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 بنیادین بررسی

 صنعت سرب و روی ایران و جهان 

 و  

 شرکت کیمیای زنجان گستران 

 

 

 

 

 شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر ) اماکو( 49سال  برگرفته از تحلیل جامع صنعت سرب  و روی
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 پیشگفتار

تحلیلهای جامع صنایع برترر  تمامی تحلیلهای ارایه شده در بخش صنعت، از سری 

 ) امراکو    تالیف شده در شرکت مشاور سررمایه ذرراری ابری سرینا مردبر     رسی بو

و تمامی حقوق مادی و معنوی ایی تحلیر  صرر ا متعلره بره      استخراج شده است

شماره کتابشناسری  شرکت اماکو می باشد. تمامی تحلیلهای به عنوان کتاب دارای 

یگررد ارانونی ر ا بره    ملی می باشندو هرذونه استفاده از مطالب  بدون ذکر منبع پ

 دنبال خواهد داشت.

تحلی  جامع صنعت سررب و   از سری تحلیلهای جامع صنایع و شام  ایی تحلیلها  

مری باشرد و تمرامی ایری     روی، مس، پتروشیمی، دارو، سیمان، سنگ اهی و  والد 

 صنایع را در بعد جهانی، منطقه ای ، داخلی و بورسی مورد تجزیه و تحلی  ارار داده

سی عرضه و تقضا و چشم انداز بازارها و ایمرت محوروالم مختلرف هرر     ربر و به

ااب  تهیه و کتاب   word ،pdf است. ایی تحلیلها در االب  ایلهایصنعت پرداخته 

می باشد. برای کسب اطالعام بیشتر در خووص تحلی  جامع صنایع برتر بورسری  

 مراجعه  رمایید.    co.ir-www.ema               به سایت شرکت به نشانی

http://www.ema-co.ir/
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  همقدم

در حروزه   آن ایی شرکت با نماد کیمیا در بورس تهران درج شده است و عمده تولیردام 

هزار تی کنسانتره  052تولید کنسانتره سرب و روی می باشد. ظر یت اسمی ایی شرکت 

هزار تی کنسانتره سرب می باشد.  اب  از اینکه به بررسی بودجره شررکت و    52روی و  

مالی عرضه سهام شرکت بپردازیم بهتر است آخرریی  تحلی  صورتهای مالی و ایمت احت

وضعیت صنعت سرب و روی را در بعد جهانی و داخلی بررسی کنریم. در انتهرا نیرز بره     

مقایسه وضعیت سود آوری شرکت در مقایسه با رابای خود پرداخته ایم و به موشرکا ی  

ولیره  ا در روز عرضره ا صورتهای مالی شرکت و برآورد ایمت مناسرب هرر سرهم کیمیر    

 .پرداخته ایم 
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 داخلی و ای منطقه جهانی، بازارهای بررسی اول بخش

 روی و سرب صنعت 

 

 

 سینا ابن گذاری سرمایه مشاور شرکت روی و سرب صنعت جامع تحلیل 3و 2 فصل  از برگرفته )

 (49 آذر آپدیت ) مدبر
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 روی  فلز وضعیت

 روی عیار و بزرگ معادن اقتصادی صرفه بر آن عالوه .دارد جهان صنعتی تولیدات رونق به بسیاری وابستگی روی بازار رونق

غرب  در اگرچه بلندمدت در .بود خواهد گذارتأثیر بسیار هاموجودی میزان و فلز عرضه شرایط بر نیز معدنی ماده محتوی

 ناحیه این مصرف آسیا، شرق کشورهای رشد به توجه با اما باشد، نداشته ایخیره کننده رشد روی فلز مصرف ممکن است

-قیمت حال این با. باشد درصد 6 از بیش 0202 سال تا در جهان روی مصرف ساالنه رشد که شد خواهد موجب تنهایی به

 اشباع موجب و رسید دالر 082 و هزار چهار خود یعنی به اوج به 0226 سال در که گذشته هایسال در روی باالی های

، 0202میزان تولید روی در سال  .باشد رو به رو اندکی مازاد با همچنان 0202 الس تا روی بازار که شودمی سبب شد، بازار

 بدون تغییرباقی مانده است. 0203میلیون تن بوده که نسبت به سال  3/03معادل 

 باالی موجودی گذشته(، دهه یک طی ) OECD عضو کشورهای در مصرف میزان مالحظه قابل کاهش  میان این در   

        فوالد قیمت تثبیت شرایط در گذشته سال شش طی روی قیمت افزایش گذشته، سالیان در تولید اشباع تأثیر تحت روی

 سایلوتولید  برای اتومبیل سازندگان تالش نهایت در و( شودمی مصرف فوالد کردن گالوانیزه برای روی از ایبخش عمده) 

 سرب صنعت ضعف نقاط عنوان به دهد، قرار فشار تحت نیز را انیزهگالو فوالد کنندگانتولید تا شده سبب که ترسبک نقلیه

