
گزارش بررسی جامع
شرکت باما

1401اسفند ماه
0024/BM/01

محمدمهدي خانی پور
کارشناس تحلیل



صنعت1

شرکت2
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3صفحه 

استغیرآهنیفلزاتپرمصرف ترینومهم ترینازآلومینیومومسازپسرويفلز

ردکارب.می گیردقراراستفادهموردمتعددصنایعدرآنمطلوبخواصبه خاطرو

.استمختلفآلیاژهايوگالوانیزاسیونبرايبیشترروي

صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

معرفی

ptsinvest.ir



4صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

ptsinvest.ir

نیزانواردکنندگبزرگترینوجهاندررويصادرکنندهکشورهايبزرگتریناسترالیاوچینکانادا،
.می باشندآلمانوچینآمریکا،

نایاستهندوقزاقستانچین،ازبعدآسیادررويمعدنیمادهبزرگتولیدکنندهچهارمینایران
وداشتهنکشورازخارجبهفناوريلحاظازخاصیوابستگیکشوردربومیتوسعهبهتوجهباصنعت

.استانجامحالدرکشورداخلدرهموارهآندرالزمنوآوري هايوتحقیقات

معرفی



5صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

ptsinvest.ir

.استشدهواقعکوتزِبینزدیکآالسکاشمال غربدرشمالقطبمدارشمالکیلومتري170حدودکهدنیارويمعدنبزرگ ترین:داگرِد
دریاییحملباپاییارووآسیاییمشتریانوکلمبیا،بهمعدنایندرتولیدشدهکنسانتره.کرداستفادهمی توانتابستاندرتنهامعدنایناز

.استرويبرترتولیدکنندگانبینخودذخایردررويمیزانباالتریندارايداگرِدمعدن.می شودفرستاده

رهذخیعیارکهاستدنیادربازرومعادنبزرگ ترینازیکیورويبزرگمعدندومینشدهواقعهنددرکهمعدناین:آگوچارامپورا
ازجیتدریگذارباامابودهدنیادررويتولیدزمینهدرپیشروبلندمدت،درآگوچارامپورا.می باشددرصد14.1میانگینباآنرويوسرب
.دادداگرِدبهراخوداولرتبه2015سالدرزیرزمینیروشبهبازرومعدن

دنیادرزرگبمعدنسومینوگِلنکوررويمعدنکاريکسب وکاردررويکنسانترهمنبعبزرگ تریناسترالیا،درواقعمعدناین:ایزامانت
.می کندکارزیرزمینیهموروبازروشبههمواستوافريذخایرداراي.است

معرفی



6صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

ptsinvest.ir

)تن/دالر(2018سالازروي،نقديهزینه هاي
هستندبرجستههزینه اي،پیش ران هايسایرمیاندرامتیازحقوانرژيهزینه هاي

قیمتزولینروندوتورمازناشیاثراتبااین وجود،.استماندهباقیثابتتولیدکنندگانبرايعملیاتیسودحاشیهمی رسدنظربه
.می گرداندبازهزینهسمتبهراتمرکزهادوبارهاحتماالًفلزات،
االیش،پوتصفیههزینه هاي(اجراییهزینه هايوتورمیپیش ران هايتمامیدرتورمیفشارعلتبهشده،جابه جاهزینهمنحنیامسال
.می باشد)داشتندراامسالهزینه هايدرافزایشسهمبیشترینکهبازاریابیوحمل

source: CRU

معرفی



7صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

ptsinvest.ir

)یجهانتولیدازسهمدرصددومعددتن،هزاربهتولیدمقداراولعدد(دنیادررويتولیدکنندگانبزرگترین

