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 مقدمه

ی شود و در حین احتراق رنگ سبز براقاست به رنگ سفید متمایل به آبی که بر اثر رطوبت هوا تیره رنگ می فلزی روی

باشد. از موارد استفاده روی چهارمین فلز مورد استفاده در دنیا می مس و آلومینیوم ،آهن کند. روی بعد ازتولید می

 .را نام برد فوالد گالوانیزه و برنج مختلف از جمله آلیاژهای توانمی

 ،برنج روی در آلیاژهایی نظیر ی کند.شود تا از زنگ زدگی آنها جلوگیرفلزها استفاده می آبکاری الکتریکی برای روی

Nickel Silver، رودلحیم نقره آلمانی و.... بکار می فرمولهای مختلف ،فلز ماشین تحریر. 

برنج بخاطر استقامت و مقاومت در برابر زنگ زدگی و خوردگی کاربردهای وسیعی دارد. روی به طور گسترده در صنعت 

ها مورد استفاده تی از محتوی باتریای به عنوان قسمشود. روی لولهها استفاده میDie Casting  خودرو سازی در

 .گیردقرار می

Rubber های سفید در رنگهای آبی و همچنین به عنوان فعال کننده در صنعتاکسید روی به عنوان رنگ دانه استفاده  

به صورت الیه نازکی بر روی پوست بی حفاظ صورت و بینی  Over the counter ointment شود. به عنوانمی

شود تا از کم شدن آب پوست جلو گیری کرده و در برابر آفتاب سوختگی در تابستان و باد زدگی در زمستان استفاده می

 از پوست محافظت کند. 

میلیارد تن برآورد شده است. منابع به معنای تمرکز مواد معدنی است و  1.9منابع شناسایی شده فلز روی در جهان حدود 

د در د یا می توانی شود که اندازه گیری شده و برای استخراج در دسترس می باشذخایر به آن قسمت از منابع گفته م

میزان ذخایر  2006، در سال به عنوان مثالطبیعتا با بهبود تکنولوژی مقدار ذخایر افزایش می یابد. د. دسترس قرار گیر

میلیون تن رسید. این  250ود به حد 210م شد، اما این عدد در سال المیلیون تن اع 220در دسترس روی جهان حدود 

ال طول چندین س ایهای توسعهه معادن می باشد. اما این فعالیتافزایش ذخایر به علت اکتشافات جدید، ایجاد یا توسع

 . خواهد کشید و به قیمت فعلی و قیمت پیش بینی شده روی بستگی دارد

میلیون  4نه حدود ال. قابل ذکر است سابرقرار استتولید روی از محل بازیافت، به عنوان یک منبع عرضه روی همچنان 

شمالی برای محافظت در برابر  کثریت خودروهای تولید شده در آمریکای، ا1980تن روی بازیافت می شود. تا دهه 

ن ها در پایاشده سه برابر شده است. این خودروند. از آن هنگام تعداد خودروهای گالوانیزه شدمیزدگی گالوانیزه زنگ

 .رشان وارد جریان بازیافت می شوند، بنابراین انتظار می رود که مقدار روی بازیافتی به شدت افزایش یابدعم
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 فرآیند تولید روی

درصد به صورت روباز و مابقی به صورت ترکیبی از دو حالت روباز و زیرزمینی  8درصد معادن روی در زیرزمین،  80از 

درصد از معادن  15درصد معادن روباز و  12درصد از معادن زیرزمینی )پوشیده(،  64 هستند. از لحاظ حجم تولید فلز روی،

 .آیدترکیبی به دست می

شود، برای انجام فرآیند تغلیظ، خاک معدنی در مورد سایر فلزات به ندرت تولید فلز از خاک به طور مستقیم انجام می

، از کمی 55ه صورت معمول کنسانتره روی با غلظت % خردایش شده و سپس جداسازی سایر فلزات انجام می شود، ب

های حمل و نقل به شود تا هزینهشود. فـرآیند تغلـیظ اغلـب در محـل معدن انجام میسرب، مس و آهن تشکیل می

 . حداقل برسد

 :زینترینگ

گوگــرد و  25-30% از روی تولید شده جهان از سولفید روی تولید می شود، کنسانتره روی معموالً از % 95بیش از 