 .گردید مطرح روی و

 دو قیمت چین، معادن از بسیاری در اقتصادی صرفه که است مواجه شده ذکر تهدیدات با روی و سرب صنعت حالی در   

 استخراج با رسدمی نظر به بعید هک روی بزرگ معادن از تعدادی شدن بسته با استخراج کاهش .است روی برای دالری هزار

 پرو، کانادا، در میالدی آینده سال و میالدی جاری سال در جدیدی معادن  .شکل گرفت، شود جبران جدید معادن

 روی تن هزار 338 به نزدیک معادن این یاستخراج فلز محتوی. کرد دنخواه کار به آغاز سعودی عربستان و بورکینافاسو

  دیدهایی برای به موقع به بهره برداری رسیدن این طرحها وجود دارد.با این وجود تر. است
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 2109ذخایر جهانی روی 

در حادود   0202با توجه به داده های زمین شناسی امریکا، مجموع جهانی ذخایر قابل استحصال روی در ساال  

کشاورهای اساترالیا،   دهد بیشترین ذخایر روی جهاان در  میلیون تن است. همانطور که شکل زیر نشان می032

علی رغم افزایش مصرف روی در سالهای اخیر، افزایش ذخایر روی رشد بیشتری داشاته و  چین و پرو قرار دارد. 

 این فلز در جهان بیش از سالهای گذشته در دسترس قرار گرفته است.

 

 0202،سال ذخایر جهانی روی به تفکیک هر کشور                  

 

07% 
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03% 
 ازااستان
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  روی جهانی لیدتو روند

میلیون 03 .3 نیز 0202 سال درجهانی  تولید 0.پیدا کردهافزایش  میلیون تن 03 .3به  0203 سال در روی تولید جهانی

تن بوده که اساسا نسبت به سال گذشته آن تغییری صورت نگرفته است. بر اساس گزارشات گروه مطالعات جهاانی سارب   

% افزایش 0میلیون تن و مصرف این فلز با  03 .00%  افزایش به 3با  0202ر سال و روی، میزان تولید روی تصفیه شده د

  میلیون تن رسیده است. 03 .60به 

                                                           
1
 بولتن متال گزارش 

 1900:کل ذخایر

 میلیون تن

 480: ذخایر پایه

 میلیون تن

ذخایر قابل 

 230استحصال 

 میلیون تن

استخراج از 

 13.3معادن 

 میلیون تن

ILZSG  ذخایر جهانی روی 0202، منبع 

http://www.ema-co.ir/


 
@emacoadviser 

و(مایه گذاری ابن سینا مدبر ) اماکمشاور سرشرکت   

 

 
8 

 co.ir-www.ema       

 

  ILZSGمنبع 0205-0995 یرو دیتول ساله 52 روند

 جهان در روی فلز کنندگان تولید بزرگترین

دگان نیز آمریکا، چین و و بزرگترین واردکنن بزرگترین کشورهای صادرکننده روی در جهان کانادا، چین و استرالیا   

 .باشند، آمریکا و ژاپن میبزرگترین مصرف کنندگان جهانی روی نیز چین .باشندآلمان می

است این صنعت با توجه به  کننده بزرگ ماده معدنی روی در آسیا بعد از چین، قزاقستان و هندایران چهارمین تولید   

های الزم در آن کشور نداشته و تحقیقات و نوآوری ی خاصی از لحاظ فناوری به خارج ازتوسعه بومی در کشور وابستگ

 .همواره در داخل کشور در حال انجام است
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 FC Stone منبع:  -0202در سال  بزرذتریی مناطه تولید کننده  لز روی

 را به فلز این جهانی تولید از نیمی حدود جهان روی درصد 24حدود  تولید با آسیا لندن، فلزات بازار اطالعات براساس  

ترتیب با  به آفریقا اقیانوسیه، اروپا و ت.اس گرفته قرار دوم رتبه در درصد 06 با آمریکاآن  از پس و داده اختصاص خود

وی کوچک و متوسط ر معدن 302بیش از اند.داده اختصاص خود به روی تولید در را بعدی هایجایگاه درصد، 0 و 8، 00

 ,Xstrata, Glencore Nyrstar  Hindustan Zinc, China Minmetals) بزرگمعدن  2وجود دارد که تنها 

Teck, Votorantim هزار تن وجود دارند، که  022( با تولید بیش ازGlencore-Xstrata-Nyrstar ،22  درصد از

از روی جهان از معادن زیرزمینی و چند  ٪20حدود اند. در عین حال جهانی روی را به خود اختصاص دادهسهم تولید 

 استخراج شده است.باز  معدن بزرگ رو

 

 

 

 اروپا

8% 

 % 29آسیا

 اقیانوسیه

00% 

 آمریکا

09% 

 آفریقا

0% 

 اروپا

 آسیا

 اقیانوسیه

 آمریکا

 آفریقا
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 2109 سال در روی کننده تولید کشورهای بزرگترین

 جهان در فلز این کنندهتولید بزرگترین 2020 سال در روی جهانی تولیدات از رصدد 36 .6 حدود تولید با چین کشور   

 00 . 6 ،2020 سال در نیز استرالیا بود. درصد 00 .3 تنها 2022 سال در شورک این سهم که حالیست در این است.