source: kitco

معرفی

چین
4060

34%

پرو
1330

11%
استرالیا

1310
11%

هند
720

6%

آمریکا
718

6%

مکزیک
638

5%

بولیوي
360

3%

روسیه
280

2%

کانادا
211

2%

قزاقستان
222

2%

سایر دنیا
2151

18%



8صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

ptsinvest.ir

دنیادررويکنسانترهوسنگواردکنندگانوصادرکنندگانبزرگترین

source: OEC

معرفی

)2020(صادرکنندگان سنگ و کنسانتره روي سال 
تریلیون دالر7.93: مجموع

)2020(واردکنندگان سنگ و کنسانتره روي سال 
تریلیون دالر7.93: مجموع



9صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

ptsinvest.ir

دنیادرخامرويواردکنندگانوصادرکنندگانبزرگترین

source: OEC

معرفی

)2020(صادرکنندگان روي خام سال 
تریلیون دالر12.6: مجموع

)2020(واردکنندگان روي خام سال 
تریلیون دالر12.6: مجموع



10صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

ptsinvest.ir

دنیادررويواردکنندگانوصادرکنندگانبزرگترین

source: OEC

معرفی

)2020(صادرکنندگان کلیه محصوالت روي سال 
تریلیون دالر15.3: مجموع

)2020(واردکنندگان کلیه محصوالت روي سال 
تریلیون دالر15.3: مجموع



11صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

ptsinvest.ir

خاكقیمتبرآورد
یارعافزایشبااستحصالجانبیهزینه هايخاك،قیمتبرآورددر

.می شودکاستهخاك،

یابد،افزایشخاكعیارچنانچهرويخاكقیمت گذاريبراي
افزایشهمرويجهانیقیمتچنانچهو یابدمیافزایشآنقیمت

.می یابدافزایشخاكقیمتبازیابد

معرفی



12صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

ptsinvest.ir

بزرگمعدندووجودبا.داردقرارایرانمعادنمهم تریندررويجهانیذخایردرصد3حدودانجام شدهبررسی هايآخریناساسبر
.داردصنعتایندرفعالیتبرايراکافیمنابعماننداولیهمزیت هايایرانانگوران،ومهدي آباد

تعدادایناز.استتجهیزحالدرمعدن7وغیرفعالمعدن15وفعالمعدن21کهبودهرويمعدن43کشور،فلزيمعدن195تعداداز
.داردخصوصیبهره بردارمعدن38وتعاونیمعدنسهودولتیبخشاختیاردرمعدندو

83ازبیش)تنمیلیون2.5(گوشفیلو)تنمیلیون3(کوشک،)تنمیلیون20(مهدي آباد،)تنمیلیون9.9(انگورانبزرگمعدن5
انگورانمعدنرويعیاربینایندر.دارنداختیاردررابرآورديرويدرصد17.2متوسطعیاربارويوسربفلزقطعیذخیرهتنمیلیون

میلیون20بایزدمهدي آبادمعدنهمچنین.استجهاندرنادرمعادنازمحتوي،فلزبااليعیارنظرازمعدناینکهاستدرصد30تا25
وبمحسجهانرويذخایربزرگ ترینازیکیوکشورمعدنبزرگ ترینذخایرظرفیتنظرازکهبودهدولتیمعدندومینذخیره،تن

.می شود

معرفی



13صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

ptsinvest.ir

معرفی



14صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

ptsinvest.ir

:کارخانه هاي بزرگ ذوب و تولید روي در ایران به شرح زیر می باشند

ذوب روي زنجان
ذوب روي دندي

تولید روي بندر عباس
ذوب روي احیاي قشم

فرآوري مواد معدنی
ذوب روي اصفهان

ذوب روي بافق
شرکت ملی سرب و روي ایران

هزار تن در ایران فعال 187کارخانه کوچکتر نیز در زمینه تولید ورق روي و شمش روي با ظرفیت اسمی 45همچنین 
.هستند

