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 بررسی گزارش نه ماهه کیمیا

 22/11/96تبضید 

 تَهبى 1404قیوت ّط سْن : 

 6.14= P/E  

بررسی تولید و فروش  -1  

هیلیَى ضیبل پیص ثیٌی کطزُ است کِ زضًِ  874856،  96کیویب زض ثَزجِ ضص هبِّ هجلغ فطٍش ضا ثطای سبل 

 60آًطا پَضص زازُ است ایي هیعاى فطٍش ًسجت ًِ هبِّ پبضسبل % 77هیلیَى ضیبل هؼبزل % 669421هبِّ 

ّعاض تي ثِ  47) اظ 19ِ هقساض %افعایص زاضتِ است. هْوتطیي زلیل ایي افعایص فطٍش ، افعایص هیعاى تَلیس ث

ّعاض هیلیَى ضیبل ( هی  669ّعاض هیلیَى ضیبل ثِ   417) اظ  60ّعاض تي( ٍ افعایص هجلغ فطٍش ثِ هیعاى % 57

  فطٍش کیویب ثِ صَضت ظیط است: هجلغ . تطکیتثبضس 

 

 

ّوبًطَضیکِ هطرص است هْوتطیي هحصَل کیویب کٌسبًتطُ اکسیس ضٍی هی ثبضس. پس اظ آى ثب  فبصلِ ظیبز 

.کیویب کٌسبًتطُ اکسیس سطة هی ثبضس ثب اضظش هحصَل زٍهیي  

فطٍش کیویبهطثَط ثِ زٍ هحصَل کٌسبًتطُ اکسیس ضٍی ٍ سطة است لصا اظ ثطای  90ثب تَجِ ثِ ایٌکِ حسٍز %

هحصَالت زیگط صطفٌظط هی کٌین  سَْلت تحلیل اظ    
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هتَسط فطٍش ّط تي آهسُ استزض ًوَزاض ّبی ظیط تَلیس هحصَل کٌسبًتطُ اکسیس ضٍی ٍ   

 

 

 

ثب تَجِ ثِ ایٌکِ توبهی تَلیس کیویب تب پبیبى سبل فطٍذتِ هی ضَز . هی تَاى تَلیس ٍ فطٍش ضا تقطیجب ثطاثط فطض 

ّعاض  60ثِ حسٍز هحصَل اکسیس ضٍی کطز ٍ ثب تَجِ ثِ تَلیس ظیبز سِ هبُ اذیط هی تَاى اًتظبض زاضت تَلیس 

 تي ثطسس.
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 متوسط فروش هر تن اکسید روی

هبُ اذیط ثِ غیط اظ ضْطیَض تغییط  10، ًطخ فطٍش ّط تي کٌسبًتطُ اکسیس ضٍی زض سُ هی ضَزّوبًطَضیکِ هطبّ

ظیطا اسبس ًطخ اضظ زض کیویب ًطخ هجبزالتی هی ثبضس کِ ًسجت ثِ اضظ آظاز تغییط چٌساًی  چٌساًی ًساضتِ است.

 ضٍی ضًٍس سَز آٍضی کیویب تبثیط ظیبزی زاضز. LMEًساضتِ است ٍ فقط ًطخ ضٍی زض 

بزالتی ذطیساضی جکیویب ذبک اکسیسُ پط ػیبض ٍ ػیبض هتَسط ضا اظ ضطکت تْیِ ٍ تَظیغ هَاز هؼسًی ثب اضظ ه

هی کٌس ٍ سپس هحصَالت تَلیسی ضا ثب اضظهجبزالتی هی فطٍضس لصا تغییط اضظ آظاز تب ثیط قبثل تَجْی ضٍی 

ام ثْبی توبم ضسُ ٍ فطٍش ، هطوئٌب سَز آٍضی کیویب ًساضز اهب زض صَضت آظاز سبظی ًطخ اضظ ٍ افعایص تَ

سَز کیویب افعایص ذَاّس یبفت لصا ثطای سبل آیٌسُ ٍ افعاثص حتوی اضظ هجبزالتی افعایص سَزآٍضی کیویب 