مقــادیر مختلـفی از سایر فلــزات مانند آهــن، سـرب و نقره است که قـبل از آنکه فلــز روی به وسیله تکنیک های 

متالوژی استحصال شود، گوگرد موجود در آن باید جداسازی شود. این کار از طریق زینترینگ انجام هیدرومتالوژی و پیرو

شود نتره روی تا دمای باالی حرارت داده می شود و سولفور روی به اکسید روی اکتیو تبدیل میمی شود. در این کار کنسا

ز سولفید به منظور استفاده ا. ید کرد که یک محصول اقتصادی استتوان اسید سولفوریک تولو بالفاصله بعد از آن می

 باشد. ه روی میهای کارخانهای کل قسمتا هزینهروی نیاز به سیستم تشویه بوده و هزینه مستقیم تشویه تقریباً برابر ب

 :روش پیرومتالوژی

های خاصی که به همین منظور طراحی شده مرحله نهایی ذوب برپایه کاهش روی و سرب با استفاده از کربن در کوره

روش فقط در اند انجام می شود، این مرحله با توجه به مقدار باالی انرژی مصرفی بسیار هزینه زاست، امروزه این 

 .کشورهای چین، هند، ژاپن و لهستان مورد استفاده است

 :روش هیدرومتالورژی

فاده ها گرفته می شود. برای این کار از اسید سولفوریک استدر این فرآیند، در مرحله لیچینگ، اکسید روی از سایر ناخالصی

ند. با مانه صورت حل نشده و معلق باقی میمی شود، اکسید سرب در اسید حل شده و آهن رسوب کرده و سرب و نقره ب

ای است که باید از محلول خارج شوند، این کار اغلب از طریق افزودن های حل نشدهاین وجود محلول دارای ناخالصی

ها صیشودکه ناخالهای الکترولیز انجام میدر مــرحله استخراج فلز در حوضچهشود. این کار پودر روی به محلول انجام می

محلول خالص به دست آمده در این مرحله در مجاورت آندهای سرب و کاتدهای آلومینیومی  کنند،در حوضچه رسوب می

ولـت در  3/3- 5/3ای در حدود شود، جریان الکتریسیتهقرار گرفته و با جریان الکتریسیته، فلز خالص روی جداسازی می

شـود، فلز روی جمع آوری، خشک و سطح کاتد آلومـینیومی جمع میز روی برکند، فلکـترولیز جریان پیدا میمــدار ال

 روندشد. تلفی داشته باتواند درجات مخشمش روی می .آیدوب در کوره به شکل شمش در میذوب شده و از طریق ذ

 :شودشماتیک تولید فلز روی )شمش روی( به روش هیدرومتالورژی در ایران در تصویر مشاهده می
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 در جهان و مصرف سرب و رویتولید 

نسبت به  2016تولید معدنی و مصرف سرب جهان در سال المللی سرب و روی، با توجه به آخرین آمار گروه مطالعه بین

تا ماه آگوست  2017و سال  2016تا  2012مقدار کمی افزایش داشته است. روند تولید و مصرف این ماده از سال  2015

 ود.شدر جدول زیر مشاهده می

World Refined Lead Supply and Usage 2012 - 2017 

1000 tonnes 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 2017 
      Jan-Aug May Jun Jul Aug 

Mine Production 4,903 5,265 4,946 4,780 4,803 3,166 3,381 416 421 436 398 

Metal Production 10,654 11,158 10,957 10,894 11,185 7,357 7,659 945 975 974 947 

Metal Usage 10,569 11,135 10,917 10,866 11,146 7,308 7,778 966 1,002 1,006 951 

 ILZSG :منبع

 2017کاهش داشته است اما تولیدات تا ماه آگوست سال  2015نسبت به سال  2016تولید معدنی فلز روی در سال 

نیز این افزایش ادامه  2017افزایش یافته و در سال  2016. مصرف روی نیز در سال افزایشی بوده است 2016نسبت به 

 شود.تا ماه آگوست در جدول زیر مشاهده می 2017و سال  2016تا  2012روند تولید و مصرف این ماده از سال دارد. 