معرفی



15صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

ptsinvest.ir

چالش هاي صنعت روي در ایران

باکیفیتاولیهموادپایدارتامینچالش
بهره وريافزایشوفناوريارتقايچالش

تقاضاوعرضهنظاموقیمت گذاريدردولتمداخالت
کاالبورسازمجوزدارخریدارانساماندهیعدم

دستیپایینصنایعوفرآوريمعدنی،واحدهايگردشدرسرمایهتامینبهمربوطمشکالت
وصیخصبخشفعاالنبامشورتبدونکارشناسیغیروخلق الساعهدستورالعمل هايوبخشنامه هاصدور
صادراتیموانعایجاد

رويوسربمعادنوصنایعکیک هايفیلتردپويخصوصدرشدهایجادمشکالت

معرفی



16صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

ptsinvest.ir

ایراندرصنعتریسکتحلیلوتجزیه

اولیهموادتأمینبهمربوطمشکالتآنتبعبهومعدنواگذاريعدم
تجاريسبک هايتحت تأثیرفلزاتقیمتنوسان

…وقلنوحملدستمزد،وحقوقاسید،نظیرتولیدنهاده هايسایرآنتبعبهوانرژيحامل هايقیمتشدیدافزایش
صادراتیتعرفه هايافزایش

المللیبینموانعتحت تأثیرسربورويفلزاستحصالجدیدتکنولوژيورودعدم
گروهدارایی هايسبددربخشیتنوععدم

گروهمحصوالتصادراتبرايموانعایجاد
ارزنرخنوسان

معدن انگوران و نحوه تخصیص مواد 
اولیه از طرف آن مجموعه به شرکت و 
نیز ابهامات در روابط بی المللی و تامین
مواد اولیه از طریق بازارهاي بین المللی

معرفی



17صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

ptsinvest.ir

جایگزین هاي فلز روي
ندهستسازياتومبیلصنعتدرگالوانیزهورقبرايمناسبیجایگزین هايپالستیکوآلومینیوم

.می باشندردیگکاربردهايدررويپوششجایگزینپالستیکیپوشش هايورنگکادمیم،،آلومینیومآلیاژ
.هستندریخته گريدررويآلیاژهايبراياصلیرقبايمنیزیمآلیاژهايوآلومینیوم

ی، و مواد امروز بسیاري از عناصر جایگزین هاي مناسبی براي روي در صنایع شیمیایی، الکترونیک
رف فلز بنابر اطالعات فوق انتظار می رود با افزایش جایگزین ها، میزان مص. رنگی محسوب می شوند

.روي کاهش یابد

معرفی



18صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

ptsinvest.ir

معرفی

1330سال:تاسیسزمان

)فالورجان(اصفهاننزدیکی:فعالیتمحل

1334سال:بهره برداريزمان

1380سال:عامسهامیبهتبدیل

1382سال:بورسدرعرضهزمان

1352سال:فلوتاسیونکارخانهراه اندازيزمان

.استشدهزیرزمینیصورتبهاستخراجعملیاتکاملطوربهتقریبا1398سالازو1387سالاز:زمینیزیراستخراجآغاز

زرینفرآورانکیمیاآسمانی،جلگه هايسرزمینطبس،کربنکانیسپاهان،رويشاهینصنعتیوتولیدياصفهان،رويذوب:زیرمجموعهشرکت هاي

تنهزار50:اسمیظرفیت

)1426/11/16(سال25:بهره برداريپروانهاعتبار



19صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

ptsinvest.ir

معرفی

نظراز.استاناصفهاستانرويوسربمعدنبزرگترینوکشوردرسربورويسولفورکنسانترهتولیدکنندهاولینباماشرکت

.داردقرارکشوردومردهدرمحصوالتفروشارزش

قابلوالتمحصکیفیتلحاظبهوبودهکشورازخارجبهرويشمشوسربورويکنسانترهصادرکنندگانازیکیباماشرکت