 حتوی ثِ ًظط هی ضسس

 زض ًوَزاض ظیط هجلغ فطٍش هبّبًِ آهسُ است:
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ذَزضا اًجبض کطزُ ٍ زض  ّوبًطَضیکِ هی زاًیس ضطکتْبی سطة ٍ ضٍی فطٍش هٌظوی ًساضًس ثلکِ تَلیس

. زض ظهیٌِ تَلیس ، ظهبًْبییکِ ثِ ًظط هی ضسس ثْتطیي ضطایط ثطای فطٍش هْیب ثبضس اقسام ثِ فطٍش هی کٌٌس 

هیعاى تَلیس زض هبّْبی اذیط افعایص زاضتِ است اهب هیعاى فطٍش ثِ آى اًساظُ ضضس ًکطزُ است ٍ احتوبال زض 

 ی یبثس. هبّْبی پبیبًی سبل حجن فطٍش افعایص ه

کٌسبًتطُ ضٍی ٍ  21174ثطای ثطضسی هجلغ فطٍش کیویب تب پبیبى سبل اظ فطضیِ ذَز ضطکت هجٌی ثط فطٍش 

تي کٌسبًتطُ سطة زض سِ هبِّ پبیبًی استفبزُ هی کٌین ٍ ثطای ثْبی فطٍش ّن اظ هتَسط ًطخ فطٍ ش سِ  400

 هبِّ اذیط )آثبى، آشض ٍزی( استفبزُ هی کٌین . 

هیلیَى ضیبل هی ضَز ٍ لصا فطٍش سبالًِ  338617هفطٍضبت فطٍش کیویب زض سِ هبِّ پبیبًی  ثب تَجِ ثِ ایي

 هیلیَى ضیبل ذَاّس ضس. 1008038ثطاثط 

   بررسی بهای تمام شده -2

ثْبی توبم ضسُ کیویب ثِ صَضت ظیط است ّوبًطَضیکِ هطبّسُ هی ضَز هَاز هستقین هْوتطیي ػبهل  تطکیت

 وبم ضسُ استتبثیط گصاض ضٍی ثْبی ت

 

هَاز اٍلیِ کیویب ذبک اکسیسُ پطػیبض ٍ هتَسط ػیبض ٍ ذبک سَلفَضُ هی ثبضس کِ ضطکت تْیِ تَظیغ هَاز 

 هؼسًی ثب تَجِ ثِ سْویِ ضطکتْب ثب ًطخ اضظ هجبزالتی تْیِ هی گطزز.
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 3400زالض ٍ ًطخ اضظ LME 2900ذطیس هَاز اٍلیِ ٍ فطٍش هحصَل ثط هجٌبی  هفطٍضبت ثَزجِ کیویب ثطای

زالض هی ثبضس. کِ ایي  3400حسٍز   LMEتَهبى ٍ ًطخ  3700تَهبى هی ثبضس کِ زض حبل حبضط ًطخ اضظ 

 .هَضَع ثِ طَض ّوعهبى ًطخ فطٍش ٍ ثْبی توبم ضسُ ضا افعایص  زازُ است

ی توبم ضسُ ّط سِ هبِّ طجق هیلیَى ضیبل ثَزُ است . هیعاى ثْب 479493ثْبی توبم ضسُ کیویب زض ًِ هبِّ هجلغ 

 جسٍل ظیط است

 

ّوبًطَضیکِ هطبّسُ هی ضَز زض سِ هبِّ سَم ثْبی توبم ضسُ ثِ ضست افعایص یبفتِ است کِ ایي هَضَع ثِ 

ٍافعایص هیعاى ذطیس ذبک ثَزُ است ثِ  LMEثِ زلیل افعایص ًطخ ذطیس ذبک ثب تَجِ ثِ افعایص ًطخ 

ذبک تي  68123تي ثَزُ است اهب زض سِ هبِّ ثؼسی  20383طَضیکِ کل ذطیس ذبک ضص هبِّ اٍل 

تي ثطسس ثب تَجِ ثِ ایٌکِ کل  68954ذطیساضی ضسُ است کِ ثبػث ضسُ هَجَزی پبیبى زٍضُ ثِ حسٍز 

هؼبزل پبضسبل حجن ظیبزی اظ  ّعاض تٌی 50زٍضُ ثَزُ است ٍ ثب فطض هَجَزی پبیبى  69217هصطف ًِ هبِّ 