World Refined Zinc Supply and Usage 2012 - 2017 

1000 tonnes 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 2017 
      Jan-Aug May Jun Jul Aug 

Mine Production 12,896 13,039 13,493 13,610 12,807 8,306 8,628 1,054 1,145 1,103 1,084 

Metal Production 12,595 12,979 13,478 13,656 13,710 8,952 8,941 1,112 1,156 1,105 1,115 

Metal Usage 12,380 13,148 13,754 13,486 13,853 9,173 9,228 1,147 1,192 1,129 1,155 

 ILZSG :منبع

 باشد.برای درک بهتر، نمودار جدول باال به صورت زیر می
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 قیمت جهانی سرب و روی

های فروش شرکت باما به صورت صادراتی است. بنابراین نرخ فروش این شرکت رابطه بسیاری نزدیکی با نرخ %90حدود 

 پردازیم.وی میرسرب و جهانی دارد. در ادامه به بررسی روند و پیش بینی قیمت جهانی 

افزایش یافت و سپس مسیر نزولی به خود گرفت  2011دالر در سال  2،401دالر تا  1،719از  2009سال  در سربقیمت 

های بانک جهانی، قیمت جهانی سرب با توجه به پیش بینیدالر بازگشت.  1،700نیز مجددا به محدوده  2015و در سال 

 باشد.خواهد بود که به صورت نمودار زیر میافزایشی  2019لغایت  2017های طی سال

 
 منبع: بانک جهانی

رسیده است. طبق پیش بینی بانک جهانی  2016دالر در سال  2،090دالر به  1،655از  2009قیمت جهانی روی در سال 

سه در لندن، موس LME.WEEK کنفرانس درهمچنین افزایشی خواهد بود.  2019لغایت  2017های قیمت روی در سال

CRU دلیل یدخواهد رسدالر  3،530با وجود رشد عرضه، به سقف  یندهدر سال آ یرو یمتاعالم کرد که ق یدر گزارش .

 های تولید بیان شده است. این افزایش کسری عرضه و افزایش هزینه

 د.شومشاهده می 2019لغایت  2009های طی سال رویهای بانک جهانی، قیمت جهانی با توجه به پیش بینی

 
 منبع: بانک جهانی
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 معرفی شرکت

ز ت را عمدتا با استخراج ماده اولیه االشرکت باما تولید کننده انواع کنسانتره پرعیار سرب و روی است که این محصو

درصد از  68کند. همچنین شرکت با در اختیار داشتن ود در جنوب غربی اصفهان تولید میمعادن تحت بهره برداری خ

تواند مجموعه خود در اختیار دارد و می هزار تن تولید شمش روی را نیز در 50ب روی اصفهان ظرفیت مالکیت شرکت ذو

به طور پیوسته مراحل تولید را از خاک معدن تا شمش روی طی کند. مهم ترین محصول شرکت اصلی، کنسانتره سولفور 

تولید  1395رب و روی است که در سال هزار تن کنسانتره س 51حدود ظرفیت اسمی شرکت باما  . روی و سرب است

بخش عمده بهای تمام شده در شرکت مواد اولیه می باشد، مواد اولیه در شرکت باما . هزار تن بوده است 55واقعی آن 

عمدتاً دو بخش می باشد که بخش اول آن استخراج مواد اولیه و بهای استخراج معادن شرکت است که توسط پیمانکاران 

و بخش دوم مربوط به خرید خاک از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی برای تولید کربنات سرب و روی  صورت می پذیرد

وی رت ذوب دو شرکد. ست که متعلق به خود شرکت می باشابنابراین نکته مثبت شرکت استخراج از معادنی  می باشد.