.باشدمیخارجیمشابهبارقابت



20صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

ptsinvest.ir

فرایند تولید محصول

میلیمتر15زیرابعادبهسنگ هانهایتدر.می دهندانجامرامعدنیمحصوالتخردایشروزدرتن2000ظرفیتباشکنسنگواحد3:شکنسنگ

.می شوندکارخانهسیلويوارد

عیارکمازپرعیارکانی هايجداسازي:مدیاهوي

کانی هاسایرازسربکانی هايجداسازي:اسپیرال

مجددامرحلهایندر.می شوندمنتقلجداسازيسیکلونبهسپسشده،خردمیله ايآسیايتوسطابتدامرحلهاینبهشدهواردکانی هاي:فلوتاسیون

.وندمی شکلینرواسکاونجررافر،سلول هايواردکافیزمانطیوشیمیاییموادکردناضافهباومی شوندکاندیشنرواردخردایشوجداسازيدچار

روي گیريمرحلهواردسرب گیريمرحلهباطله هاي.می یابدانتقالکنسانترهحوضچه هايبهکهمی باشددرصد60سربکنسانترهقسمتاینمحصول

.می شودتولیددرصد50رويکنسانترهومی شوند

1399سال1400سال

کربنات سربکربنات رويسولفور سربسولفور رويمقدار فیدکربنات سربکربنات رويسولفور سربسولفور رويمقدار فید

 248 3,383 1,320 5,587 167,283 244 40,505 542 10,842 1122,957خط

 0 0 2,744 13,007 388,646 0 0 1,796 11,404 2422,939خط

 6 154 1,474 7,279 180,851 0 0 1,319 6,966 3194,087خط

 254 3,537 5,538 25,873 736,780 244 40,505 3,657 29,212 739,983مجموع



21صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

ptsinvest.ir

سرمایه شرکت

.استکردهپیداافزایشتومانمیلیارد1000بهحاضرحالدرکهاستبودهریالمیلیون0.3مبلغ1330سالدرشرکتسرمایه

بهرمایهسافزایشبرايراحسابرستاییدیهشرکتهمچنین
.تاسنمودهاخذراانباشتهسودمحلازتومانمیلیاردهزار2

میلیون ریال: مبلغتغییرات سرمایه شرکت
محل افزایش سرمایهسرمایه جدید)کاهش(درصد افزایش کاهش/تاریخ افزایش

آورده نقدي 1330/09/270
آورده نقدي 2 1331/03/15423
آورده نقدي 3 1333/12/0576
آورده نقدي 20 1335/11/27606
آورده نقدي 40 1347/02/25104
آورده نقدي 90 1353/07/07125
آورده نقدي 180 1354/12/20100
آورده نقدي 250 1355/01/2839
آورده نقدي 320 1355/05/2328
آورده نقدي 400 1355/12/0325
آورده نقدي 480 1355/03/1920
آورده نقدي 594 1356/10/2124
آورده نقدي و مطالبات 669 1356/11/1113
آورده نقدي 860 1357/08/0929
کاهش سرمایه 2(99.8)1367/02/10
آورده نقدي 516 1357/05/1229,900
مطالبات 4,128 1371/08/18700
آورده نقدي 8,256 1375/09/22100
آورده نقدي و مطالبات 16,512 1378/03/19100
آورده نقدي و مطالبات 33,024 1383/06/16100
مطالبات 49,536 1384/08/1250
سود انباشته 79,536 1386/05/2261
سود انباشته 200,000 1390/11/15151
سود انباشته 500,000 1394/02/02150
آورده نقدي و مطالبات 1,000,000 1397/09/28100
سود انباشته 10,000,000 1399/09/24900
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شرکت

کارشناسی 
سهم
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ترکیب سهامداران