 )میزان تاس بوده درصد00 حدود در مقدار این 2022 سال در البته که داشته برعهده را روی جهانی تولید از درصد

 تا سوم های رده در نیز  اکاناد و هند پرو، است(. همراه کاهشی روند با 0202 تا 0222 سال از استرالیا در روی تولید

 دارند. قرار روی جهانی تولید پنجم

 

 پرو

02/3% 

 چین

00/3% 

 استرالیا

05/0% 

 سایر

07/0% 

 اروپا

02/9% 

 کانادا

8/3% 

 هند

3/3% 
 0222در سال    کنسانتره) سهم کشورها از تولید معدنی روی 
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 ILZSGمنبع 2020 و 2022سال در یرو یجهان دیتول از کشورها سهم

 0202رتبه بندی مهمتریی کشورهای تولید کننده روی، 

 

 پرو

9/9% 

 چیی

39/9% 

 استرالیا

00/9% 

 سایر

09% 

 اروپا

7/7% 

 کانادا

0/7% 

 هند

5/3% 

 0202در سال   کنسانتره) سهم کشورها از تولید معدنی روی 

 تناژ  کشور رتبه

 0111111  چین 0

 0011111  استرالیا 2

 0311111  پرو 3

 021111  ستانهندو 9

 011111  امریکا 0

 011111  مکزیک 6
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 روی قیمت وضعیت

 اعالم و  تن هر ایاز به دالر 060 و هزار و دو دالر402هزار و ترتیب به 0202و  0203 هایسال در روی قیمت متوسط   

دالر و  008دالر، دو هزار و  022به ترتیب دو هزار و  0202و  0206، 0200است. متوسط قیمت روی در سال های  شده

 0.پیش بینی شده استدالر به ازای هر تن  002دو هزار و 

فلزی که در برخی  ز شاهد بودیم.با وجود افت قیمت روی از ابتدای سال، در ماه سپتامبر رشد قابل توجهی را برای این فل   

  عرضه مواجه بوده، اکنون به سمت روند سازنده و متوازن گرایش پیدا کرده است. گروه مطالعات و تحقیقاتواقع با مازاد م

 Antaike های ذوب روی چین در نظر دارند میزان تولید خود را به شدت کاهش دهند.چین اعالم کرده که کارخانه 

در نیمی از  دهد.درصدی را در میزان تولید نشان می 03ر شده توسط انجمن فلزات غیرآهنی چین، افت نمودارهای منتش

هنوز بازتاب این کاهش در  .های تولید کننده روی در چین میزان تولید در بازه زمانی ژانویه تا جوالی پایین بوداستان

دهد که کاهش عرضه با کاهش در میزان تقاضا نشان میمیزان باالی موجودی ذخایر  مشاهده نشده است.میزان موجودی 

به  0202در سال بود درحالی که  میلیون تن 03میزان تولید روی تصفیه شده  0203در سال  است. پوشش داده شده 

 .میلیون تن تولید رسید که این میزان تولید متأثر از تولیدات عمده چین بوده است 03. 3میزان

روند  0202ل دالر برای هر تن، از اوایل سا 0222رد بد قیمتی در چند سال گذشته و کاهش به زیر فلز روی بعد از عملک

 افزایشی به خود گرفت.

 0205تا سال 0989نمودار ایمت روی از سال  

                                                           
  HSBC بانک 0
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 KITCO مودار ایمت روی در یک سال ذرشته، منبع:ن  

 2109 سال تا روی تقاضای و عرضه وضعیت

به بعد شاهد وجود مازاد عرضاه در باازار روی جهاانی هساتیم. در      0222دهد از سال همانگونه که شکل زیر نشان می   

ن فلاز شاده اسات بیشاترین     کسری عرضه مشاهده می شود، که این کسری موجب روندرو به رشد قیمت ایا  0203سال 

 0200ها حاکی از آن است کاه کساری عرضاه از ساال     بینیپیش هزار تن بوده است.322و حدود  0202کسری درسال 

  کاهش محسوسی خواهد داشت و این روند کاهشی ادامه دار خواهد بود.
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 ILZSGمنبع 0020-0220جهان یرو فلز مازاد و یکسر

 روی تقاضای

 تان  046222 از بایش  ، 0202 ساال  در شده تصفیه روی  جهانی مصرف روی، و سرب المللی بین هگرو گزارش براساس

 آمریکاا  مانند بازارهایی در البته .برسد  تن 0948 به 0202 سال تا  میزان می کند این بینی پیش بلومبرگ که. است بوده

 پایاداری  و قیمتهاا  بهباود  به توان می روی یمعدن تولیدات رشد کاهش به توجه با و است شدن تقویت حال در تقاضا نیز

 بود. امیدوار جهانی بازارهای در آن
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 مختلف از تقاضای جهانی روی کشورهایسهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ILZSGمنبعی  در چند سال اخیر رو یجهان یتقاضاسهم کشورها از 

وی جهان را به خود اختصاص داده درصد از تقاضای ر 02کننده فلز روی است که در حدود چین بزرگترین مصرف   

با  0202و  0203سایر تولیدات صنعتی در سال حوزه تولید اتومبیل، تولید مسکن و های گسترده چین در برنامهاست. 