 ر گذاران بر شرکت باما هستند. اصفهان و شاهین روی سپاهان، عمده شرکت های تولید کننده روی و از تاثی

 موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارت است از اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن ایران، فروش و صادرات 

لی شرکت همچنین فعالیت اص .محصوالت معدنی و کلیه اموری که مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع شرکت ارتباط دارد

دروازه و تپه سرخ و عملیات اکتشافی در معادن گوشفیل، است از استخراج و بهره برداری از معادن گوشفیل، کالهعبارت 

دروازه و تپه سرخ و تغلیظ و کانه آرایی مواد معدنی سرب و روی استخراج شده از معادن فوق و صادرات مواد تغلیظ کاله

نین فعالیت در زمینه برنامه ریزی و تجهیز معادن جهت باال بردن شده به خارج کشور و فروش آن در داخل کشور و همچ

 .سطح تولید و استخراج

های توان به فرایند اکتشاف، استخراج و فرآوری و افزایش ظرفیت طبق طرحهای توسعه شرکت میاز جمله استراتژی 

 شرکت را تهدید میکند ریسک های عمده کههمچنین ریسک. مصوب مجمع در این شرکت و شرکتهای تابعه اشاره کرد

از . باشدالمللی و بحث انتقال ارز به داخل مینوسان نرخ جهانی فلزات و نرخ فروش ارز ، فروش محصوالت در سطح بین

ی در ها، نوسان قیمت روتوان به آزادسازی نرخ ارز، افزایش تورم و افزایش هزینهعوامل تأثیر گذار بر این صنعت نیز می

در مورد آینده صنعت سرب و روی بررسی پارامترهای افزایش قیمت جهانی روی، عرضه و . نی اشاره کردبازارهای جها

 که بخش قبل به آن اشاره شد. تقاضای روی در سطح جهانی، رشد اقتصادی جهان ضروری است
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 ترکیب سهامداران

 باشد.صورت جدول زیر می ترکیب سهامداران شرکت بر اساس اطالعات روز سایت بورس اوراق بهادار به

 درصد مالکیت تعداد سهام )میلیون سهم( سهامداران

 %47 236 گروه صنعتی ومعدنی امیر

 %13 63 شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر

 %5 27 شرکت مبین متین آسیا

 %2 11 شرکت ذوب روی اصفهان

PRX2 10 کهن تجارت  شرکت-14380کار-سبد% 

 %1 7 کوثرایرانیانکت سرمایه گذاری نورشر

 %1 5 شخص حقیقی

 %28 141 سایر

 

 سرمایه شرکت

 1394باشد و آخرین افزایش سرمایه شرکت نیز در فروردین ماه سال میلیارد ریال می 500سرمایه شرکت در حال حاضر 

 انجام شده است.

 مفروضات تحلیل

از پیش بینی بانک جهانی  1398لغایت  1396های های جهانی سرب و روی برای سالدر مفروضات این تحلیل، قیمت

 در نظر گرفته شده است.  %10و نرخ تورم نیز  %8دالر  داستخراج شده است. نرخ رش

 دهد.نشان می 1398لغایت  1396های جدول زیر مفروضات تحلیل را برای سال

 مفروضات
 1398سال  1397سال  1396سال  

 2،945 3،000 2،900 قیمت روی )جهانی(

 2،483 2،500 2،300 قیمت سرب )جهانی(

 45،768 42،378 39،239 نرخ دالر

 %8 %8 %8 نرخ رشد دالر

 %10 %10 %10 نرخ تورم
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 تولیدات شرکت

تولیدات این شرکت شامل کنسانتره سولفور سرب و روی، کنسانتره کربنات سرب، کربنات روی و سایر محصوالت 

رسیده است. در این بخش هزار تن  184،347تن به  62،350از  1395لغایت  1391 باشد. مقدار تولید شرکت از سالمی

استفاده شده است به صورتی که مقدار تولید هفت ماه )با  1396برای پیش بینی مقدار تولید از تولید هفت ماه اول سال 

ماهه  5بینی شده با مقدار تولید پیش ماه دیگر سال برابر با آخرین ماه تولید باشد( 5فرض اینکه مقدار تولید ماهانه در 

 دهد.را نشان می 1398لغایت 1396آخر سال جمع شده است. جدول زیر مقدار تولید برآوردی سال 

 تولید )تن(
 1398سال  1397سال  1396سال  1396بودجه  1395سال  1394سال  1393سال  1392سال  1391سال  

 22،924 22،924 22،924 25،200 29،295 21،267 20،858 19،400 21،550 کنسانتره سولفور روی

