـت طبـــق گـــزارش ســـازمان توســـعه و نوســـازی معـــادن و صنایـــع معدنـــی ایـــران در ایـــن معـــدن، میـــزان ذخیـــره »روی« 
4.۶ میلیـــون تـــن، »ســـرب« ۶.۱ میلیـــون تـــن، »نقـــره« 2۳۱۳ تـــن، »باریـــت« ۱0 میلیـــون تـــن و باطلـــه آنهـــا، ســـنگ آهـــن، منگنـــز و مـــس 

اســـت.
نـــوع خـــاک معـــدن مهـــدی آبـــاد هـــم اکســـیدی و هـــم ســـولفیدی هســـت. بـــرای فـــرآوری خـــاک ســـولفوری روش RLE کـــه همـــان روش 
فلوتاســـیون هســـت مـــورد اســـتفاده قـــرار مـــی گیـــرد. در ایـــن روش ابتـــدا خـــاک را اکســـیدی و پـــس از آن بـــا فراینـــد لیچینـــگ بـــه شـــمش 
تبدیـــل مـــی کننـــد. برخـــاف تکنولـــوژی مـــورد اســـتفاده در انگـــوران کـــه از پیچیدگـــی خاصـــی برخـــوردار نیســـت امـــا بـــرای معـــدن مهـــدی 

آبـــاد نیـــاز مبـــرم بـــه تکنولـــوژی روز دنیـــا بـــه جهـــت اســـتخراج ســـرب و روی از خـــاک اســـت.

شـــرکت قصـــد دارد در طـــرح هـــای معـــدن مـــس قشـــالق 2، معـــدن مـــس قلعـــه جـــوق و همچنیـــن خریـــد و ســـرمایه گـــذاری در معـــدن 
ســـرب و روی اراک ســـرمایه گـــذاری نمایـــد کـــه مراحـــل مقدماتـــی طـــرح قشـــالق و قلعـــه جـــوق انجـــام شـــده و خریـــد معـــدن ســـرب 
و روی اراک در حـــال انجـــام اســـت. همچنیـــن یکـــی از برنامـــه هـــای هیـــات مدیـــره تجمیـــع معـــادن گـــروه در شـــرکت ســـرمایه پـــذ یـــر 

ســـیمین معـــدن قزلجـــا جهـــت تســـریع در امـــور اکتشـــاف اســـت.

سرمایه گذاری

برنامه های توسعه

 بزرگترین تولید کننده خصوصی ظرفیت اسمی کنستانتره روی 2۶5 هزار تن و ۳۶ هزار تن کنستانتره سرب ۱5۶,۸۳۶ ۱۱ فزرینزرین معدن آسیا

تولید کننده شمش روی به ظرفیت اسمی ۶000 تن50,5۳2 ۱0 فگسترگسترش صنایع روی ایرانیان

مجوز احداث کارخانه فرآوری به ظرفیت ۳00 هزارتن۱7۳,09۱ ۱7 خارج از بورستوسعه معادن سرب و روی مهدی آباد

انتقال معادن مسقشاق 2 و مس قلع جوق به این شرکت و آغاز عملیات اکتشاف۳۶,974 22 خارج از بورسسیمین معدن البرز

تولید پودر روی با ظرفیت 2700 تن۳۱,۸00 20 خارج از بورسزرین روی کاسپین

490 49 خارج از بورساحیا و توسعه معادن زرین سرب مرکزی

برنامه استخراج و فرآوری ذغال سنگ۱00 ۱0 خارج از بورستوسعه معادن فات زرین کیمیا

فعالیت حمل و نقل بین المللی۱00 ۳5 خارج از بورسزرین ترابر خاورمیانه

 449,922   سایر

 درصد 
سرمایه گذاری

 بهای
فعالیت  تمام شده نمادشرکت

واحد)میلیون ریال(
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حاشیه سودکیمیا

صورت سود و زیان

240,000 نرخ دالر نیمایی )ریال(
)$( LME ۳,000 شمش روی

)$(  LME 2,۱00 شمش سرب
LME 720,000,000 نرخ ریالی روی قیمت

LME 504,000,000 نرخ ریالی سرب قیمت

۱4.۸%نرخ کنستانتره روی اکسیده )ضریبی از شمش روی(
۳5%درصد افزایش نرخ دستمزد

۱00%درصد افزایش نرخ انرژی

مفروضات
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بـــا توجـــه بـــه مفروضـــات اعامـــی و ثبـــات از نـــرخ جهانـــی شـــمش روی و نـــرخ تســـعیر ارز انتظـــار میـــرود در پایـــان ســـال مالـــی شـــرکت بـــه 
ســـود 2۸۸5 ریـــال دســـت یابـــد. همچنیـــن ســـود ســـهام نمادهـــای فزریـــن و فگســـتر بـــر اســـاس سیاســـت تقســـیم ســـود 20 و ۸0 