رشد مناسبی روبرو شده است و بسیاری از تحلیلگران را بر آن داشته است که نسبت به کمبود این ماده در سالهای بعد 

 هشدار دهند.
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 روی فلز های ایگزینج

آلومینیوم،  گالوانیزه در صنعت اتومبیل سازی هستند؛ و آلیاژ پالستیک جایگزین های مناسبی برای ورقآلومینیوم و 

 آلیاژهای و در کاربرد های دیگر می باشند. آلومینیوم روی پوشش پالستیکی جایگزین های کادمیم، رنگ و پوشش

 جایگزین های مناسبی برای عناصر از هستند. امروزه بسیاری گری در ریخته  روی آلیاژهای برای اصلی منیزیم رقبای

بنابر اطالعات فوق انتظار می رود با افزایش  .محسوب می شوند مواد رنگی و الکترونیکی، شیمیایی، در صنایع  روی

 جایگزین ها، میزان مصرف فلز روی کاهش یابد.

  سرب وضعیت

 تن هزار 402 و میلیون 00 به %  افزایش 090با  0200تا پایان سال  سرب جهانی یتقاضا که شودمی بینیپیش   

 دوچرخه خودرو، تولید رشد واسطه به سال دو این طی سرب تقاضای درصدی294 افزایش  بینیپیش چین، در .برسید

صنعت مخابرات و  زایشپیرو اف آمریکا در تقاضا امسال .است بوده همراه تلفن گوشی هایسیستم پیشرفت نیز و برقی

  .است بوده  همراه رشد با اسیدی سرب هایباطری جایگزینی و اوریجینال و اصلی تجهیزات ارتباطات

    

 2100 سال در سرب جهانی  ذخایر

در  0202 سارب در ساال    قابال استحصاال   های سازمان زمین شناسی آمریکا، مجموع جهاانی ذخاایر  توجه به دادهبا    

. علی رغم افزایش مصرف سرب در سالهای اخیر، افزایش کل ذخاایر ایان فلاز رشاد بیشاتری      تن است نمیلیو 82 ودحد

  شته در دسترس قرار گرفته است.بیش از سالهای گذداشته و 
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 ذخایر  لز سرب در دنیا                                                       

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ILZSG، منبع : 4102ذخایر جهانی سرب   

 هناد   کشورهای استرالیا، چین، روسیه، آمریکا، پارو، همانطور که شکل زیر نشان می دهد بیشترین ذخایر سرب جهان به 

   دارد اختصاص مکزیکو 

 

 

 

 

کل ذخایر 

میلیون  2000

   تن
: ذخایر پایه

میلیون  170

ذخایر قابل  تن

استحصال 

 میلیون تن87

استخراج از 

 5.0معادن 

 میلیون تن
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 0202ذخایر جهانی سرب به تفکیک هر کشور،

   9210 سال در سرب تولید از دنیا مختلف مناطق سهم

 جهانی تولید از نیمی حدود جهان درصد سرب 02 تولید با آسیا 0202در سال  نیز سرب مورد درهمچون فلز روی،    

 به آفریقا و ااروپ ،اقیانوسیه ت.اس گرفته قرار دوم بهرت در درصد 00 با آمریکا آن از پس و داده اختصاص خود به را فلز این

 اند.داده اختصاص خود به را بعدی هایدرصد جایگاه 0 و 8 ، 00با   ترتیب

%     6امریکا   

%0و پر  

 
%6مکزیک   

%3هند   

%00روسیه   

 

 

 استرالیا

91%  

%01%                                    سایر 06چین   
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 ILZSGمنبع:  2020 سال در سرب دیتول از ایدن مختلف مناطه سهم

 

 جهان در سرب تولید وضعیت

میلیون تن رسیده است که چین  092 به 0202دهد تولید فلز سرب در جهان در سال انطور که جدول زیر نشان میهم   

   دارند. های بعدی قرار ، مکزیک و پرو بعد از چین در ردهاختیار دارد. استرالیا، آمریکارا در % از حجم تولید 02به تنهایی

 در استرالیا قرار دارد.  سرب جهانل ر قابل استحصایبیشترین ذخاالزم به ذکر است 

 

 

 

 

 

 

 

 اروپا
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00% 

 آسیا

52% 

 اایانوسیه
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 تولید0203 کشور
0202 

 تولید

 ذخایر

اعداد به )