 10،408 10،408 10،408 7،225 9،716 6،107 6،600 8،030 6،380 کنسانتره سولفور سرب

 1،151 1،151 1،151 1،151 476 603 0 0 1،780 کنسانتره کربنات سرب

 29،365 29،365 29،365 17،941 16،027 16،870 0 7،069 32،820 کربنات روی

 123،411 123،411 123،411 99،716 128،833 85،748 77،380 5،289 0 سایر تولیدات

 187،259 187،259 187،259 151،233 184،347 130،595 104،838 39،788 62،530 جمع

 

 فروش

سال برای این  1396برای پیش بینی مقدار فروش از نسبت تاریخی فروش به تولید با توجه به فروش هفت ماه اول سال 

 باشد.استفاده شده است که به شرح زیر می

 فروش مقداری ) تن(
 1398سال  1397سال  1396سال  1396بودجه  1395سال  1394سال  1393سال  1392سال  1391سال  

  فروش داخلی:

 0 0 0 0 15 0 0 0 0 کنسانتره کربنات سرب

 25،236 25،236 25،236 14،325 11،963 16،404 7،069 11،243 33،322 کنسانتره کربنات روی

 123،411 123،411 123،411 99،716 128،833 85،748 77،380 0 0 سایر محصوالت

 148،647 148،647 148،647 114،041 140،811 102،152 84،449 11،243 33،322 جع فروش داخلی

  فروش صادراتی:

 15،638 15،638 15،638 12،000 19،984 3،018 6،481 14،164 18،426 کنسانتره سولفور روی

 10،084 10،084 9،704 7،000 8،880 5،806 8،829 8،649 5،010 کنسانتره سولفور سرب

 237 237 237 0 98 603 0 1،527 0 کنسانتره کربنات سرب

 5،527 5،527 5،527 4،000 3،147 5،414 5،023 1،610 0 شمش روی



9 
 

 31،486 31،486 31،106 23،000 32،109 14،841 20،333 25،950 23،436 جمع فروش صادراتی

 180،133 180،133 179،753 137،041 172،920 116،993 104،782 37،193 56،758 جمع کل

روی رو به افزایش است. برای برآورد این بخش با توجه به سرب و نرخ فروش شرکت به با توجه به افزایش نرخ جهانی 

های جهانی، نرخ فروش شرکت نسبتی از ها با نرخماه و نسبت تاریخی آنماهه اول سال، نرخ فروش مهر6نرخ فروش 

های در نظر گرفته شده است. جدول زیر نرخ فروش شرکت را برای سال 1398لغایت  1396های های جهانی در سالنرخ

 دهد.نشان می 1398لغایت  1391

 نرخ فروش )ریال به تن(

 1398سال  1397سال  1396سال  1396بودجه  1395سال  1394سال  1393سال  1392سال  1391سال  

  فروش داخلی:

 - - - - 32،066،667 - - - - کنسانتره کربنات سرب

 7،991،918 7،538،123 6،747،086 6،747،086 5،161،498 5،149،720 1،189،419 2،147،825 2،969،570 کنسانتره کربنات روی

 274،991 274،991 274،991 274،991 218،880 340،964 388،783 - - سایر محصوالت

          

  فروش صادراتی:

 45،581،950 42،993،728 38،482،040 35،311،000 27،794،986 17،383،035 20،501،466 16،793،067 13،066،374 کنسانتره سولفور روی

 76،865،338 71،658،890 61،042،758 51،944،000 45،871,847 34،817،947 37،519،425 44،609،435 34،677،246 کنسانتره سولفور سرب

 114،884،882 107،103،192 91،236،053 - 68،561،224 22،505،804 - 23،425،671 - کنسانتره کربنات سرب

 142،879،485 134،766،539 120،624،372 102،726،250 90،309،183 62،352،235 70،985،268 57،550،932 - شمش روی

 

در مقدار  1396بینی شده سال های پیشسال جدا شده و نرخ نخست، فروش تحقق یافته هفت ماه 1396ل برای سا

ضرب نرخ در مقدار فروش نیز مبلغ فروش حاصل 1398و  1397های ماه آخر سال ضرب شده است. برای سال5فروش 

 باشد که به شرح زیر است.می

 مبلغ فروش )میلیون ریال(
 1398سال  1397سال  1396سال  1396بودجه  1395سال  1394سال  1393سال  1392سال  1391سال  

  فروش داخلی:

 0 0 0 0 481 0 0 0 0 کنسانتره کربنات سرب

 201،687 190،235 164،890 96،652 61،747 84،476 8،408 24،148 98،952 کنسانتره کربنات روی

 33،937 33،937 33,938 27،421 28،199 29،237 30،084 0 0 سایر محصوالت

 235،624 224،172 198،827 124،073 90،427 113،713 38،492 24،148 98،952 جع فروش داخلی

  فروش صادراتی:

 712،807 672،333 571،446 423،732 555،455 52،462 132،870 237،857 240،761 کنسانتره سولفور روی

 775،100 722،599 568،187 363،608 407،342 202،153 331،259 385،827 173،733 کنسانتره سولفور سرب

 27،224 25،380 21،620 0 6،719 13،571 0 35،771 0 کنسانتره کربنات سرب

 789،681 744،842 628،475 410،905 284،203 337،575 356،559 92،657 0 شمش روی
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 2،304،813 2،165،154 1،789،728 1،198،245 1،253،719 605،761 820،688 752،112 414،494 جمع فروش صادراتی

 2،540،437 2،389،326 1،988،555 1،322،318 1،344،146 719،474 859،180 776،260 513،446 جمع کل

 مواد اولیه مصرفی

مقدار مواد مصرفی شرکت با استفاده از نسبت تاریخی تبدیل مواد اولیه به محصول برآورد شده است که به شرح زیر 

 باشد.می

 ار مواد اولیه مصرفی )تن(مقد

 1398سال  1397سال  1396سال  1396بودجه  1395سال  1394سال  1393سال  1392سال  1391سال  

 1،083،472 1،083،472 1،081،186 1،051،658 992،156 736،372 630،025 667،434 472،812 سنگ های کم عیار باما)سولفوره(

 37،740 37،740 37،660 27،337 22،087 30،049 25،563 17،364 50،703 خاک سولفور خریداری شده

 1،121،212 1،121،212 1،118،846 1،078،995 1،014،243 766،421 655،588 684،798 523،515 جمع

 

ها با ماهه اول سال در نظرگرفته شده است زیرا رشد ساالنه نرخ6برابر با نرخ  1396نرخ مواد اولیه مصرفی برای سال 

های های مواد اولیه نسبتی از قیمتنیز نرخ 1398و  1397های شش ماهه اول سال همخوانی دارد. برای سال هاینرخ

 جهانی در نظر گرفته شده است.

 نرخ مواد اولیه مصرفی ) ریال به تن(
 

 1398سال  1397سال  1396سال  1396بودجه  1395سال  1394سال  1393سال  1392سال  1391سال 

 408،134 388،502 369،814 354،938 388،808 456،722 613،211 360،539 319،224 عیار باما)سولفوره( سنگ های کم

 14،655،809 11،879،171 8،189،045 7،509،822 5،239،462 3،605،644 2،556،468 1،524،073 1،913،891 خاک سولفور خریداری شده

 

 باشد.دول زیر میبه صورت ج مبلغ بدست آمده برای مواد اولیه مصرفی

 مبلغ مواد اولیه مصرفی )میلیون ریال(

 1398سال  1397سال  1396سال  1396بودجه  1395سال  1394سال  1393سال  1392سال  1391سال  

 442،202 420،931 399،838 373،273 385،758 336،317 386،338 240،636 150،933 سنگ های کم عیار باما)سولفوره(

 553،112 448،321 308،403 205،296 115،724 108،346 65،351 26،464 97،040 داری شدهخاک سولفور خری

 995،314 869،253 708،241 578،569 501،482 444،663 451،689 267،100 247،973 جمع
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 سربار ساخت

 در این بخش:

 عداد انه دستمزد و نرخ رشد تاز نرخ رشد سر غیرمستقیم و هزینه پرسنلی اداری ،برای برآورد دستمزد مستقیم

 کارکنان استفاده شده است.

 .مواد شیمیایی نسبتی از مواد مستقیم در نظر گرفته شده است 

 .هزینه حمل و بارگیری با توجه به نرخ آن برای هر تن فروش برآورد شده است 

 نرخ تورم رشد داده شده  های آتی بابا استفاده از بودجه برآورد شده و برای سال 1396ها برای سال سایر بخش

 است.

