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معدنی و صنعتی چادرملونام شرکت

کچادنماد

1371سال تاسیس

15،530  قیمت سهم )ریال( )1400/12/17(

EPS TTM2،174 )ریال(

P/E7.14 گذشته نگر سهم

2،176سود برآوردی هر سهم )ریال( سال 1400

P/E7.15 آینده نگر سهم )بر اساس سود سال 1400(

119تعداد سهم )میلیارد(

17درصد شناوری

1,849,260 ارزش بازار )میلیارد ریال(

1400/12/29سال مالی منتهی به

اطالعات کلی شرکت

ـــر زمینـــی کشـــور اســـت و نقـــش معـــادن  ـــر زی یکـــی از مهمتریـــن و اساســـی ترین پایه هـــای اقتصـــاد هـــر کشـــوری منابـــع معدنـــی و ذخای
در رشـــد اقتصـــادی هـــر کشـــوری کامـــا مشـــهود و بهـــره بـــرداری از معـــادن کشـــور عامـــل مهمـــی در رشـــد و توســـعه اقتصـــادی اســـت 
زیـــرا معـــادن تأمیـــن کننـــده مـــواد اولیـــه مـــورد نیـــاز بســـیاری از صنایـــع بـــوده و در امـــر خودکفائـــی صنعتـــی، ایجـــاد اشـــتغال مولـــد، 
افزایـــش تولیـــد ناخالـــص ملـــی و درآمـــد ســـرانه کشـــور نقـــش بســـزایی داشـــته و بـــا توجـــه بـــه اســـتقرار معـــادن عمدتـــًا در نقـــاط دور 
ـــذا نقـــش عمـــده ای هـــم در توســـعه و آبادانـــی مناطـــق مزبـــور، اشـــتغالزایی و جلوگیـــری از  ـــر توســـعه یافتـــه کشـــورها، ل افتـــاده و کمت

مهاجـــرت و شهرنشـــینی خواهـــد داشـــت.
ایـــران نیـــز بـــا دارا بـــودن یـــک درصـــد جمعیـــت جهـــان و یـــک درصـــد مســـاحت جهـــان و وجـــود منابـــع و ذخائرطبیعـــی )نفـــت، گاز، 
موادمعدنـــی( در ردیـــف کشـــورهای غنـــی منابـــع طبیعـــی قـــرار دارد بـــه نحـــوی کـــه در رده بنـــدی کشـــورهای جهـــان از نظـــر مـــواد معدنـــی 
جـــزء 15 کشـــور اول قـــرار گرفتـــه اســـت. براســـاس گزارشـــات و اطاعـــات موجـــود ایـــران دارای 68 نـــوع از انـــواع مـــواد معدنـــی مختلـــف 
اســـت کـــه بـــا انجـــام برنامـــه هـــای اکتشـــافی تـــا 80 نـــوع مـــواد معدنـــی افزایـــش خواهـــد داشـــت کـــه از ایـــن میـــزان، 57 میلیـــارد 
تـــن ذخائـــر احتمالـــی و 37 میلیـــارد تـــن ذخائـــر قطعـــی آن اســـت کـــه ایـــن ذخایـــر حـــدود 7 درصـــد ذخائـــر کلـــی جهـــان را تشـــکیل مـــی 
دهـــد. ارزش ذخائـــر معدنـــی ایـــران طبـــق برآوردهـــای اولیـــه 750 میلیـــارد دالر و بـــا اجـــرای برنامـــه هـــای اکتشـــافی جدیـــد تـــا 1،400 

