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 بررسی گزارش سه ماهه کیمیا

 2/6/97تاضید 

 تَهاى 721قیوت ّط سْن : 

 4.69= P/E  

زض ایي تحلیل اظگعاضش اغلی ضطکت استفازُ ضسُ است ٍ غَضتْای تلفیقی هَضز تطضسی قطاض ًگطفتِ 

 است. 

 تولید و فروشبررسی  -1

 20ضا هحقق کطزُ است کِ ًسثت تِ پاضسال %هیلیَى ضیال  162388هثلغ فطٍش  97زض سِ هاِّ اٍل  یویاک

ٍ ػیاض هحػَل فطٍذتِ ضسُ  LMEکِ تِ گفتِ ضطکت ًاضی اظ افعایص ًطخ اضظ ، ًطخ  زاضتِ است افعایص

 :هی تاضس. تطکیة فطٍش ضطکت تِ غَضت ظیط است 

 

ي ًقص زض هثلغ فطٍش هطتَط تِ کٌساًتطُ ضٍی هی تاضس کِ زض زاذل هطاّسُ هی ضَز تیطتطیّواًطَضیکِ 

 .کطَض تِ فطٍش هی ضسس ٍ تٌْا هحػَل غازضاتی هْن کیویا کٌساًتطُ ضٍی سَلفَضُ هی تاضس

 :اغلی کیویا هی اًساظین تحال ًگاّی تِ هقساض تَلیس ٍ فطٍش هحػَال
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زض سِ هاِّ اٍل کاّص زاضتِ است .اها تا  افعایص ًطخ فطٍش زض ًْایت ّواًطَضیکِ زیسُ هی ضَز تَلیس 

 .هثلغ فطٍش افعایص یافتِ است

اها تا ًگاُ زقیقتط تِ تَلیس هاّاًِ کٌساًتطُ ضٍی تِ ػٌَاى هحػَل اغلی هطرع هی ضَز تَلیس زض زٍ هاِّ 

اها زض هطزاز هاُ کاّص  ّساٍل سال کاّص زاضتِ است اها زض زٍ زٍ هاُ تؼسی ضًٍس افعایطی ًطاى هی ز

ظیازی زاضتِ است زض ًْایت تَلیس کٌساًتطُ ضٍی ًسثت تِ پاضسال تِ احتوال ظیاز کاّص چطوگیط ذَاّس 

. ّوچٌیي ضضس ًطخ فطٍش ًسثت تِ پاضسال تِ ٍضَح زیسُ هی ضَز . زض ًْایت ضضس هثلغ فطٍش تِ  زاز

 زضغس ایجاز ضسُ است 20هیعاى 

 

 تَلیس کٌساًتطُ ضٍی

 

 کٌساًتطُ ضٍی ًطخ فطٍش ّط تي

ِّ اٍل 96 لیس سِ ها َت ِّ اٍل 97 لیس سِ ها َت

کٌساًتطُ ضٍی 9718 7211

کٌساًتطُ سطب 678 203

کٌساًتطُ ضٍی سَلفَضُ 0 472
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 بررسی بهای تمام شده -2

هیلیَى ضیال ضسیسُ است ٍ یا تِ  1055848% تِ 14تْای توام ضسُ کیویا زض سِ هاِّ اٍل اهسال تا افعایص 

 تْای توام ضسُ گطزیسُ است. 14% هثلغ فطٍش هٌجط تِ افعایص % 20ػثاضتی افعایص 

 :ظیط است تطکیة تْای توام ضسُ کیویا تِ غَضت

 
ّواًطَضیکِ هطرع است ػوسُ ّعیٌِ ّای ضطکت هطتَط تِ هَاز هستقین است کِ تاتغ ًطخ اضظ هطجغ ٍ 

 .هی تاضس. کِ تا تَجِ تِ افعایص ًطخ اضظ غؼَزی ذَاّس تَز   LMEًطخ جْاًی 

 است:ذطیساضی ضسُ هْوتطیي هَاز اٍلیِ کیویا ذاک هؼسًی اکسیسُ ٍ سَلفَضُ است کِ تا ًطذْای ظیط 

 
تِ غَضت  ، سَز ًاذالع ّط تي کٌساًتطُ ضٍی تِ ػٌَاى هحػَل اغلیتطای تطضسی ٍ هقایسِ زض ًْایت 

 :جسٍل ظیط است

 
 تطای سَْلت کاض فطؼ کطزین توام سَز ٍ تْای توام ضسُ هطتَط تِ کٌساًتطُ اکسیس ضٍی تاضس .