ـــی را داشـــت. ـــارد ریال ـــوان انتظـــار تحقـــق ســـود ســـهام ۱29 میلی درصـــدی مـــی ت

برآورد سود و زیان

۶,7۶9,520 ۱,095,405 4,24۶,792 ۱,505,0۶5 ۱,۱۳۳,0۸۶ ۱,۱72,047 ۶05,۳57 فروش

۳,۸95,4۸5-7۱۱,۱57-2,759,2۳۱-9۳9,۶0۸-7۶4,099-۸4۶,۱70-42۱,۸۳۸-بهای تمام شده کاالی فروش رفته

2,۸74,0۳5 ۳۸4,24۸ ۱,4۸7,5۶۱ 5۶5,457 ۳۶۸,9۸7 ۳25,۸77 ۱۸۳,5۱9 سود )زیان( ناخالص

97,۳۳2-24,۳۳۳-7۳,۸5۸-۳۳,94۱-29,5۶۶-۳0,922-24,59۳-هزینه های عمومی, اداری و تشکیاتی

0 0 0 ۱,۶72 0 0 0 خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

2,77۶,70۳ ۳59,9۱5 ۱,4۱۳,70۳ 5۳۳,۱۸۸ ۳۳9,42۱ 294,955 ۱5۸,92۶ سود )زیان( عملیاتی

0 0 ۱4,۸44-۱۶,5۱5-2,745-2,94۸-۳55-هزینه های مالی

252,2۸5 ۱29,2۸5 ۱59,29۳ ۸7,42۶ 2۳,۳4۳ ۳2,۳۳۸ ۱5,90۶ خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

۳,02۸,9۸۸ 4۸9,200 ۱,55۸,۱52 ۶04,099 ۳۶0,0۱9 ۳24,۳45 ۱74,477 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

0 0 0 0 0 0 0 مالیات

۳,02۸,9۸۸ 4۸9,200 ۱,55۸,۱52 ۶04,099 ۳۶0,0۱9 ۳24,۳45 ۱74,477 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

۳,02۸,9۸۸ 4۸9,200 ۱,55۸,۱52 ۶04,099 ۳۶0,0۱9 ۳24,۳45 ۱74,477 سود )زیان( خالص

2,۸۸5 4۶۶ ۱,4۸4 575 900 ۱,40۸ ۱,5۱5 سود هر سهم پس از کسر مالیات

۱,050,000 ۱,050,000 ۱,050,000 ۱,050,000 400,000 2۳0,400 ۱۱5,200 سرمایه

2,۸۸5 4۶۶ ۱,4۸4 575 ۳4۳ ۳09 ۱۶۶ سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

1396سود و زیان 13951399 کارشناسی 1400بهار 139713981400

واحد)میلیون ریال(
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تحلیل حساسیت سود

تحلیل حساسیت PE  آینده نگر

    

 200,000 220,000 240,000 260,000 280,000 300,000 320,000 340,000 360,000

  2,600 1,959 2,200 2,440 2,681 2,922 3,162 3,403 3,644 3,884

  2,700 2,052 2,302 2,552 2,801 3,051 3,301 3,551 3,801 4,051

 2,800 2,144 2,403 2,663 2,922 3,181 3,440 3,699 3,959 4,218

  2,900 2,237 2,505 2,774 3,042 3,311 3,579 3,847 4,116 4,384

  3,000 2,329 2,607 2,885 3,162 3,440 3,718 3,996 4,273 4,551

 3,100 2,422 2,709 2,996 3,283 3,570 3,857 4,144 4,431 4,718

 3,200 2,514 2,811 3,107 3,403 3,699 3,996 4,292 4,588 4,884

 3,300 2,607 2,913 3,218 3,523 3,829 4,134 4,440 4,745 5,051

 3,400 2,700 3,014 3,329 3,644 3,959 4,273 4,588 4,903 5,217

 3,500 2,792 3,116 3,440 3,764 4,088 4,412 4,736 5,060 5,384

    