ـــارد دالر پیـــش بینـــی گردیـــده اســـت. میلی

ذخیره زمین شناسی سنگ آهن
 ذخائـــر احتمالـــی ایـــران بـــه میـــزان 5 میلیـــارد تـــن پیـــش بینـــی شـــده کـــه بـــا توجـــه بـــه عملیـــات اکتشـــافی ســـال هـــای اخیـــر، در کشـــور 
بـــه میـــزان 500 میلیـــون تـــن ذخیـــره یابـــی جدیـــد کشـــف شـــده اســـت.  ذخائـــر احتمالـــی در مناطـــق ایـــران مرکـــزی )چغـــارت، چادرملـــو، 
جـــال آبـــاد، میشـــدوان و ســـایر مناطـــق ناحیـــه مرکـــزی( بـــه میـــزان 1843 میلیـــون تـــن، منطقـــه گل گهـــر ســـیرجان بـــه میـــزان  1،235 
میلیـــون تـــن، ســـنگان بـــه میـــزان 1،200 میلیـــون تـــن، نواحـــی زنجـــان 248 میلیـــون تـــن و ســـایر مناطـــق کشـــور 474 میلیـــون تـــن 

محاســـبه گردیـــده اســـت.

نسبت  P/E )تحلیلی( 5.8
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فرآیند تولید

کنســـانتره ســـنگ آهـــن محصولـــی غنـــی شـــده، کـــه در فرآینـــد بهـــره گیـــری از ســـنگ آهـــن منگنـــت اســـت و بـــرای تولیـــد گندلـــه بـــرای کـــوره بلنـــد و بریکـــت حـــاوی 
آهـــن اســـتفاده می گـــردد.

ندله)آهـــن( یعنـــی گلوله هـــای تولیـــد شـــده از نرمـــه ســـنگ آهـــن و ســـایر مـــواد افزودنـــی کـــه نخســـت خـــام و ســـپس پختـــه شـــده و ســـخت می شـــود؛ و بـــرای 
ُ
  گ

احیـــا بـــه روش ســـنتی تولیـــد آهـــن در کـــوره بلنـــد یـــا روش هـــای متعـــدد احیـــای مســـتقیم بـــه کار مـــی رود.
 

 استخراج از
سنگ آهن معادن

کنستانتره

گندله

فوالد

فروش مستقیم 
کنستانتره

فروش مستقیم 
گندله

 فروش مستقیم 
سنگ آهن دانه بندی 

شده
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 آمارتولیـــدات ســـنگ آهـــن بـــه تفکیـــک کنســـانتره، دانـــه بنــــدی وگندلـــه شـــرکتهای عمـــده درســـال 1399 در جـــداول زیـــر نشـــان 
داده شـــده اســـت . 

آمار مقایسه تولیدات سنگ آهن معادن بزرگ و عمده در سال 1399

آمار تولید گندله شرکت های  بزرگ در سال 1399

سنگ آهن دانه بندی- تنکنسانتره-تن

مقدار- تن

جمع

درصد سهم از کل تولید

عنوان

عنوان

ردیف

ردیف

11،468،000339،00011،807،000شرکت معدنی و صنعتی چادرملو1
16،276،000016،276،000شرکت معدنی و صنعتی گل گهر2
4،220،000170،0004،390،000شرکت سنگ آهن مرکزی ایران3
4،490،00004،490،000شرکت سنگ آهن گهر زمین4
0383،000383،000معدن سنگ آهن چاه گز5
2،378،00002،378،000شرکت اپال پارسیان سنگان6
6،265،00006،265،000شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه7
2،517،00002،517،000شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر8
1،436،00001،436،000شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور9
398،0000398،000مجتمع جال آباد10
266،0000266،000شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان11

49،714،000903،00050،617،000جمع کل

7،364،00016شرکت فوالد مبارکه1
5،564،00012شرکت فوالد خوزستان2
3،731،0008شرکت معدنی و صنعتی چادرملو3
12،243،00027شرکت معدنی و صنعتی گل گهر4
6،279،00014شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه5
1،597،0003شرکت فوالد خراسان6
3،304،0007شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان7
3،402،0007شرکت اپال پارسیان سنگان8
500،0001شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور9
1،268،0003شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر10
748،0002شرکت سنگ آهن مرکزی ایران11