هقساض ًطخ هثلغ

ذاک هؼسًی اکسیسُ 3494.00 25043.00 87502

ذاک هؼسًی سَلفَضُ 670.00 27151.00 18185

97 ِّ هثلغ فطٍش سِ ها هقساض فطٍش کٌساًتطُ ضٍی  سِ هاُ 97 هثلغ فطٍش ّط تي ای توام ضسُ سِ هاُ 97 ْت ای توام ضسُ ّط تي ْت سَز ًاذالع ّط تي سِ هاُ 97

162388 6892 23.56 105584 15.32 8.24

96 ِّ هثلغ فطٍش سِ ها هقساض فطٍش کٌساًتطُ ضٍی سِ هاُ 96 هثلغ فطٍش ّط تي ای توام ضسُ سِ هاُ 96 ْت ای توام ضسُ ّط تي ْت سَز ًاذالع ّط تي سِ هاُ 96

135263 7966 16.98 92557 11.62 5.36

هثلغ فطٍش سال 96 هقساض فطٍش کٌساًتطُ ضٍی سال  96 هثلغ فطٍش ّط تي ای توام ضسُ سال 96 ْت ای توام ضسُ ّط تي ْت سَز ًاذالع ّط تي سال 97

1172046 63715 18.40 846169 13.28 5.11
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ّواًطَضیکِ هطرع است تا ضضس ّوعهاى هثلغ فطٍش ٍ تْای توام ضسُ ، سَز ًاذالع ّط تي افعایص 

 . چطوگیطی ًسثت تِ پاضسال یافتِ است 

 بررسی سود ناخالص، عملیاتی و خالص کیمیا -3

افعایص  33هیلیَى ضیال سَز هحقق کطزُ است کِ ًسثت تِ پاضسال % 56804هثلغ  97کیویا زض سِ هاِّ اٍل 

 8، حسٍز % 97تَزُ است کِ ًسثت تِ سال  35یافتِ است. حاضیِ سَز ًاذالع کیویا زض ایي سِ هاِّ %

.کیویا زض هیلیَى ضیال هحقق هی گطزز 5697تیطتط تَزُ است. پس اظ کسط ّعیٌِ ّای ازاضی سَز ػولیاتی 

ِ هاِّ اٍل پاضسال هیلیَى ضیال سَز ذالع کسة کطزُ است. کِ ًسثت تِ س 51519هثلغ  97سِ هاِّ اٍل 

 96اظ سال  4تَزُ است کِ % 32حاضیِ سَز ذالع سِ هاِّ اٍل کیویا حسٍز %ضضس کطزُ است .  %13

 تاالتط است.

 کیمیا  97تحلیل سود  -4

هْوتطیي هَضَع زض تحلیل سَز کیویا ، هیعاى تَلیس هی تاضس کِ ًسثت تِ پاضسال افت هؼٌی زاضی ضا ًطاى 

 تِ زلیل کوثَز ذاک زضیافتی اظ هؼسى اًگَضاى اتفا  افتازُ است ّط چٌس هی زّس. کِ ایي افت احتواال

ٍ تطًسُ چٌس هعایسُ زض ایي ظهیٌِ ضسُ اها ٌَّظ  کیویا تِ ضست پیگیطی زضیافت ذاک اظ سایط هٌاتغ هی تاضس

 تَلیس تِ هست هطاتِ پاضسال ًطسیسُ است. اها زض جْت زیگط ضضس اضظ هطجغ تِ ػٌَاى هثٌای قیوت ذاک

، تِ طَض ّوعهاى ًطخ فطٍش ٍ تْای توام ضسُ ضا افعایص ذَاّس زاز اها زض تحَیلی ٍ کٌساًتطُ فطٍذتِ ضسُ

تاػث ضضس سَز کیویا ذَاّس ضس. تِ ذػَظ تا تَجِ تِ ایٌکِ زض آیٌسُ ضضس ًطخ اضظ هطجغ ٍ یا  کل

حصف آى حتوی است کاهال تِ ضضس سَز کیویا هی تَاى اهیس زاضت .اظ ططف زیگط تِ ًظط هی ضسس کاّص 

 . فتزالض تطای ًطخ ضٍی جْاًی زض ًظط گط 2400زیگط هتَقف ضسُ ٍ هی تَاى کف قیوتی  LMEًطخ  

تِ ًظط هی ضسس تا تَجِ ضًٍس سَز آٍضی سالْای قثل ٍ ضضس قیوت اضظ هطجغ کیویا تطاحتی تتَاًس اهسال تِ 

تَهاى ًیع  200تَهاًی تطسس ٍ اگط تتَاًس هطکالت تْیِ ذاک ٍ تَلیس ضا حل کٌس ضسیسى تِ سَز  170سَز 

 زٍض اظ شّي ًیست.




