
چکیــده تحلیــل بنیادی »فاســمین«
شــرکت کالســیمین در ســال 1343 با موضوع اکتشــاف، اســتخراج و بهره برداری از معادن و تغلیظ و ذوب مواد 
معدنی تأســیس شــد و در تهران به ثبت رســید. مرکز اصلی شــرکت در ســال 1370 به زنجان انتقال یافت. در 
ســال 1376 به ســهامی عام تبدیل و در همان ســال نزد بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شــد. فاسمین در حال 
حاضر جزو شــرکت های فرعی  توســعه معادن روی ایران اســت و مدیر عامل فعلی آقای فرشــاد صبری هســتند. 
محصول اصلی فاســمین شــمش روی به ظرفیت اســمی ســاالنه 30 هزار تن می باشــد. آخرین ســرمایه شــرکت 

600میلیارد تومان است.

ت 
شرک

ی 
عرف

م

s m b r o k e r . i r

قیمت تابلو در تاریخ P/E5.3 صنعتP/E3.8 تابلوفاسمیننماد
10,122 میلیارد تومانتحلیل )05/04/ 1401(

27- درصدافت از سقف تاریخی61 درصدبازدهی از کف 81400 درصدبازدهی از ابتدای 1841400 درصدبازدهی از ابتدای 1399

 42 درصدسود تقسیمی471 میلیارد تومانسود تحقق یافتهسال  98
مالحظات197 میلیارد تومان

فروش حدودا 29 هزار تن شمش روی در 
شرکت کالسیمین با نرخ میانگین  25.7 
 میلیون تومان به ازای هر تن و نرخ دالر

 11 هزار تومان

 49 درصدسود تقسیمی1206 میلیارد تومانسود تحقق یافتهسال  99
مالحظات 600 میلیارد تومان

فروش حدودا 31 هزار تن شمش روی با نرخ 
 میانگین  52.7 میلیون تومان به ازای هر تن 

و نرخ دالر 20 هزار تومان

 53 درصدسود تقسیمی2255 میلیارد تومانسود تحقق یافتهسال  1400
مالحظات 1200 میلیارد تومان

فروش حدودا 40 هزار تن شمش روی با نرخ 
 میانگین 74.8 میلیون تومان به ازای هر تن 

و نرخ دالر 23 هزار تومان

4,650 ریالکارشناسی 4,6701402 ریالکارشناسی 3,7611401 ریالسال  1400

مفروضات تحلیل

شرکت در سال گذشته رکورد تولید شمش روی را شکست و حدودا 40 هزار تن تولید کرد. برای سال آینده تولیدات برای سال آتی حدود مقدار تولید
40 هزار تن در شرکت کالسیمین و حدودا 5 هزار تن توسط بافق با کنسانتره های ارسالی توسط خود شرکت  برآورد می شود.

مقدار فروش

طبق گزارشــات ماهانه، فروش شــرکت در ســه ماه ابتدایی ســال مالی 1401 شــامل 6،572 تن شــمش روی داخلی و 6،262 تن شمش صادراتی 
بوده است. برای ادامه سال  1401 فرض گرفته شده که شرکت بتواند 33،516 تن شمش به فروش برساند. ارقام پیش بینی برای سال 1402 
برابر با  46،000 تن شمش روی است الزم به ذکر است در پایان  سه ماهه سال 1401 شرکت حدودا 32 هزار تن موجودی کاالی ساخته شده 

)شمش روی( دارد.

LME برای ادامه سال 3,200 دالر و برای سال آینده 3,300 دالر لحاظ شده استنرخ LME در تحلیل حاضر نرخ

نرخ فروش
نرخ فروش برای سه ماه ابتدای سال برای شمش داخلی 94.2 میلیون تومان و شمش صادراتی 84.5 میلیون تومان به ازای هر تن گزارش 
شــده اســت. برای ادامه ســال 1401 نرخ شــمش روی 83.6 میلیون تومان به ازای هر تن در نظر گرفته شــده اســت. این نرخ ها برای ســال 

1402 برای شمش روی 98.8 میلیون تومان به ازای هر تن پیشبینی شده است.