46،000،000100جمع کل

معرفی شرکت
ـــا راه انـــدازی ســـه خـــط  شـــرکت معدنـــی و صنعتـــی چادرملـــو در خـــرداد مـــاه 1371 در شهرســـتان یـــزد بـــه ثبـــت رســـید. ایـــن شـــرکت  ب
تولیـــد کارخانـــه فـــرآوری کنســـانتره مـــورد بهـــره بـــرداری قـــرار گرفـــت. ســـپس در راســـتای توســـعه و تکمیـــل زنجیـــره ارزش افـــزوده 
تولیـــد، کارخانـــه گندله ســـازی اردکان، خـــط چهـــارم و پنجـــم کارخانـــه کنســـانتره، واحـــد گازی نیـــروگاه، واحـــد بخـــار نیـــروگاه و 

کارخانـــه فـــوالد و آهـــن اســـفنجی را بـــه بهره بـــرداری رســـاند.
شـــرکت معدنـــی و صنعتـــی چادرملـــو در زمینـــه عملیـــات اســـتخراج، تولیـــد کنســـانتره، ســـنگ آهن دانه بنـــدی، گندلـــه، آهـــن 

اســـفنجی، فـــوالد و انـــرژی )بـــرق( فعالیـــت می کنـــد. 
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معادن چادرملو

طرح های توسعه

معدن اصلی چادرملو
ذخایـــر زمیـــن شناســـی معـــدن400 میلیـــون تـــن و قابـــل اســـتخراج 320 میلیـــون تـــن اســـت کـــه 270 میلیـــون تـــن آن اســـتخراج شـــده 
اســـت کـــه متوســـط عیـــار معـــدن 68 درصـــد اســـت و ظرفیـــت باقـــی مانـــده معـــدن جهـــت اســـتخراج طـــی 3 الـــی 4 ســـال آینـــده بـــه 

اتمـــام می رســـد کـــه ایـــن موضـــوع مهمتریـــن ریســـک شـــرکت اســـت.
D19 معدن

آنومالـــیD19 یکـــی از محدوده هـــای شناســـایی شـــده بـــرای اســـتخراج ســـنگ آهـــن اســـت کـــه در اســـتان یـــزد و کویـــر مرکـــزی قـــرار 
دارد. ایـــن  معـــدن بـــا هـــدف تامیـــن ســـنگ آهـــن چادرملـــو بـــا مشـــارکت ســـنگ آهـــن مرکـــزی ایـــران دارای ظرفیـــت قطعـــی 50 میلیـــون 

ـــی 8 میلیـــون تـــن اســـت. ـــار  متوســـط48 درصـــد اســـت کـــه برنامـــه شـــرکت از ســـال 1402 اســـتخراج 6 ال ـــا عی تـــن  ب
سرمایه گذاری در معدن کشور استرالیا

ایـــن طـــرح بـــا همـــکاری ســـه شـــرکت چادرملـــو، گل گهـــر و فـــوالد هرمـــزگان بـــه نمایندگـــی از فـــوالد مبارکـــه در حـــال بررســـی اســـت. در 
ایـــن زمینـــه ســـه پهنـــه معدنـــی در اســـترالیا شناســـایی شـــده و پیش بینـــی می شـــود 12.5میلیـــون تـــن کنســـانتره در ســـال از ایـــن 

محـــل تولیـــد شـــود.