 200,000 220,000 240,000 260,000 280,000 300,000 320,000 340,000 360,000

  2,600 7/68 6/84 6/17 5/62 5/15 4/76 4/42 4/13 3/88

  2,700 7/34 6/54 5/90 5/37 4/93 4/56 4/24 3/96 3/72

 2,800 7/02 6/26 5/65 5/15 4/73 4/38 4/07 3/80 3/57

  2,900 6/73 6/01 5/43 4/95 4/55 4/21 3/91 3/66 3/43

  3,000 6/46 5/77 5/22 4/76 4/38 4/05 3/77 3/52 3/31

 3,100 6/22 5/56 5/03 4/59 4/22 3/90 3/63 3/40 3/19

 3,200 5/99 5/36 4/85 4/42 4/07 3/77 3/51 3/28 3/08

 3,300 5/77 5/17 4/68 4/27 3/93 3/64 3/39 3/17 2/98

 3,400 5/58 4/99 4/52 4/13 3/80 3/52 3/28 3/07 2/89

 3,500 5/39 4/83 4/38 4/00 3/68 3/41 3/18 2/98 2/80

نرخ تسعیر ارز )ریال(

نرخ تسعیر ارز )ریال(

نرخ شمش روی 
دالر

نرخ شمش روی 
دالر
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ـــا" در ایـــن بخـــش  ـــر "کیمی ـــر خـــاف ســـایر شـــرکت هـــای صنعـــت روی کـــه در بخـــش فـــروش عملکـــرد نامنظمـــی دارنـــد امـــا شـــرکتی نظی ب
از شـــرایط بـــا ثبـــات تـــری برخـــوردار اســـت، همچنیـــن شـــرکت اهـــرم مناســـبی نســـبت بـــه نوســـانات نـــرخ ارز و قیمـــت جهانـــی دارد و از 
ـــر اســـاس مفروضـــات اعامـــی برخـــوردار اســـت. همچنیـــن طـــرح هـــای توســـعه مناســـب و ســـرمایه گـــذاری  ـــز ب ـــی نی P/E تحلیلـــی معقول
در شـــرکت هـــای فعـــال در صنعـــت ســـرب و روی آینـــده روشـــنی را بـــرای شـــرکت معدنـــی کیمیـــاي زنجـــان گســـتران ترســـیم کـــرده اســـت.

ـــا بـــه امـــروز قـــرار گرفتـــه اســـت و انتظـــار میـــرود ایـــن رویـــه در بلندمـــدت نیـــز همچنـــان  شـــرکت در یـــک رونـــد کانالیـــزه شـــده صعـــودی ت
ـــرود رونـــد  اســـتمرار داشـــته باشـــد، رونـــد قیمـــت ســـهم از مـــرداد مـــاه ســـال ۱۳99 در یـــک بانـــد نوســـانی در حرکـــت اســـت و انتظـــار می
فعلـــی پتانســـیل دســـت یابـــی مجـــدد قیمـــت بـــه ســـقف تاریخـــی را داشـــته باشـــد از ایـــن رو بـــا شـــرایط فعلـــی ســـطح ارزندگـــی بـــه عنـــوان 

کـــف و ســـقف قیمـــت بـــازه ۱2،000 الـــی 20،000 ریـــال بـــه ازای هـــر ســـهم بـــرآورد مـــی شـــود.
ـــز اهمیـــت  ـــر در متغییرهـــای کان بســـیار حائ ـــازار و تغیی ـــور قیمـــت از ســـقف تاریخـــی تحـــوالت ســـاختاری در ب ـــرای عب ـــر اســـت ب ـــه ذک الزم ب

ـــرد.  اســـت کـــه مـــی بایســـت در آن زمـــان تحلیـــل مجـــدد مـــورد بازبینـــی قـــرار گی

جمع بندی

تکنیکال
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کریـــم خـــان زنـــد، خیابـــان شـــهید عضـــدی   تهـــران ، خیابــــــــــــــــــــــان 
 )آبـــان جنوبـــی(، شـــماره 11، ســـاختمان شـــهید بهمـــن محمودپـــور
تلفن :88903293-021                                  فکس : 021-88919676

توضیح مهم:
کنیـــد، تحلیـــل آخریـــن  گـــزارش مطالعـــه مـــی  آنچـــه در ایـــن 
گذاری  وضعیـــت شـــرکت اســـت و بـــرای اتخاذ تصمیم ســـرمایه 
گـــزارش ســـعی دارد فرهنـــگ تحلیـــل  کافـــی نیســـت. ایـــن 
 را در ســـطح بـــازار ســـرمایه افزایـــش دهـــد و همچنیـــن بـــه 
هیـــچ وجـــه توصیـــه ای بـــرای خریـــد و فـــروش سهــــــــــــام نیســـت.