 سربار تولید )میلیون ریال(
 1398سال  1397سال  1396سال  1396بودجه  1395سال  1394سال  1393سال  1392سال  1391سال  

 90،709 79،050 68،889 66،740 54،766 49،239 45،561 31،575 32،784 دستمزد غیر مستقیم

 107،333 93،739 76،376 61،634 51،706 34،653 34،750 40،429 30،260 مواد شیمیایی

 61،636 56،033 50،939 50،939 48،269 36،807 25،895 21،930 16،704 آب و برق و سوخت و تلفن

 81،604 74،185 67،441 67،441 53،277 46،276 36،977 25،089 17،087 تعمیر و نگهداری و لوازم مصرفی

 45،799 41،635 37،850 37،850 26،547 13،865 7،462 4،939 3،257 استهالک

 8،541 7،765 7،059 7،059 2،632 1،618 5،520 5،075 466 حمل و بارگیری

 6،089 6،103 6،083 4،054 3،476 رستوران و شیر مصرفی
8،133 8،133 8،946 9،841 

 2،892 2،207 1،501 988 814 ایاب ذهاب

 10،126 9،024 7،909 7،487 7،477 5،016 8،773 9،256 7،355 سایر

 (40،724) (36،294) (31،808) (29،106) (24،856) (19،386) (19،890) (14،089) (11،784) شود: سهم استخراج و اداریکسر می

 374،865 334،083 292،788 278،177 228،799 176،398 152،632 129،246 100،419 جمع

 

 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 باشد.به مطالب بیان شده در بخش قبل بهای تمام شده کاالی فروش رفته به شرح زیر میبا توجه 

 بهای تمام شده کاالی فروش رفته )میلیون ریال(
 1398سال  1397سال  1396سال  1396بودجه  1395سال  1394سال  1393سال  1392سال  1391سال  

 995،314 869،253 708،241 571،540 497،267 421،310 390،943 234،498 247،372 یهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده

 51،052 44،490 38،771 42،362 30،823 20،261 17،731 13،130 11،384 دستمزد مستقیم

 374،865 334،083 292،788 278،177 228،799 176،398 152،632 129،246 100،419 سربار تولید

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هزینه های جذب نشده در تولید

 1،421،231 1،247،826 1،039،800 892،079 756،889 617،969 561،306 376،874 359،175 بهای تولید

 0 0 0 0 0 0 0 0 (67) کاهش موجودی های در جریان ساخت (افزایش)

 1،421،231 1،247،826 1،039،800 892،079 756،889 617،969 561،306 376،874 359،108 بهای تمام شده کاالی ساخته شده

 0 0 0 (144،119) (12،992) (24،716) 53،521 7،411 (70،847) کاهش موجودی های ساخته شده (افزایش)
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 1،421،231 1،247،826 1،039،800 747،960 743،897 593،253 614،827 384،285 288،261 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 هزینه عمومی، اداری و فروش

 در این بخش:

  برآورد شده است. 1395پاداش هیئت مدیره برابر با سال 

 .عوارض آالیندگی، کرایه حمل و کمیسیون فروش نسبتی از فروش در نظر گرفته شده است 

 .هزینه صادرات بر اساس فروش صادراتی شرکت پیش بینی شده است 

 هزینه های اداری، عمومی و فروش )میلیون ریال(

 1398سال  1397سال  1396سال  1396بودجه  1395سال  1394سال  1393سال  1392سال  1391سال  

 28،300 24،662 21،492 20،050 17،086 18،484 17،592 12،739 11،239 هزینه پرسنلی

 1،090 1،090 1،090 - 1،090 3،126 3،744 3،138 2،546 حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره

 1،181 1،074 976 976 883 918 757 263 218 هزینه استهالک

 25،404 23،893 19،885 13،223 8،621 0 0 6 10،025 عوارض آالیندگی

 20،003 18،185 16،497 11،123 14،427 4،407 6،044 12،152 10،146 کرایه حمل محصوالت به بند و بیمه باربری