اولویـــت اصلـــی شـــرکت معدنـــی و صنعتـــی چادرملـــو بـــا توجـــه بـــه روبـــه اتمـــام بـــودن ذخایـــر معـــدن اصلـــی تامیـــن زنجیـــره تولیـــد 
ـــه  ـــت ک ـــی D19 اس ـــه معدن ـــافی در پهن ـــات اکتش ـــرکت عملی ـــن ش ـــرای ای ـــت اج ـــم در دس ـــای مه ـــی از طرح ه ـــاس یک ـــن اس ـــت،  برای اس
ذخیـــره بخـــش جنوبـــی آنومالـــی D19 حـــدود 50 میلیـــون تـــن ظرفیـــت قطعـــی مـــاده معدنـــی ســـنگ آهن بـــا عیـــار )Fe( متوســـط 48 

درصـــد در اختیـــار دارد.
طـــرح تکمیـــل احـــداث کارخانـــه گندله ســـازی  و کنســـتانتره، طـــرح احـــداث کارخانـــه مگامـــدول احیـــاء مســـتقیم شـــماره 2، طـــرح احـــداث 
کارخانـــه تجهیـــزات معدنـــی و صنعتـــی، طـــرح احـــداث نیـــروگاه ســـیکل ترکیبـــی، اجـــرای طرح هـــای اکتشـــافی و اســـتخراج در معـــادن 

ـــتند.  ـــرکت هس ـــن ش ـــرای ای ـــت اج ـــم در دس ـــای مه ـــر پروژه ه ـــورد و… از دیگ ـــه ن ـــداث کارخان ـــرح اح ـــد، ط جدی

D19 143،64060سنگ آهنتن7،000،000بهره برداری از معدن

65،43640گندله سنگ آهنتن5،000،000گندله سازی شماره 2

51،07240کنسانتره سنگ آهنتن4،000،000کنسانتره سنگ آهن 

7،66124فروسیلیکو منگنزتن20،000کارخانه فروسیلیکو منگنز

5،74624فرومنگنزتن15،000فرومنگنز با کربن بیش از 2 درصد وزنی 

5،74624فروسیلستن15،000فروسیلس با سیلیکون بیش از 55 درصد وزنی

19،15231شمشتن600،000کارخانه ذوب سرمد ابرکوه

82،99232برقمگاوات546احداث نیروگاه سیکل ترکیبی

82،99232برقمگاوات546احداث نیروگاه سیکل ترکیبی

1،2005کنسانتره آهنتن2،500،000باطله چهار بوق

465،636جمع کل

نام محصولواحدحجمعنوان پروژه
 ارزش سرمایه گذاری

)میلیارد ریال(
 مدت زمان مورد نیاز 

برای تکمیل پروژه )ماه(
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ـــال بـــه 119،000  ـــارد ری ـــال در ســـال 1371  و آخریـــن افزایـــش ســـرمایه شـــرکت از 55،500 میلی اولیـــن ســـرمایه شـــرکت 10 میلیـــون ری
ـــه صـــورت  ـــد افزایـــش ســـرمایه شـــرکت طـــی ســـال هـــای گذشـــته ب ـــه اســـت. رون ـــال از محـــل ســـود انباشـــته  صـــورت گرفت ـــارد ری میلی

ـــر اســـت. زی

تغییرات سرمایه

در حال حاضر مدیریت شرکت در اختیار هلدینگ امید بوده و ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر است.

سرمایه اولیه و تغییرات سرمایه شرکت

ترکیب سهامداران 

محل افزایش سرمایهسرمایه جدیددرصد افزایش سرمایه تاریخ

مطالب و آورده نقدی 1395652،821
مطالبات و انباشته1396183،350
مطالبات و آورده نقدی1397314،400
مطالبات و آورده نقدی 1398265،550
سود انباشته140011411،900

شرکت فوالدمبارکه 
 اصفهان

%10

 سهام عدالت
%13

 شرکت سرمایه گذاری سپه
%2

 سایر سهامداران
%16

شرکت.س.صندوق 
 بازنشستگی کشوری

%2

 شرکت گروه.م.
 سرمایه گذاری امید

%40

شرکت سرمایه گذاری توسعه 
 معادن وفلزات

%17
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شرکت تا پایان آذر ماه سال 1400 مبلغ 94،503،187 میلیون ریال در شرکت سرمایه پذیر، سرمایه گذاری کرده است.