ًیبظ ثِ هَاز اٍلیِ سِ هبِّ چْبضم زض ًِ هبِّ اٍل ذطیساضی گطزیسُ است کِ زض ًتیجِ ثِ احتوبل ظیبز ضضس ثْبی 

 .توبم ضسُ زض سِ هبِّ چْبضم هتَقف ذَاّسضس

 بررسی سود ناخالص و خالص -3

هی ثبضس پس اظ کسط  28هیلیَى ضیبل ثَزُ است کِ حبضیِ آى % 189928هیعاى سَز ًبذبلص کیویب زض ًِ هبِّ 

ّعیٌِ ّبی ازاضی ٍ ّعیٌِ ّبی هبلی )ّعیٌِ ّبی هبلی کیویب تقطیجب ًبچیع است( ٍ اضبفِ کطزى زضآهس حبصل اظ 

 29پیص ثیٌی هی گطزز کِ حبضیِ آى % هیلیَى ضیبل 195900سطهبیِ گصاضی ّب سَز ذبلص کیویب زض ًِ هبِّ 

 .زاضای هؼبفیت هبلیبتی هی ثبضس1398تب سبل هی ثبضس ضوٌٌب کیویب 

 96تحلیل سود سال  -4

ثطای تحلیل فطٍش کیویب اظثطآٍضز تَلیس ذَز ضطکت ٍ هیبًگیي قیوت سِ هبِّ اذیط استفبزُ هی کٌین کِ زض 

ذَاّس ضس ٍ ثطای ثْبی توبم ضسُ کیویب زض حبلت  1008038حسٍز 96ًتیجِ هیعاى فطٍش کیویب زض سبل 

ِّ اٍل سِ هب سِ هبُ زٍم ِّ سَم سِ هب

بی توبم ضسُ  ْث 92557 128582 258354
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ثسثیٌبًِ هیعاى ّعیٌِ سِ هبِّ سَم ضا ثطای سِ هبُ چْبضم ّن زض ًظطهی گیطین الجتِ ّوبًطَض کِ ثطضسی ضس 

هیعاى ذطیسذبک زض  سِ هبِّ سَم ثسیبض ظیبز ثَز ثِ طَضیکِ ثِ ًظط هی ضسس هقساضی اظ ذبک هَضز ًیبظ سِ 

زض یک حبلت هحتبطبًِ ، حسٍز 1396ثب ایي هفطٍضبت سَز کیویب زض سبل ی ضسُ است هبِّ چْبضم ذطیساض

 تَهبى ذَاّس ثَز. 240

 نتیجه گیری -5

یویب فطظیي ٍ.... ضطکتْبی تؼسیالت هثت سطة ٍ ضٍیکبضاى یکی پس اظ زیگطی فطا هی ضسس کبهب ، فبسویي ک

بی جْبًی ٍ اضظ ، ایي ضطکتْب زض ٍضؼیت اضظضوٌس گطٍُ سطة ٍ ضٍی هی ثبضٌس . ثب تَجِ ثِ ضضس قیوتْ

هطلَثی ثسط هی ثطًس ٍ ثِ ًظط هی ضسس قطاضزازى یکی اظ ایي ًوبزّب زض ّط پطتفَ یی اهطی هٌطقی ٍ سَزاٍض 

طی زٍ هطحلِ اظ  247ثبضس. کیویب ًیعهبًٌس سبیط ّوگطٍّْب اظٍضؼیت ذَثی ثطذَضزاض است . ضطکت قصس %

هی ثبضس کِ ثطای سبل آیٌسُ  CHPضا زاضز کِ ّسف آى ضاُ اًساظی ًیطٍگبُ ططیق سَز اًجبضتِ ٍ آٍضزُ ًقسی 

تَهبى افعایص ذَاّس زاز. لصا ثِ ًظط هی ضسس سطهبیِ گصاضی زض ًوبز کیویب ثب زیس  40سَز کیویب ضا حسٍز 

 .ٍ زضیبفت سَز ًقسی اهطی هٌطقی ٍ سَز آٍض ثبضس  96ضطکت زض افعایص سطهبیِ ّب ٍ هجوغ ػوَهی 

 

 

 

 