گروه صنعتی و معدنی امیر
50%

رخدمات بازرگانی پیمان امی
12%

بیمه مرکزي جمهوري اسالمی
2%

صنعتی آراسته معدن
2%

سایر سهامداران
34%
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شرکت

کارشناسی 
سهم

ptsinvest.ir

اطالعات مدیران

:عامل به شرح جدول زیر استمشخصات اعضاي هیات مدیره و مدیر

مدرك مدرك تحصیلیغیر موظف/موظف/ موظفسمتکد ملینام نماینده جدید عضو حقوقینام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره

فوق لیسانسغیر موظفرئیس هیئت مدیره79030882علی احمدي نیريصنعتی آراسته معدن

دکتراغیر موظفنایب رئیس هیئت مدیره81899408سیدفرهنگ حسینیگروه صنعتی و معدنی امیر

لیسانسموظفعضو هیئت مدیره452331374محمدرضا آزاديمبین متین آسیا

لیسانسغیر موظفعضو هیئت مدیره47172738حسن اسالمی قانعسوژمیران

غیر موظفعضو هیئت مدیرهفاقد نمایندهامیر آشتیانی عراقی



24صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

ptsinvest.ir

ي شرکتراهبردها

کشورصنعتبرايافزودهارزشایجادوشمشبهرويسولفورکنسانترهتبدیل•

صادراتیهدفکشورهايافزایش•

تولیديمحصوالتعیارحفظ•

حفاريواکتشافاتزمینهدرپیمانکاريفعالیتمنظوربهایرانیانبامااکتشافاتوحفاريتوسعهشرکتتاسیس•

بهره وريافزایشمنظوربهماشین آالتنوسازي•

سازمانیوانسانینیرويساختاراصالح•

عیارکممعدنیخاك هايازاستفادهدرعملیتحقیقات•

برققطعیمواقعبرايبرقژنراتورراه اندازي•

محصوالتبهینهفروش•

عواملکلبهره وريارتقاي•

میانیونهاییمحصوالتتولیدافزایش•

انرژيحامل هايوموادمصارفبهینهالگويرعایت•



25صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

ptsinvest.ir

بررسی شرکت هاي زیرمجموعه

اصفهانرويذوب

القاییکورهخرید•
شهررضاپروژهدرمحوطه سازيوسولهساخت•
هالوژن زداییکورهراه اندازيوسولهاختس•

طبسکربنکانی

تنهزار100ظرفیتبا2شمارهمعدنراه اندازي•
کرمانمعدنکشفگواهیاخذپیگري•
فرابورسدرپذیرشدرخواستارائه•
سالدرتنهزار250بهه برداريبهرپروانهظرفیتافزایشدرخواستارائه•
شرکتمعادندرتشافیاکامورانجام•

آسمانیجلگه هايسرزمین

علیفسرمایه.استنمودهمعدنیاکتشافاتبهاقداموداردقرارمسجهانیکمربنددرشرکتاین.استشدهانجامشرکتاینقدرالسهمدردرصدي30یه گذاريسرما
شرکت.استشدهانجامحفاريمترهزار70ازبیشومتر1080عمقتااکتشافیحفاريایستگاههزارازبیشدرنمونه5000ازبیش.استتومانمیلیارد150شرکت
بهذخایرافزایشازپس.)درصد0.4حدودغلظت(استکردهکشفمولیبدنوطالکانسنگ،مساحتمالیذخیرهتنمیلیون19قطعیذخیرهتنمیلیون69تاکنون
.کردخواهد3و2فازکارخانهساختبهاقدامشرکتتنمیلیون350میزان