واحد )میلیون ریال(

طبـــق بررســـی کارشناســـی درآمـــد ســـود ســـهام در ســـال مالـــی 1400 برابـــر 14،500 میلیـــارد ریـــال و بـــرای ســـال مالـــی 1401 بالـــغ بـــر 
20،000 میلیـــارد ریـــال بـــرآورد شـــده اســـت.

سهم درآمد سود سهام

سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت

درصد مالکیتفعالیت
دوره 9 ماهه منتهی به 1400/09/30

نام شرکت بهای تمام شده

2219,456,012تامین انتقال آب از خلیج فارس تامین و انتقال آب خلیج فارس
5116,039,023تولید و فروش میلگرد ظرفیت 450 هزار تن در سالصنایع آهن و فوالد سرمد ابر کوه

9015,401,439ارائه خدمات فنی مهندسیشرکت بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس
10,540,000 17  سرمایه گذاری در حوزه معدنتجلی توسعه معادن و فلزات 

446,686,823تولید و فروش آهن  اسفنجی و شمش فوالدی آهن و فوالد ارفع
295,800,000پیمانکار طرح و ساختکاوند نهان زمین

363,981,853تولید و فروش الکترود گرافیتینوین الکترود اردکان
622,480,000استخراج و بهره برداری از انواع کانی ها به ویژه سنگ آهنصنایع معدنی عصر نوین بهاباد

292,311,247تولید و فروش آهن اسفنجیآهن و فوالد غدیر ایرانیان
161,940,394تامین سرمایهتامین سرمایه امید

491,622,200اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهنمعدنی اکتشافی دشت یوز دره انجیر
34935,431تولید و فروش میلگردفوالد شاهرود

7,308,765  سایر
94,503,187جمع

 آهن و فوالد ارفع
 تامین سرمایه امید%78

%6

 سایر
%3

 آهن و فوالد غدیر ایرانیان
%13
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میزان تولید و فروش
محصـــوالت اصلـــی شـــرکت شـــامل کنســـانتره ســـنگ آهن، کنســـانتره آپاتیـــت، ســـنگ آهن دانه بنـــدی، گندلـــه، آهـــن اســـفنجی و شـــمش فـــوالد 
اســـت. ایـــن شـــرکت دارای نیـــروگاه 500 مگاواتـــی ســـیکل ترکیبـــی )مشـــتمل بـــر 2 واحـــد گازی و 1 واحـــد بخـــار( اســـت. شـــرکت های فـــوالد مبارکـــه، 
ـــد محصـــوالت کنســـانتره  ـــان و آهـــن و فـــوالد ارفـــع از مشـــتریان عمـــده داخلـــی خری ـــر ایرانی فـــوالد خوزســـتان، فـــوالد خراســـان، آهـــن و فـــوالد غدی
و گندلـــه شـــرکت هســـتند. در جـــدول زیـــر میـــزان تولیـــد شـــرکت طبـــق ســـنوات قبـــل نشـــان داده اســـت و بـــرای پیـــش بینـــی ســـه ماهـــه آخـــر ســـال 

1400  و ســـال 1401 از ظرفیـــت اســـمی شـــرکت و پیـــش بینـــی خـــود شـــرکت اســـتفاده شـــده اســـت.

در جـــدول زیـــر مقـــدار فـــروش ســـنوات قبـــل نمایـــش داده شـــده و بـــه منظـــور بـــرآورد مقـــدار فـــروش در ســـه ماهـــه پایانـــی ســـال 1400 و ســـال 
1401 از ترکیـــب فـــروش  در ســـنوات قبـــل و میـــزان تولیـــد اســـتفاده شـــده اســـت.