 (هزار تی

 0222 300 322 آمریکا

 30222 202 200 استرالیا

 0622 20 80 بولیوی

 022 2 02 کانادا

 02222 0402 0422 چین

 0622 002 026 هند

 622 22 00 ایرلند

 0622 002 002 مکزیک

 2222 22 066 روپ

 0222 22 42 لهستان

 4022 040 040 روسیه

آفریقای 

 جنوبی
03 02 322 

 0022 60 60 سوید

 NA 60 28 ترکیه

سایر 

 کشورها
302 302 3222 

 82222 0262 0242 جمع

 

   USGSمنبع ،0202 سرب بازار تیوضع
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 2109-2119-سرب فلز جهانی مصرف

دهد مصرف فلز سرب با رشد ی فلز سرب نمایش داده شده است. همانطور که شکل نشان میدر شکل زیر مصرف جهان

رسیده است. البته میزان مصرف  0202میلیون تن در سال   0298به    0224میلیون تن در سال  490نسبتاً ثابتی از 

تا کنون محسوب می شود.   0222میلیون تن بوده که بیشترین میزان مصرف از سال  00903معادل  0203سرب در سال 

عمده تقاضا برای این فلز در منطقه آسیا و برخی کشورهای درحال توسعه خارج از آسیا  به ثبت رسیده و بیشترین 

 میزان مصرف آن در تولید باتری اتومبیل می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 0202-2022-سرب  لز یجهان مورف:0  شماره شک 

عرضه سرب تصفیه  0202مارهای گروه مطالعات بین المللی سرب و روی نشان می دهد که در سه ماه نخست سال آ

هزار تن پیشی گرفته است. در زمان مشابه، با وجود رشد ذخایر بازار فلزات لندن به  00شده جهان از تقاضای آن حدود 

درصدی  0کاهش تولید در چین، افت  .تن کاهش یافت هزار 02هزار تن، مجموع سطح ذخایر گزارش شده تا  00میزان 
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افزایش تولید معدنی سرب در استرالیا، مکزیک، پرو و آمریکا با کاهش تولید در  تولید معدنی سرب را به دنبال داشت.

لید ژاپن، هند، ایتالیا و کره با کاهش تو چین،  افزایش تولید سرب تصفیه شده در استرالیا،  .بولیوی و کانادا متعادل شد

افزایش تقاضای سرب تصفیه شده به  .درصدی را در جهان رقم زد 098پرو و آمریکا متعادل شد که در نتیجه افزایش 

درصد  290درصدی چین بود. مصرف آمریکا تا  090درصدی اروپا و رشد  292درصد بیشتر تحت تاثیر افزایش  090میزان 

 .هزار تن رسید 203درصدی به  0092با رشد   ره سرب است،واردات سرب چین که شامل کنسانت و کاهش یافت

 

 2100 سال تا سرب تقاضای و عرضه وضعیت 

 022به 0226 سال در عرضه میزان این که بود روبرو تن هزار 02  مقدار به عرضه کمبود با سرب بازار 0220 سال در   

 تولیدات افت و جهانی بحران از بعد برد.می سر هب نسبی تعادل در 0224 تا 0222 سال از اما است. رسیده تن هزار

 استرالیا، چین، کشورهای در قبالً که ایتوسعه طرحهای طرفی از بودیم تقاضا کاهش شاهد اروپا و آمریکا در صنعتی

 0200 سال طی تنی هزار 02 عرضه مازاد نتیجه در و رسیدند برداری بهره به بودند شده شروع مکزیک و پرو کانادا،

 شد. روبرو تن هزار 32 حدود در عرضه کمبود با 0202 سال در سرب فلز رسید. تعادل به 0203 سال در که شد، یدارپد

 به 0200 سال برای برسد..بنابراین تن هزار 22 حدود به عرضه کمبود دیگر بار نیز  0200 سال در شودمی بینیپیش

  شود مواجه نیز سرب فلز عرضه دکمبو و تقاضا افزایش با بازار رسدمی نظر
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. 

 

 

 

 

 

 

 ILZSG منبع 0200-0022جهان سرب مازاد و یکسر

 چین که رسیده مقدار بیشترین به عرضه میزان 0200 سال در شده داده نشان زیر نمودار در که همانطور

 است. داشته عرضه افزایش این در را سهم بیشترین
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 0200 - 0222 سالهای در سرب هانیج  تقاضای و عرضه مقایسه

  سرب قیمت بررسی

 باه  0200 فوریه در کاهشی روند یک با ابتدا فلز، این قیمت است. بوده نوسانی گذشته سال دو در سرب قیمت  

 رسایده  تن هر دالر 0223 به کاهشی روندی با 0200 نوامبر در سرب قیمت است. رسیده تن هر در دالر 0322

 افات  فلاز  ایان  قیمات  0200 سال در است. داشته را میزان بیشترین 0200 سال آوریل در فلز این قیمت .است

 حاوالی  همان قیمت و باشد نداشته چندانی تغییر 0200 سال پایان تا فلز این قیمت شود می بینی پیش و کرده

 است. شده بینی پیش افزایشی 0200 سال تا سرب قیمتی روند کلی بطور .ماندب باقی تن هر برای دالر هزار دو
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 0202-0200نمودارهای قیمتی سرب 

نشان می دهد. همینطور که مشاهده می  0200تا سال  0200سال از سالهای   0نمودار زیر روند قیمت فلز سرب را طی 

 شود تغییرات قیمت این فلز روندی نزولی دارد.

