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 بررسی گزارش دوازده  ماهه کچاد

 62/6/98تاریخ 

 تومان 888: قیمت هر سهم 

 80.6= P/E  

 بررسی تولید و فروش -1

 478میلیون ریال را محقق کرده است که نسبت به سال گذاشته  07878497مبلغ فروش  98کچاد در سال 

  :فروش کچاد در هر سه ماهه به صورت زیر بوده است.درصد رشد نشان می دهد 

 

میلیون ریال بوده است ترکیب فروش کچاد به   3820744به طور میانگین میزان فروش ماهانه کچاد 

 :استصورت زیر 

 

که فوالد از . همانطوریکه مشخص است فوالد،کنسانتره آهن و گندله مهمترین محصوالت کچاد می باشند

طریق قیمتهای بازار و گندله و کنسانتره براساس ضریب  میانگین فروش شمش فوالد خوزستان در دوره 

فاکتورهای اصلی سود لذا تغییر قیمت های شمش فوالد خوزستان یکی . های سه ماهه به فروش می رسد

 .آوری کچاد می باشد

فروش سه ماهه 1 فروش سه ماهه 2 فروش سه ماهه 3 فروش سه ماهه 4

12845580 16343508 23563218 17652084
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 :محصوالت کچاد مطابق جدول زیر می باشد فروشمقدار 

 

هزار تن محصول  377ولید تهزارتن ،  477میلیون و  9شرکت برنامه تولید کنسانتره تر به میزان  4498در سال 

هزار تن آهن اسفنجی و تولید  637میلیون و  4هزار تن گندله ، تولید  077میلیون و  4سنگ آهن دانه بندی ، تولید 

هزارتن  277میلیون و  3فروش  4498همچنین شرکت در سال . میلیون تن شمش فوالد و را پیش بینی نموده است4

  هزار تن سنگ آهن دانه بندی و فروش  403فروش ( هزارتن کنسانتره خشک 28میلیون و  3معادل )کنسانتره تر 

، مقدار  4498از مجموع تولید کنسانتره تر تولیدی در سال . میلیون تن شمش فوالد را هدف گذاری نموده است 4

کارخانه گندله  هزار تن کنسانتره بازیافتی خریداری جهت تولید گندله به 677هزارتن ، به همراه  277میلیون و  4

تن برای تولید آهن اسفنجی به  037میلیون و  4هزار تن گندله تولیدی ،  077میلیون و  4منتقل و از مجموع 

، برای تولید شمش فوالد به  4498کل تولید آهن اسفنجی در سال  .کارخانه آهن اسفنجی انتقال می گردد

 .کارخانه فوالد مصرف می گردد

مقدار تولید تغییر خاصی نمی کند و افزایش مبلغ فروش صرفا از محل  98ت در سال با توجه به توضیحات شرک

نکته قوت کچاد در حال حاضر عدم وابستگی به . بوجود خواهد آمدافزایش نرخ و یا تغییر ضرایب فروش 

روش فوالد تحریمهاست زیرا تولید و فروش کچاد تقریبا داخلی می باشد و افزایش نرخ ارز با افزایش قیمت نرخ ف

 .خوزستان موجب رشد نرخ فروش کچاد خواهد شد

 47%رشد   90می باشد که نسبت به سال  02،063،428مبلغ  98الزم  به ذکر است برآورد فروش کچاد برای سال 

 خواهد داشت

 بهای تمام شده -2

رشد نشان  83%که نسبت به سال گذشته میلیون ریال می باشد  88073484مبلغ  90بهای تمام شده کچاد در سال 

 :در جدول زیر ترکیب بهای تمام شده کچاد قرار گرفته است. می دهد 

96 97 برآورد 98

کنسانتره آهن 3،608،268 3،802،423 3،728،777

سنگ دانه بندی 4،474،460 664،084 403،777

گندله 4،827،860 4،789،088 6،677،777

آپاتیت 22،784 63،487 4

فوالد 494،904 840،380 4،777،777
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. همانطوریکه مشاهده می شود مواد مستقیم، سربار و دستمزد مهمترین سرفصلهای بهای تمام شده می باشند

بهای تمام شده هر تن فوالد را برای با توجه به راه اندازی واحد تولید آهن اسفنجی شرکت انتظار کاهش 

نکته قوت بهای تمام شده کچاد حذف بهای تمام شده آهن اسفنجی و عدم رشد دو . دارد 98سال 

سرفصل دستمزد و بهای تمام شده نسبت به هزینه های تورم جاری کشور می باشد طبق برآورد کچاد در 