.استشدهاخذ1399سالدرمولیبدنوطالمس،کنسانترهکارخانهتاسیسجوازفراوريزمینهدر•
.استشدهبرآورد1402پاییزکنسانترهکارخانهاولفازازبهره برداريزمان•
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صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

ptsinvest.ir

بررسی شرکت هاي زیرمجموعه

زرینفرآورانکیمیاشرکت

)معدنیموادفراوريمهندسیومشاورهارائهحوزهدرفعال(شرکتایندردرصدي17حدودسرمایه گذاري•

آپادنامعادنکیهانشرکتتاسیس

استشدهتاسیسجدیدمعادندرفعالیتهدفباریالیمیلیارد30سرمایهبا•

ایرانیانبامااکتشافوحفاريتوسعهشرکت

.استشدهتاسیسحفاريواکتشافیزمینهدرفعالیتهدفباریالیمیلیارد30سرمایهبا•



27صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

ptsinvest.ir

)*صورت سود و زیان(بررسی صورت هاي مالی 

1401ماهه13971398139914009واحدشرح
 8,797,374 7,634,123 7,381,367 2,263,678 2,168,453م ردرآمدهاي عملیاتی 

(5,217,995)(3,951,448)(2,432,148)(1,240,105)(728,262)م ربهاى تمام شده درآمدهاي عملیاتی 
 3,579,379 3,682,675 4,949,219 1,023,573 1,440,191م رناخالص ) زیان(سود 

(632,772)(1,196,312)(1,025,204)(339,120)(172,587)م رهاى فروش، ادارى و عمومى هزینه
 1,429,867 408,726 1,231,476 305,326 415,559م رسایر درآمدها 
 0 0 0 0 0م رسایر هزینه ها 

 4,376,474 2,895,089 5,155,491 989,779 1,683,163م رعملیاتی ) زیان(سود 
(520,474)(440,395)(77,112)(32,130)(7,155)م رهاى مالى هزینه

 0 0م ردرآمد سرمایه گذاري ها -سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی
 1,306,465 1,050,724 8,341,189 5,719,507 800,004م راقالم متفرقه -سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی

 5,162,465 3,505,418 13,419,568 6,677,156 2,476,012م رقبل از مالیات )  زیان(سود 
(29,212)(114,128)(6,979)(11,026)(9,321)م رمالیات

 5,133,253 3,391,290 13,412,589 6,666,130 2,466,691م رخالص ) زیان(سود 
 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1,000,000 1,000,000م رسرمایه 

 513 339 1,341 6,666 2,467ریالخالص هر سهم) زیان(سود 



28صفحه 

صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

ptsinvest.ir

)صورت وضعیت مالی(بررسی صورت هاي مالی 

1397139813991400

 10,000,000 10,000,000 1,000,000 1,000,000سرمایه 

 14,828,204 12,954,868 9,882,972 3,463,842سود انباشته 

 4,488,698 4,469,133 776,289 539,245بدهی ها 

 30,089,410 28,076,796 11,759,261 2,352,368دارایی ها 

 1,412,928 1,669,682 318,599 124,268موجودي نقد 
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صنعت

کارشناسی 
سهم

ptsinvest.ir

مفروضات تحلیل

شرکت

مفروضات 
1402کارشناسی 1401کارشناسی واحد شرح 

کالن اقتصادي 
285,000450,000ریال نیما -نرخ دالر
 610,000 420,000ریال آزاد -نرخ دالر

%50%40درصد نرخ تورم 
%30%50درصد رشد دستمزد 

%20%20درصد نرخ مالیات

دورنماي قیمتهاي جهانی 
3,3003,500دالر روي 

2,2002,300دالر سرب 

2,7003,000دالر آلومینیوم 
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صنعت

کارشناسی 
سهم

ptsinvest.ir

مفروضات تحلیل

شرکت

مفروضات خاص شرکت 

 4,178 1,259تن مقدار تولید شمش روي 

%100%100نسبت فروش شمش روي صادراتی 

 26,825 7,401تن مقدار تولید کنسانتره سولفور روي

 11,158 2,680تن مقدار فروش کنسانتره سولفور روي

%100%100نسبت فروش کنسانتره سولفور روي صادراتی 

 4,075 1,040تن مقدار تولید کنسانتره سولفور سرب

%100%100نسبت فروش کنسانتره سولفور سرب صادراتی
8,48037,212تنمقدار تولید کنسانتره کربنات روي