 آتی انداز چشم و بازار فعلی وضعیت

بی »بهترین عملکرد را داشته باشد. در همین حال  0206شود در سال بینی میفلزاتی است که پیش فلز روی یک از   

وگروه « اف سی استون»البته  درباره فلز روی اعالم کرد: روی در حال حاضر با کسری مواجه است.« ان پی پاریباس

CPM  های باقیمانده از سال متصورند و مازاد را برای این فلز در ماه CPM پیش  برای روی کسری را  0200تا سال-

 .بینی کرده است

برداری است، دو معدن بزرگ روی روزهای پایانی فعالیت خود را  درحالی که برخی معادن جدید روی در حال بهره   

رد، گذرانند. پایان دوره فعالیت یک معدن به عنوان بخشی از زندگی آن معدن است و هیچ چیز غیرمعمولی وجود ندامی

 00اما در یک فاصله زمانی نسبتاً کوتاه فشارهایی وجود دارد که معادن جدید به سختی آن را جبران خواهند کرد و طی 

تعطیلی معادن تأثیر قابل توجهی بر میزان تولید  .های بیشتری خواهد بودشاهد محدودیت ماه آینده بازار روی 02تا 

های معدنی حجم باالیی ب با هم صورت می گیرد.  طی سه دهه شرکتسرب نخواهد گذاشت. استخراج سرب و روی اغل
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اند، اما در مورد سرب به دلیل مشکالت زیست محیطی ناشی از آن، حجم ذخایر از ذخایر روی را استخراج کرده

 .استخراجی میزان باالیی نبوده است

اندازه کافی پاسخگوی تقاضا نخواهد بود، در آینده برای سرب عرضه اولیه جدیدی وجود ندارد و میزان ذخایر به    

با رونق بازار خودرو در چین و آمریکا تقاضا مورد حمایت قرار گرفته  بنابراین بازار سرب نیز تحت فشار قرار خواهد گرفت.

« اف سی استون»کند و بینی میمازاد سرب را برای سال آینده کمتر پیش« بی ان پی پاریباس». در این میان .است

 .کندهزار تنی امسال به سمت یک بازار متوازن در سال های آینده حرکت می 00قد است که سرب از مازاد معت

-رود که شاهد فشارهای نزولی بیشتر بر این فلز نباشیم. پیشبرد و انتظار میمتعادلی به سر میبازار سرب در موقعیت    

دالر است. همچنین  0320و  0002، 0022تیب برای سرب به تر« BNP»و  " "CPM ،FC STONE""بینی گروه 

 .دالر است 0302و   0022 ،0002ها برای روی به ترتیب بینیاین پیش

 جهان روی و سرب صنعت در ایران جایگاه

 از باشد. همچنینمی هند و قزاقستان چین، از بعد آسیا در روی و سرب معدنی ماده بزرگ تولیدکننده چهارمین ایران   

 گروه گزارشات طبق بر .باشدمی دارا آسیا در را پنجم جایگاه سرب تولید نظر از و ششم جایگاه روی شمش تولید نظر

 روی سرانه مصرف معادل میزان این کیلوگرم است که 0902 ایران در روی سرانه مصرف روی و سرب مطالعات المللیبین

کیلوگرم  392در آمریکای شمالی کیلوگرم و  094  غربی اروپای در سرانه مصرف باشد. متوسطمی جنوبی آمریکای در

 قابل پتانسیل دارای ایران که دهدمی نشان مطلب اینباشد. کیلوگرم می 090سط سرانه در حدود باشد. در چین متومی

 .دارد هاو زیرساخت گالوانیزاسیون صنایع در بخصوص روی تقاضای افزایش جهت در ایمالحظه

 ولی تا به حال کار اکتشافی سیستماتیک ،کانسار و نشانه سرب و روی شناخته شده است 622 از تاکنون در ایران بیش   

آنها بصورت مطلوب شناسایی  های متالوژی زائی سرب و روی و ایالت برای شناخت غالب آنها صورت نگرفته و روند کانی

ی اکتشافی بر روی چندین کانسار )حدود منحصر به کارها ر سرب و روی ایرانیاست. بیشترین شناخت ما از ذخانشده 
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آباد  مهدی کوشک، ایرانکوه، نخلک، -توان به کانسارهای انگوران و آهنگران، لکان آنها می بیست کانسار( است که از جمله

 .و دونا اشاره کرد

هدف  توسطم غربی اروپای دارد. در وجود ایران در تقاضا افزایش درخصوص روشنی انداز چشم نیز سرب حوزه در   

باشد. در ایران کیلوگرم می 00/2کیلوگرم و در هند  092سرانه  مصرف متوسط چین در باشد.می کیلوگرم 2 ساالنه سرانه

 (UPS) اسید مصرفی در اتومبیلها، موتورهای برقی، برق جانشین ،ای سربهیباطر باشد.کیلوگرم می/432متوسط سرانه 

 .ای در ایران بوجود آورد بازار عمدهدر شبکه کامپیوتر و مخابرات میتواند 

 ایران در روی و سرب نکات اهم

 باشد. می خصوصی بخش به متعلق کامل طور به روی و سرب صنعت 

 باشد. می سال در روی شمش تن هزار 202 کشور تولید ظرفیت 

 است. بوده تن هزار 062 گذشته سال در موجود عملی ظرفیت 

 80 می کالسیمین شرکت آنها بزرگترین که باشند می فعالیت به مشغول صنعت این در فعال واحد 

 باشد.