نـــرخ فـــروش محصـــوالت کنســـانتره و گندلـــه تابعـــی از میانگیـــن قیمـــت فـــروش شـــمش فـــوالد خوزســـتان در ادوار ســـه ماهه فصلـــی اســـت کـــه 
ـــن  ـــت.  همچنی ـــده اس ـــرآورد ش ـــتان ب ـــوالد خوزس ـــمش ف ـــد ش ـــه 28.5 درص ـــروش گندل ـــرخ ف ـــد و ن ـــتانتره 21 درص ـــروش کنس ـــرخ ف ـــات ن در مفروض
نـــرخ فـــروش شـــمش فـــوالد تابـــع قیمـــت جهانـــی و نـــرخ ارز و از شـــرایط عرضـــه و تقاضـــای بـــازار )داخلـــی بـــورس کاال یـــا مزایده هـــای بین المللـــی( 
تبعیـــت می کنـــد. هرگونـــه تغییـــر در قیمـــت شـــمش شـــرکت  فـــوالد خوزســـتان، قیمت هـــای فـــروش محصـــوالت ذکـــر شـــده را متأثـــر خواهـــد کـــرد.

کارشناسی 
سال1400

کارشناسی 
سال1400

کارشناسی 
سال1400

 کارشناسی 
سال 1401

 کارشناسی 
سال 1401

 کارشناسی 
سال 1401

9 ماهه 1400

9 ماهه 1400

9 ماهه 1400

3 ماهه چهارم 1400

3 ماهه چهارم 1400

3 ماهه چهارم 1400

12,000,000 11,500,000 2,605,874 8,894,126 11,467,855 6,042,763 کنسانتره آهن )خشک(

0 0 0 0 230,147 353,020 سنگ آهن دانه بندی شده

3,791,000 3,791,000 1,012,475 2,778,525 3,730,637 1,481,354 گندله

1,000,000 1,000,000 240,569 759,431 1,025,500 1,030,193 فوالد

1,550,000 1,550,000 415,751 1,134,249 1,602,843 381,750 آهن اسفنجی

58,801 58,801 14,700 44,101 61,679 52,154 آپاتیت

18,399,801 17,899,801 4,289,369 13,610,432 18,118,661 9,341,234 جمع

5,183,5987,002,2176,015,2621,593,3997,608,6618,209,000کنسانتره آهن )خشک( داخلی

1,477,7561,418,7111,180,351430,4241,610,7751,621,000گندله داخلی

633,977430,447428,423144,341572,764600,000فوالد داخلی

365,825340,974168,084127,068295,152350,000آهن اسفنجی داخلی

2,910,3453,101,0421,433,092477,6971,910,7891,910,789عرضه برق تولیدی )نیروگاه(

365,104603,014262,91996,228359,147400,000فوالد صادراتی

596,581249,138158,67347,570206,243190,279سایر

11,533,18613,145,5439,646,8042,916,72712,563,53113,281,068جمع

6,242,37616,705,84529,720,32730,240,00029,829,15733,000,000کنسانتره آهن )خشک( داخلی

2,255,24911,736,40918,409,91014,400,00018,409,91015,000,000سنگ آهن دانه بندی شده داخلی

9,590,04324,189,12342,205,15341,040,00041,893,80743,500,000گندله داخلی

38,647,70885,057,366123,961,609129,600,000125,382,530135,000,000فوالد داخلی

19,399,74643,522,57983,584,90483,520,00083,556,96287,000,000آهن اسفنجی داخلی

506,326617,7131,226,8771,226,8771,226,8771,472,252عرضه برق تولیدی )نیروگاه(

41,498,36588,616,283130,936,635144,000,000134,436,755150,000,000فوالد صادراتی

سال 1399

سال 1399

سال 1399

سال1398

سال1398

سال1398

مقدار تولید )تن(

مقدار فروش-تن

نرخ فروش-ریال
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کارشناسی 
سال1400