 47,043 44،192 36،530 24،457 26،985 12،508 22،045 28،046 6،743 هزینه های صادرات

 5،352 5،034 4،190 2،786 2،423 4،346 6،143 4،277 2،309 کمیسیون و حق العمل فروش

 34،720 31،949 27،224 24،951 24،831 8،482 7،511 6،903 5،071 سایر

 14،592 13،427 11،441 8،120 8،820 4،568 6،014 7،262 3،095 سهم از هزینه های سربار

 177،684 163،506 139،325 105،686 105،166 56،839 69،850 74،786 51،392 جمع
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 صورت سود و زیان

باشد. الزم به ذکر است که هزینه های های قبل، صورت سود و زیان شرکت به صورت جدول زیر میبا توجه به بخش

لیاتی برابر با بودجه در نظر های غیرعمهای عملیاتی و خالص سایر درآمدها و هزینهمالی، خالص سایر درآمدها و هزینه

 گرفته شده است.

 98پیش بینی  97پیش بینی  96پیش بینی  96بودجه  95سال  94سال  93سال  92سال  

 2،540،437 2،389،326 1،988،555 1،322،318 1،344،146 719،474 859،180 776،260 فروش خالص

 (1،421،231) (1،247،826) (1،039،800) (747،960) (743,897) (593،253) (614،827) (384،285) بهای تمام شده فروش

 1,119,206 1,141,500 948,755 574,358 600,249 126,221 244,353 391,975 سود ناخالص

 (177،684) (163،506) (139،325) (105،686) (105،166) (56،839) (69،850) (74،786) هزینه های اداری. عمومی و فروش

 202 184 167 167 1،070 217 (258) 318 نه های عملیاتیسایر درآمد/ هزی

 941,724 978,178 809,597 468,839 496,153 69,599 174,245 317,507 سود )زیان( عملیاتی

 (704) (704) (704) (704) (833) (694) (4،418) (5،293) هزینه های مالی

 188،029 188،029 188،890 188،890 57،655 80،888 148،398 116،882 خالص سایر درآمد/هزینه های غیرعملیاتی

 1,129,049 1,165,503 997,783 657,025 552,975 149,793 318,225 429,096 سود خالص قبل از مالیات

 (20،944) (21،870) (19،953) (172) (323) (2،440) (1،378) (3،433) مالیات بر درآمد

 1,108,105 1,143,633 977,830 656,853 552,652 147,353 316,847 425,663 سود خالص

 2,216 2,287 1,956 1,314 1,105 295 634 851 سود هر سهم پس از کسر مالیات

 500،000 500،000 500،000 500،000 500،000 500،000 500،000 500،000 سرمایه

 

  DDM  ارزشگذاری به روش

 باشد.به شرح جدول زیر می DDMمفروضات ارزشگذاری به روش 

 مفروضات

 0.427 بتای سهم

 %16 بازده بدون ریسک

 %11 صرف ریسک داموداران

 %21 بازده مورد انتظار سهامداران

 %10 نرخ رشد
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 1398های برای سال %70و  1398لغایت  1396های سود تقسیمی برای سال %68با توجه به مفروضات و در نظر گرفتن 

 باشد که به تفصیل در جدول ذیل قابل مالحظه است.ریال می 12،133ر برابر با به بعد، ارزش هر سهم به روش مذکو

 به بعد 1398 1398 1397 1396 1395 1394 

  1،108،105 1،143،633 977،830 552،652 147،353 سود خالص )میلیون ریال(

 %70 %68 %68 %68 %18 %25 درصد تقسیم سود

 8،010،445 749،079 773,096 661،013 100،030 37،207 سود مصوب

 4،560،971 426،509 531،089 547،869   سود تنزیلی

DDM 6،066،438 

 12,133 ارزش هر سهم )ریال(

 

 

 تحلیل حساسیت سود هر سهم به نرخ جهانی روی و دالر

اه باقی م 5)با توجه به  1396جدول زیر سود هر سهم شرکت را با توجه به نرخ جهانی روی و نرخ دالر برای سال 

 دهد.مانده سال( نشان می

 

  
 نرخ دالر

37,277 39,239 41,201 

ی
ی رو

خ جهان
نر

 

2,800 1،834 1،918 2،002 

2,900 1،870 1،956 2،042 

3,100 1،942 2،032 2،122 

3,200 1،978 2،070 2،162 

 