 شود. می شامل را نفر هزار 02 حدود در کشور سطح در صنعت این مستقیم زایی اشتغال 

 یک صنعت این شود، می صادر صنعت این تولیدی محصوالت درصد 82 حدود در اینکه به توجه با 

 شود. می محسوب کشور برای آور ارز صنعت

 دارد. اختیار در را بورس بازار در فعال شرکت 2 صنعت این 
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 به نزدیک و باشد می سهامدار هزار 002 دارای تنهایی به روی معادن توسعه هلدینگ مجموعا 

 فعالیت به زنجانمشغول استان خصوص به کشور مختلف نقاط در هلدینگ این در شاغل پرسنل2222

 هستند.

 شود. می برآورد تن میلیون 3 واحد، 80 این برای نیاز ردمو خوراک ها، ظرفیت از استفاده برای 

 هستند. کار به مشغول ظرفیت درصد 30 با ها شرکت حاضر حال در 

 ایران روی و سرب ذخایر

 ایران با وجود دو معدن بزرگ مهدی دارد. قرار ایران معادن ترینمهم در روی و سرب جهانی ذخایر از درصد 3حدود    

ابع کافی را برای فعالیت در صنعت سرب و روی داراست. بخشی از تولید روی در کشور مصرف میشود و آباد و انگوران من

توجهی از آن نیز صادر میشود. با توجه به محدودیت منابع روی در جهان و مصارف متنوع آن در صنایع  بخش قابل

باتریهای وسایل نقلیه الکتریکی، بازار  بینی شده در گالوانیزه، تولید آلیاژهای مختلف و همچنین مصارف نوین پیش

معدن  00معدن سرب و روی وجود دارد که  23معدن فلزی کشور؛  040ای برای این فلز وجود دارد. از کل  شده تضمین

معدن  38معدن غیرفعال و هفت معدن در حال تجهیز است. از این تعداد دو معدن دولتی، سه معدن تعاونی و  00فعال، 

 000 دنفر ایجاد اشتغال کرده است. کل ذخیره احتمالی سرب و روی این معادن حدو 0882برای  خصوصی است که

 هم کشورمان .درصد آن استخراج میشود 0/2هزار تن یعنی حدود  022میلیون تن است که تنها ساالنه یک میلیون و 

 و سرب کانسارهای .است داده اختصاص خود به را فلز این تولید پانزدهم رتبه جهان، درصد از روی 0900تولید  با اکنون

 آن از آذربایجان یزد و -انارک بند، نای- طبس گلپایگان،  -یزد کمربند که اندشده واقع کمربند مهم چند در ایران روی

 بزرگ معدن است. پنج کوشک و ایرانکوه انگوران، روی و سرب معدن ایران سرب کانسارهای ترینهستند. مهم جمله

 3 تن، میلیون 2 تن، میلیون 02 تن، میلیون 4 ذخیره میزان با ترتیب به گوشفیل و کوشک عمارت، آباد، مهدی انگوران،

 0290متوسط  عیار با روی و سرب فلز قطعی ذخیره تن میلیون 83     از بیش تن، هزار 022 میلیون و 0 و تن میلیون
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 معدنی ماده صورت به جهان در روی معدنی ذخایر %42 از بیش اند.داده اختصاص به خود را برآوردی درصدی روی

میلیون  03میلیون تن و ذخیره احتمالی آن  4ذخیره قطعی معدن سرب و روی انگوران،  است. اکسیده بقیه و سولفوره

درصد است. معدن انگوران به دلیل عیار باالی فلز محتوی، از معادن  32تا  00تن گزارش شده است. عیار روی آن 

میلیون تن است که بخش روباز معدن سرب و روی انگوران  4. ذخیره باقیمانده کل معدن نزدیک به هان استکمیاب ج

درصد از محصول پر عیار این معدن سولفوره  22هزار تن ذخیره دارد و امسال اولین سالی است که  222میلیون و  6

هزار تن ماده معدنی تولید خواهد کرد. پیش  202است و در سال های آتی بیشتر خواهد شدو طبق برنامه تولید امسال 

بینی شده است که در صورت وجود شرایط جوی مناسب منطقه انگوران در زمستان سال جاری میزان استخراج این 