هزینه تولید

در سال های اخیر، سهم خاک در هزینه های تولید حدودا 46 درصد و هزینه مواد کمکی 20 درصد، هزینه حقوق 20 درصد، هزینه تعمیرات 
6 درصد و سایر هزینه 8 درصد بوده است. با توجه به مقادیر تولید، هزینه خاک مصرفی برآوردی سال های 1401 و 1402 به ترتیب 1،208 
و 1،448 میلیــارد تومــان پیش بینــی شــده، هزینــه مــواد کمکی نیز به ترتیب 390 و 545 میلیارد تومان برآورد شــده اســت. هزینه حقوق و 
دســتمزد مســتقیم و غیر مســتقیم نیز با رشــد 50 درصدی برای ســال 1401 و رشــد 30 درصدی برای سال 1402 برآورد شده است. نرخ تورم 

سال جاری 40 درصد و سال 1402 برابر با 30 درصد فرض گردیده است.

متوسط نرخ دالر نیمای سال 1401 در این تحلیل  27،500 تومان و برای سال 1402، 32 هزار تومان در نظر گرفته شده است.نرخ دالر

 سایر درآمدها 
و هزینه  ها

 درآمد های عملیاتی شرکت شامل سود حاصل از تسعیر ارز و درآمد سرمایه گذاری می باشد. سود تسعیر ارز برای سال های 1401 و 1402 
به ترتیب 461 و 241 میلیارد تومان برآورد می شــود. مجتمع ذوب و احیا روی قشــم از زیر مجموعه های ارزنده فاســمین می باشــد) مالکیت 
100 درصدی( که تولید کننده شــمش روی با ظرفیت حدودا 7 هزار تن در ســال می باشــد. درآمد ســرمایه گذاری فاســمین برای سال 1401 و 

1402 که ناشی از سودآوری ذوب و احیا قشم می باشه، به ترتیب 572 و 604 میلیارد تومان برآورد شده است. 

 درصد تغییر سود هر سهم 1401
 به ازای تغییر یک درصد از 

متغییرهای اساسی

1/30 درصدنرخ دالر1/60 درصدظرفیت عملیاتی0/6 - درصدموجودی پایان دوره

LME 0/20 درصددرآمد س.گ0/1 - درصدنرخ خاک1/10 درصدنرخ

مروری بر پتانسیل و ریسک شرکت

شرکت کالسیمین تحریم مستقیم کشور آمریکا می باشد. کاهش شدت تحریم ها و تسهیل دسترسی به بازار بین المللی از حیث مشتری 
و از حیث تکنولوژی و بفروش رســاندن موجودی 32 هزار تنی شــمش از بزرگترین پتانســیل های شــرکت می باشد.کشــش باالی سودآوری 
بــه قیمــت جهانــی و دالر از دیگــر پتانســیل های ســهم هســتند. رو بــه اتمــام بودن مــاده معدنی انگــوران و پاییــن آمدن عیار خــاک، صدور 
دستور العمل های گوناگون از قبیل عوارض گمرکی و مالیاتی بر واردات ماده معدنی از کشورهای همسایه، ادامه تحریم ها و ایجاد مشکالت 

برای فروش شمش، سرکوب قیمت ارز، تغییر سیاست های بورسی به واسطه تغییر دولت، از ریسک های شرکت هستند.

نظر کارشناسی
در سناریوی پایه فرض بر فروش تمامی تولیدات سال جاری است. همچنین فرض شده است که مشابه سه ماه ابتدای سال نرخ خاک 
با عیار 26 درصد تهیه گردد. در صورت وقوع این دو مهم می توان انتظار داشت سناریوی پایه تا حد زیادی اتفاق بیفتد که در این صورت 

نسبت پی بر ای فاسمین در محدوده کمتر از 4 واحد قرار خواهد گرفت که سهم را بیش از گذشته جذاب خواهد نمود.

الهام کریمی
کارشناس تحلیل


