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 بررسی گزارش شش ماهه کیمیا

 11/8/97تاریخ 

 تومان 1069قیمت هر سهم : 

 6.81= P/E  

در این تحلیل ازگزارش اصلی شرکت استفاده شده است و صورتهای تلفیقی مورد بررسی قرار نگرفته 

 است. 

 تولید و فروشبررسی  -1

 3را محقق کرده است که نسبت به پارسال %میلیون ریال  349408مبلغ فروش  97ماهه اول  ششدر  یمیاک

و عیار محصول فروخته شده  LMEکه به گفته شرکت ناشی از افزایش نرخ ارز ، نرخ  داشته است افزایش

 :می باشد. ترکیب فروش شرکت به صورت زیر است 

 

ن نقش در مبلغ فروش مربوط به کنسانتره روی می باشد که در داخل می شود بیشتری همانطوریکه مشاهده

 .کشور به فروش می رسد و تنها محصول صادراتی مهم کیمیا کنسانتره روی سولفوره می باشد

 :اصلی کیمیا می اندازیم تحال نگاهی به مقدار تولید و فروش محصوال
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گردیده است این کاهش عمدتا بدلیل  58به میزان %روش کاهش حجم تولید که منجر به کاهش حجم ف

کاهش حجم خاک دریافتی بوده است. شرکت در گزارش تفسیری قول جبران این کاهش تولید را داده 

است همچنین شرکت در دو منافصه خرید خاک شرکت کرده است که نتیجه آن هنوز نامشخص است اما 

خاک می باشد که در صورتیکه شرکت نتواند خاک مناسب مهمترین ریسک کیمیا در حال حاضر کمبود 

 را تهیه کند علی رغم افزایش نرخ ارز با کاهش سود آوری مواجه خواهد شد.

است به طوریکه کاهش حجم تولید با توجه به افزایش نرخ ارز تاثیر زیادی روی فروش شرکت نگذاشته 

 جدول زیر فروش کیمیا به صورت زیر بوده است. طبق % افزایش یافته است3مبلغ فروش نسبت به پارسال 

 

رشد قیمت فروش در سه ماهه دوم نسبت به اول و نسبت به پارسال مشخص است . که البته با توجه به 

 .دوبرابری نرخ ارز دولتی امری طبیعی است

 بهای تمام شده -2

کرده است .که نسبت  میلیون ریال را محقق 199907، بهای تمام شده معادل  97دوم کیمیا در شش ماه 

کاهش نشان می دهد و یا به عبارتی کاهش تولید منجر به کاهش بهای تمام شده ، شده  10به پارسال %

 است

 

تولید سه ماهه اول 96 تولید سه ماهه اول 97 تولید سه ماه دوم 96 تولید سه ماهه دوم 97

کنسانتره روی 9718 7211 11195 6334

کنسانتره سرب 678 203 1067 745

کنسانتره روی سولفوره 0 472 1553 448

متوسط 96 متوسط سه ماه اول متوسط سه ماه دوم متوسط شش ماهه 97 رشد شش ماه نسبت به پارسال

کنسانتره روی 14.2 20.48 24.45 21.7 53

کنسانتره سرب 39.21 55.98 77.52 64.2 64

کنسانتره روی سولفوره 46.89 0 55.14 55.14 18

بهای تمام شده هر تن 96 بهای تمام شده شش ماهه 97 رشد شش ماه نسبت پارسال

کنسانتره روی 10.32 12.97 26

کنسانتره سرب 28 31.5 13

کنسانتره روی سولفوره 34.45 34.19 -1
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دیده می شود رشد بهای نرخ ارز ، موجب رشد بهای تمام شده هر تن شده است اما این رشد همانطوریکه 

با مواجه به کمبود خاک و کاهش ه عبارتی کیمیا یا ب. به مراتب کمتر از رشد مبلغ فروش هر تن شده است

یارتر موفق شده سود کنترل هزینه ها و همچنین استفاده از خاک پر ع شدید تولید با افزایش بهای هر تن و 

 ناخالص را طبق جدول زیر بهبود دهد:

 

 سود ناخالص و سودعملیاتی و سود خالص -3

میلیون ریال را محقق کند که نسبت به شش  149501کیمیا در شش ماهه موفق شده سود ناخالص به مبلغ 

 92787میلیون ریال و در سه ماهه دوم  56804. کیمیا در سه ماهه اول رشد نشان می دهد  29ماهه پارسال %