%100%100نسبت فروش کنسانتره کربنات روي داخلی
36,895169,434تنمقدار تولید سایر تولیدات

%100%100نسبت فروش سایر تولیدات داخلی

55,074241,724تن مقدار کل تولیدات
232,2051,019,157تن مقدار کل مواد اولیه مصرفی 

1401مطابق سال1401مطابق سال هزینه حقوق دولتی 
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صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

ptsinvest.ir

مقدار تولید

کارشناسی 1401ماهه13971398139914009واحدشرح
1401ماهه 3

کارشناسی 
1401

کارشناسی 
1402

مقدار تولید 
27,22122,21425,87329,21222,2047,40129,60526,825تنکنسانتره سولفور روي
7,3134,6905583,6573,1191,0404,1594,075تنکنسانتره سولفور سرب
6411,6752547570000تنکنسانتره کربنات سرب

5,2377,7123,53740,50525,4398,48033,91937,212تنکربنات روي
2,4702,0513,0363,3193,7771,2595,0364,178تنشمش روي

145,127171,477187,756195,232110,68436,895147,579169,434تنسایر تولیدات

188,009209,819221,014272,682165,22355,074220,297241,724تنجمع 
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صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

ptsinvest.ir

مقدار فروش

مقدار فروش 
ماهه 3کارشناسی 1401ماهه13971398139914009واحدفروش داخلی 

1402کارشناسی 1401کارشناسی 1401

8,1547,7783,5373,63412,3408,48020,82037,212تنکربنات روي
1082172313970000تنکنسانتره کربنات سرب

690100000000تنشمش روي
145,127171,477187,756190,935110,68436,895147,579169,434تنسایر تولیدات

154,079179,572191,524194,966123,02445,374168,398206,646تنجمع فروش داخلی
فروش صادراتی 

9,21510,38125,39614,51110,8382،68013،51811،158تنکنسانتره سولفور روي
6,6085,1974,4494,5672,7251،0403،7654،075تنکنسانتره سولفور سرب
1,3411,1502300000تنکنسانتره کربنات سرب

896187937653،1615،0401،2596،2994،178تنشمش روي
18,06018,60733,63322,23918,6034,97823,58119,411جمع فروش صادراتی

172,139198,179225,157217,205141,62750,353191,980226,057تنجمع کل 
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صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

مبلغ فروش



















ال
 ری

ون
یلی

م

روند درآمد فروش محصوالت شرکت

جمع فروش داخلی جمع فروش صادراتی
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)اجزاي اصلی(بهاي تمام شده 

صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

1402کارشناسی 1401کارشناسی 1401ماهه3کارشناسی 1401ماهه13971398139914009واحدشرح

666,0201,030,0461,308,0445,520,9163,737,4981,414,1335,151,6319,694,014م رمواد مستقیم مصرفی 

50,49670,67697,201129,484155,61251,871207,483269,727م ردستمزدمستقیم تولید 

361,799512,247809,0201,249,4801,324,885529,6231,854,5082,677,063م رسربارتولید 

1,078,3151,612,9692,214,2656,899,8805,217,9951,995,6267,213,62112,640,804م رجمع 

153,791503,844876,708658,8253,722,0673,422,4683,722,0673,926,777م رموجودي کاالي ساخته شده اول دوره

(5,667,107)(3,926,777)(3,926,777)(3,422,468)(3,722,067)(658,825)(876,708)(503,844)م رموجودي کاالي ساخته شده پایان دوره

728,2621,240,1052,432,1483,951,4485,536,4781,491,3177,027,79510,900,474م ر) تعدیلی(جمع بهاي تمام شده 
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حاشیه سود

صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

















"کاما"روند حاشیه سود شرکت 

حاشیه سود ناخالص درصد حاشیه سود عملیاتی درصد حاشیه سود خالص درصد
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صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