خواهد بود که با توجه به رشد سنگین   90سال  و تقریبا معادل 88704379مقدار بهای تمام شده  98سال 

 .بهای تمام شده اغلب شرکتها موضوع جالبی خواهد بود

 ،عملیاتی و سود خالصسود ناخالص -3

نشان  478%محقق شده است که نسبت به سال قبل رشد    63،299،689مبلغ  90سود ناخالص کچاد در سال 

سود  478%بهای تمام شده موجب رشد  83%مبلغ فروش در برابررشد  478%و یا به عبارتی رشد .می دهد

با  98طبق برآورد کچاد در سال . می باشد 40%حاشیه سود ناخالص کچاد حدود . ناخالص شده است 

خواهد داشت و با  60%رشد  90ریال خواهد بود که نسبت به سال میلون  46234839مبلغ  86%حاشیه سود 

از محل کاهش بهای تمام شده و رشد اندک مبلغ فروش  98به عبارتی عمده رشد سود ناخالص سال 

 . محقق خواهد شد

 :در جدول زیر نقش هر محصول در سود ناخالص کچاد آمده است
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ناخالص به ترتیب بوسیله کنسانتره آهن، گندله و فوالد همانطوریکه در نمودار مشخص است عمده سود 

ایجاد می شود که با کاهش هزینه تولید فوالد با کاهش هزینه آهن اسفنجی و افزایش مقدار تولید ، تا 

 تغییر خواهد کرد 98نمودار در سال  یحدود

پس از کسر هزینه های اداری، اضافه کردن سایر درآمد عملیاتی و کسر سایر هزینه های عملیاتی سود 

میلیون ریال بدست می آید یکی از نقاط قوت کچاد نداشتن هر نوع هزینه  63399326عملیاتی به مبلغ 

، تامین ( 84)% پرتفو از سهام ارزشمندی چون فوالد ارفعهمانطوریکه می دانید کچاد . مالی می باشد

دارد هرچند این ... و ( 47)%آهن فوالد غدیر ایرانیان ( 24)%آهن فوالد سرمد ابرکوه ( 42)%سرمایه امید

اما در نهایت با تکمیل این شرکتها از ( ریال به ازای هر سهم 66)شرکتها فعال نقشی در سود کچاد ندارند 

 %با حاشیه سود  62،234،467هایت سود ناخالص مبلغ در ن. این محل نیز سود قابل قبولی به کچاد می رسد 

با مفروضات شرکت که به نظر کامال بدبینانه می آید  .بدست می آید( ریال 092به ازای هر سهم  ) 48

میلیون ریال محقق خواهد شد که با سرمایه  69433287نسبت به امسال  47%سود سال آینده کچاد با رشد 

هم خواهد شد که البته کامال بدبینانه می باشد زیر که تمام شواهد بر افزایش تومان به ازای هر س 22جدید 

 قیمت سنگ آهن و دالر و رشد قیمت شمش داللت دارد

 نتیجه گیری -4

بی شک شرکتهای معدنی یکی از بنیادی ترین سهمهای بورس تهران می باشند کیفیت باالی محصوالت 

رحهای توسعه در کنار رشد قیمتهای جهانی و افزایش نرخ تولیدی این شرکتها و راه اندازی پی در پی ط
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کچاد نیز یکی از بهترین شرکتهای .  ارز همواره روند سود سازی این نمادها را بارشد همراه کرده است

راه اندازی  .معدنی بورس تهران است که روند قابل قبول رشد سود آوری در سالهای مختلف داشته است

میلیون تنی فوالد ، طرح آهن اسفنجی در کنار پرتفو ارزشمندی از سهامی  پروژهای مختلف مانند یک

اما افزایش ارزش بازار . روند سودآوری این شرکت هموار کرده است... مانند ارفع، تامین سرمایه امید و 

لذا این شرکتها متناسب با روند سود سازی آنها خواهد بود و سفته بازی در این نمادها غالبا نقشی ندارد 

به پایان ( حسابرسی نشده)ریال  092را باسود  90کچاد سال . رشد قیمت سهم آرام و منطقی خواهد بود 

ادامه پیدا کند و سود سال  90رشد روند سودآوری با شیبی آرامتر از سال  98برد و به نظر می رسد در سال 

به نظر می رسد سرمایه گذاری در این . محقق شود 90نسبت به سال ( کامال بدبینانه) 47%با رشد حداقل  98

 .نماد برای سرمایه گذاران بلند مدت و ریسک گریز گزینه خوبی باشد