با  16688لیاتی معادل میلیون ریال را پوشش داده است . پس از کسر هزینه های فروش و اداری سود عم

در شش ماهه سود خالص کیمیا ،و پس از اضافه کردن سایر درآمدها و هزینه مالی ناچیز 28حاشیه %

 افزایش یافته است.  22را بدست آورده است .که نسبت به پارسال % 44با حاشیه % میلیون ریالی 154538

 کیمیا 97بررسی سود  -4

 ماه نیز در بررسی سود کیمیا لحاظ شده است .تاریخ تحلیل ، عملکرد مهر با توجه به 

دیده می شود ضمننا  5و کاهش مبلغ فروش به میزان % 40ماهه کیمیا کاهش تولید به میزان % 7ملکرد عدر 

تنی روی معدن انگوران شده است با توجه به اینکه میزان تولید کامال  5000در آبان ماه برنده مزایده کیمیا 

از پارسال عقبتر است در هرچند شرکت قول جبران کاهش تولید را در شش ماه دوم داده است اما هیچ 

ر حالت خوشبینانه می توان امیدی به رسیدن به میزان تولید پارسال نیست اما با توجه به رشد قیمت ارز ، د

میلیون  1172046فروش سال قبل را پوشش دهد ) مبلغ فروش پارسال  امید داشت که کیمیا بتواند مبلغ 

 ریال( 

 سناریو های زیر را در نظر می گیریم  97برای ببرسی سود کیمیا تا پایان سال 

دا کند هرچند این شرایط بعید فرض می کنیم تمام شرایط شش ماهه اول در شش ماهه دوم هم ادامه پی -1

به نظر می رسد چرا که غالبا در سالهای قبل تولید شش ماهه دوم به مراتب بهتر از شش ماهه اول بوده 

 از طرفی . است و همچنین نرخ فروش در شش ماهه دوم امسال باالتر از شش ماهه اول خواهد بود 

شش ماه 96 سال  96 سه ماهه 97 شش ماهه 97

حاشیه سود ناخالص 34 28 35 40



 www.ERISABOURSE.IR گزارش شش ماهه کیمیابررسی 

 

4 
 

و همچنین کنترل دقیق روی هزینه ها تقریبا معادل شش  بهای تمام شده با توجه کاهش حجم تولید 

. سود تومان خواهد بود  128به ازای هر سهم  97سود کیمیا در سال ماهه اول خواهد بود . با این فرض 

 میلیون ریال خواهد بود. 295016نسبت به پارسال  10کل با کاهش %

فروش شش ماهه دوم معادل مهر ماه  نرخدر سناریو دوم برای شش ماهه دوم فرض می کنیم تولید و -2

فرض می کنیم بهای تمام شده سه ماهه و شرکت همه تولید خودرا بفروشد برای بهای تمام شده  باشد

 تومان خواهد شد 119دوم در شش ماهه بعد تکرار شود در این صورت سود کیمیا حدود 

   نتیجه گیری -5

کاما، فاسمین ، کروی کیمیا و ... در بورس تهران سرب روی با نمادهای ارزشمندی مانند گروه شرکتهای 

حضور دارند . تقریبا تمام این شرکتها با دریافت خاک روی از معادن داخلی مانند انگوران ، مهدی آباد و 

.... و استحصال سرب سروی ، تولیدات خودرا مستقیم یا غیر مستقیم صادر می کنند. مهمترین ریسک 

با عیار مناسب می باشد. کیمیا نیز از این موضوع مستثنی نیست . کاهش  تمامی این شرکتها کاهش خاک

هرچند افزایش نرخ ارز و کنترل بهای  تولید نسبت به پارسال بدلیل همین کمبود مواد اولیه بوده است %40

نکته قوت کیمیا در شش ماه % افزایش یابد . 22تمام شده باعث شده سود شش ماهه نسبت به پارسال 

کنترل بهای تمام شده بوده است به طوریکه حاشیه سود ناخالص نسبت به شش ماهه اول پارسال از  گذشته 

رسیده است . اما کاهش تولید و نبود خاک مناسب بسیار نگران کننده است هر چند شرکت  40به % 34

 برنامه های برای اکتشاف و استخراج خاک روی دارد که هنوز به نتیجه خاصی نرسیده است.

به نظر می رسد کیمیا اگر نتواند در شش ماه باقی مانده تولید خودرا افزایش دهد  روند افزایش سود ذا ل

 .متوقف ونزولی خواهد شد و احتماال کیمیا نمی تواند به سودی معادل سال گذشته برسد 

 

 

 

 