کارشناسی 
سال1400

 کارشناسی 
سال 1401

 کارشناسی 
سال 1401

9 ماهه 1400

9 ماهه 1400

3 ماهه چهارم 1400

3 ماهه چهارم 1400

270,897,000 226,959,940 48,184,386 178,775,554 116,977,955 32,357,968 کنسانتره آهن )خشک( داخلی

70,513,500 67,481,479 17,664,585 49,816,895 34,317,375 14,171,743 گندله داخلی

81,000,000 71,814,650 18,706,645 53,108,004 36,612,688 24,501,758 فوالد داخلی

30,450,000 24,662,021 10,612,736 14,049,285 14,840,068 7,096,912 آهن اسفنجی داخلی

2,813,163 2,344,303 586,076 1,758,227 1,915,555 1,473,582 عرضه برق تولیدی )نیروگاه(

60,000,000 48,282,503 13,856,774 34,425,729 53,436,859 15,151,219 فوالد صادراتی

3,468,965 3,193,526 722,701 2,470,825 3,002,060 3,201,197 سایر

97,954,379261,102,560334,404,520110,333,903444,738,423519,142,628جمع

12,157,42720,982,26926,406,1628,266,61734,672,77938,023,334مواد مستقیم

7,351,13612,086,94516,191,2585,397,08621,588,34430,223,682دستمزد

21,076,74728,113,43659,207,39515,924,00475,131,39998,056,591سربار

8,824,12133,442,93540,783,13712,214,25352,997,39061,380,000هزینه حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن

1,000,8961,144,4761,086,155362,0521,448,2061,737,847بهای تمام شده برق تولیدی)نیروگاه(

50,510,07995,126,472137,665,10041,801,959184,389,911227,683,606جمع

سال 1399

سال 1399

سال1398

سال1398

مبلغ فروش-میلیون ریال

ترکیب بهای تمام شده-میلیون ریال

مبلغ فروش

ترکیب بهای تمام شده
ــانتره مصرفـــی گندلـــه می باشـــد کـــه از معـــادن شـــرکت تامیـــن می گـــردد.  ــا ســـنگ آهـــن خـــام و کنسـ مـــواد اولیـــه مصرفـــی شـــرکت عمدتـ
ـــر بهـــای تمـــام شـــده محصـــوالت آن هـــا )بـــه خصـــوص مـــواد اولیـــه(  ویژگـــی مهـــم شـــرکت های ســـنگ آهنی تاثیـــر نداشـــتن افزایـــش نـــرخ ارز ب
ــزات  الت و تجهیـ ــین آ ــتهاک ماشـ ــم اسـ ــد مـــدت رقـ ــذار اســـت و در بلنـ ــر گـ ــا اثـ ــعه آن هـ ــای توسـ ــر طرح هـ ــرخ ارز بـ ــه افزایـــش نـ اســـت. البتـ
افزایـــش یافتـــه کـــه بـــر ســـربار و در نهایـــت بهـــای تمـــام شـــده تاثیرگـــذار خواهـــد بـــود. امـــا بخـــش اصلـــی هزینـــه اســـتخراج ســـنگ اهـــن مربـــوط 

ـــت. ـــکاری اس ـــه پیمان ـــه هزین ب

ترکیب بهای تمام شده

 مواد مستقیم مصرفی
%52

 سربار تولید
%35

 دستمزد مستقیم تولید
%13
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حاشیه سود