)کارشناسی(صورت سود و زیان

1402کارشناسی 1401کارشناسی 1401ماهه 3کارشناسی 1401ماهه13971398139914009واحدشرح
 19,901,588 11,857,127 3,059,753 8,797,374 7,634,123 7,381,367 2,263,678 2,168,453م ردرآمدهاي عملیاتی 

(10,900,474)(7,027,795)(1,995,626)(5,217,995)(3,951,448)(2,432,148)(1,240,105)(728,262)م ربهاى تمام شده درآمدهاي عملیاتی 

 9,001,114 4,829,331 1,064,126 3,579,379 3,682,675 4,949,219 1,023,573 1,440,191م رناخالص ) زیان(سود 
(1,106,176)(816,744)(183,972)(632,772)(1,196,312)(1,025,204)(339,120)(172,587)م رهاى فروش، ادارى و عمومى هزینه

 2,101,910 1,769,807 339,940 1,429,867 408,726 1,231,476 305,326 415,559م رسایر درآمدها 
 0 0 0 0 0 0 0 0م رسایر هزینه ها 

 9,996,848 5,782,395 1,220,095 4,376,474 2,895,089 5,155,491 989,779 1,683,163م رعملیاتی ) زیان(سود 
(1,087,278)(719,530)(199,056)(520,474)(440,395)(77,112)(32,130)(7,155)م رهاى مالى هزینه

 0 0 0 0 0م ردرآمد سرمایه گذاري ها -سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی
 3,809,750 2,668,759 1,362,294 1,306,465 1,050,724 8,341,189 5,719,507 800,004م راقالم متفرقه -سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی

 12,719,320 7,731,624 2,383,333 5,162,465 3,505,418 13,419,568 6,677,156 2,476,012م رقبل از مالیات )  زیان(سود 

(570,071)(56,031)(26,819)(29,212)(114,128)(6,979)(11,026)(9,321)م رمالیات

 12,149,249 7,675,593 2,356,514 5,133,253 3,391,290 13,412,589 6,666,130 2,466,691م رخالص ) زیان(سود 

 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1,000,000 1,000,000م رسرمایه 

 1,215 768 236 513 339 1,341 6,666 2,467ریالخالص هر سهم) زیان(سود 
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تحلیل حساسیت

صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

EPS نرخ شمش روي  1402سال

الر
ن د

گی
یان

م
-

ما
نی

2,750 29003,050 32003,350 35003,650 38003,950 

330,000 439484530575620665710756801

360,000 556605655704753803852901950

390,000 6737267808338879409931,0471,100

420,000 7908489059631,0201,0781,1351,1921,250

450,000 9079691,0301,0921,1531,2151,2761,3381,399

480,000 1,0241,0901,1551,2211,2871,3521,4181,4841,549

510,000 1,1411,2111,2811,3501,4201,4901,5591,6291,699

540,000 1,2581,3321,4061,4801,5531,6271,7011,7751,848

570,000 1,3751,4531,5311,6091,6871,7651,8421,9201,998
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صنعت

شرکت

کارشناسی 
سهم

تحلیل تکنیکال

نتظار ا. به نظر می رسد سهم موفق شده است بر روند نزولی بلندمدت خود غلبه کند و روند حرکتی خود را صعودي کند
.می رود در صورت تثبیت سهم بر روي سقف کانال ترسیم شده آماده حرکت صعودي جدید شود



بیانیه سلب مسئولیت

محتواي این گزارش صرفاً جهت بررسی ارائه شده است
و

"شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا"
.هیچ گونه مسئولیتی را در قبال رفتار سرمایه گذاري افراد با اتکا بر این گزاش بر عهده نمی گیرد

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی
157نبش کوچه ادیب الممالک، پالك 

36-88534235-021

www.ptsinvest.ir

info@ptsinvest.ir

http://www.ptsinvest.ir/
mailto:info@ptsinvest.ir
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