حاشیه سود ناخالص حاشیه سود عملیاتی حاشیه سود خالص

%38 %48 %59%%64 %62 %60 %56

%37
%48

%59%63 %62 %59
%56

%39
%47

%54
%65 %69 %58 %55

کارشناسی 1400 سال 1397سال1398سال 31399 ماهه چهارم 91400 ماهه 1400کارشناسی  1401

 مفروضات برآورد سود

سال 1401سه ماهه چهارم 1400 مفروضات

240،000250،000نرخ دالر

600600نرخ شمش صادراتی-دالر

22%21%ضریب نرخ کنسانتره به شمش

29%28.5%ضریب نرخ گندله به شمش

8.5%8.5%ضریب نرخ سنگ آهن به شمش

 سال
1400 

 سه ماهه چهارم 
1400

 نه ماهه
1400 

 سال
1399 

 سال
1398 

 سال
دوره مالی 1401

97,954,379261,102,560335,124,671110,333,903445,458,574519,142,628فروش

)227,683,606()179,467,059()41,801,959()137,665,100()95,126,472()50,715,531(بهای تمام شده کاالی فروش رفته

47,238,848165,976,088197,459,57168,531,944265,991,515291,459,022سود ناخالص

)1,928,561()1,396,485()349,121()1,047,364()936,437()437,200(هزینه فروش، اداری و عمومی

46,801,648165,039,651196,412,20768,182,823264,595,030289,530,460سود)زیان( عملیاتی

0000)59,830()265,530(هزینه های مالی

6,957,31319,886,3708,305,72915,938,11724,243,84631,217,794سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

185,402525,268447,9170447,9170سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقام متفرقه

53,678,833185,391,459205,165,85384,120,940289,286,793320,748,254سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

)34,743,655()30,307,352()7,500,110()22,807,242()14,458,679()7,767,694(هزینه مالیات بر درآمد سال جاری

45,911,139170,932,780182,358,61176,620,829258,979,440286,004,599سود)زیان( خالص

1,0433,0803,2866442,1762,403سود هر سهم-ریال

44,000,00055,500,00055,500,000119,000,000119,000,000119,000,000سرمایه
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نتیجه گیری 

 تحلیل حساسیت

باتوجـــه بـــه مطالـــب بیـــان شـــده شـــرکت معدنـــی و صنعتـــی چادرملـــو مـــی توانـــد در ســـال مالـــی منتهـــی بـــه 1400/12/29 بـــه ازای هـــر ســـهم 2،176 
ـــال  ـــی منتهـــی بـــه 1401/12/29 ســـود هـــر ســـهم شـــرکت 2،403 ری ـــرای ســـال مال ـــا در نظـــر گرفتـــن مفروضـــات اعامـــی ب ریـــال ســـود محقـــق کنـــد و ب

بـــرآورد می شـــود.
ـــا  ـــل انجـــام شـــده و در نظـــر گرفتـــن سیاســـت تقســـیم ســـود 70 درصـــد از P/E  تحلیلـــی 5.8 واحـــد برخـــوردار اســـت ب ـــه تحلی ـــا توجـــه ب ـــو ب چادرمل
دیـــد بلنـــد مـــدت گزینـــه مطلـــوب و کـــم ریســـکی بـــرای ســـرمایه گـــذاری اســـت. در عیـــن حـــال ذکـــر ایـــن نکتـــه نیـــز ضـــروری اســـت کـــه مهمتریـــن 

دغدغـــه شـــرکت طـــی ســـال هـــای آتـــی کاهـــش ذخایـــر ســـنگ آهـــن در دســـترس و اکتشـــافات معـــادن جدیـــد اســـت.

نرخ دالر به ریال
220,000 230,000 240,000 250,000 260,000 270,000 280,000 

5001,588 1,690 1,792 1,894 1,996 2,098 2,200 

5201,678 1,784 1,890 1,996 2,102 2,208 2,314 

5401,767 1,877 1,987 2,098 2,208 2,318 2,428 

5601,857 1,971 2,085 2,200 2,314 2,428 2,542 

5801,947 2,065 2,183 2,301 2,420 2,538 2,656 

6002,036 2,159 2,281 2,403 2,526 2,648 2,770 

6202,126 2,253 2,379 2,505 2,632 2,758 2,885 

6402,216 2,346 2,477 2,607 2,738 2,868 2,999 

الر
-د

ش
شم

خ 
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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.