درصد آماده سازی  42میلیون تن است که تا کنون حدود  0معدن افزایش خواهد یافت. ذخیره بخش زیر زمینی معدن 

ت گرفته ولیکن هنوز به بهره برداری نرسیده است. قابل توجه است که در خوش بینانه ترین حالت های این معدن صور

سال آینده خواهد بود ولیکن شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد بر  00ذخیره قابل استحصال معدن تا 

معدن مهد  .ربع کار اکتشافی جدید انجام دهدکیلومتر م 202زرشوران در مساحتی حدود  –روی پهنه اکتشافی انگوران 

میلیون تن ذخیره، دومین معدن دولتی است که از نظر ظرفیت ذخایر، بزرگترین معدن کشور  320آباد یزد نیز با  ی

درصد است، استفاده از آن برای تولیدکنندگان صرفه  6تا  0است، اما به دلیل پایین بودن عیار خاک آن که حدود 

رد. تولیدکنندگان عمده روی کشور در حال حاضر هشت شرکت توسعه معادن روی ایران، کالسیمین، باما، اقتصادی ندا

هزار تن تولید کنسانتره روی در  222معادن بافق، سرمک، سوژمیران، تیران و صنعتی و معدنی شاهین با ظرفیت اسمی 

دی، تولید روی بندرعباس، ذوب روی احیای کشور فعالیت دارند. هفت کارخانه بزرگ ذوب روی زنجان، ذوب روی دن

کارخانه کوچک  20قشم، فرآوری مواد معدنی، ذوب روی اصفهان، ذوب روی بافق، شرکت ملی سرب و روی ایران و 

با کاهش عیار  42تا  84. طی سالهای هزار تن در کشور فعال هستند 082تولید ورق و شمش روی با ظرفیت اسمی 

نیز این افت عیار مجدد تکرار شده است. الزم به ذکر است که عیار سولفوره معدن زیر  43 مواجه بوده ایم و در سال

درصد به باال است ولیکن به دلیل اینکه تکنولوژی های فعلی واحد های فرآوری سرب و روی کشور بر مبنای  30زمینی 

 اکسیده و کربناته برنامه ریزی شده است . 
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 روی و سرب عمده معادن

معادن فلزی و %  2/02معدن )  08معدن فلزی کشور ،  040از کل تعداد   ایران آمار مرکز آمارگیری نتایج طبق بر   

معدن غیرفعال ویک معدن درحال تجهیزاست  02معدن فعال و 02کل معادن کشور ( سرب وروی وجود دارد که %  2/2

بهره بردار % (  20معدن )  00تعاونی و % (  2 معدن ) 0در اختیار بخش دولتی و % (  08معدن )  0که از این تعداد 

تن ( استخراج واقعی داشته وکل ذخیره  0032828بیش از یک میلیون وپانصد هزارتن ) 0382خصوصی دارد ودرسال 

 ایران روی و سرب ملی شرکت نظر بنابر  .میلیون تن بوده است 023معدن نزدیک به  08احتمالی )سرب وروی( این 

 تن میلیون 6/0) تن میلیون 60 سرب معدن سنگ شده ثابت ذخایر  عدد، 062 شده شناسایی کانسارها( )و معادن شمار

 و اکسیده بصورت همراه( سرب فلز تن میلیون 0/2) تن میلیون 002احتمالی و قطعی ذخایر جمع و همراه( سرب فلز

 .است شده برآورد سولفوره

 انگوران معدن

ترین تولید  بزرگ،  استان زنجان شهرستان ماهنشان در کارخانه تولید سرب و روی انگوران و انگوران معدن سرب و روی

شرکت تهیه  مالک معدن سرب و روی انگوران .است میانهخاور ترین معدن سرب و روی و بزرگ ایران کننده سرب و روی

تعداد شاغلین مجتمع معدنی   ..است شرکت کالسیمین و کارخانه تولید سرب و روی دندی و تولید مواد معدنی ایران

با احتساب استخراج ساالنه یک میلیون تن ماده معدنی عمر باقی مانده معدن  .شدبا نفر می 022انگوران به طور متوسط 

ازنظر عیار  "انگوران"معدن  از اینرو تالش می شود تا معادن جایگزین کشف شود. شود. سال دیگر تمام می 00انگوران 

 .باالی فلز محتوی، از معادن نادر در جهان است
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 معدن مهدی آباد:

 میلیون 320این معدن با داشتن ذخیره  قرار دارد. یزد در نزدیکی مهدی آباد معدن سرب و روی

نظیرترین معادن  آباد یکی از بی معدن مهدی. آید بزرگترین معدن در نوع خود در جهان به شمار می روی و سرب تنی

باشد، که ایجاد کارخانه تولید روی در نزدیکی  سرب و روی در جهان به جهت ذخیره معدنی اکسیده و سولفوره می

معدن مهدی آباد به عنوان یک معدن  .رگی در ارتقاء جایگاه صنعت سرب و روی در ایران خواهد داشتآباد گام بز مهدی

استراتژیک سرب و روی در کشور باید هر چه سریع تر مورد بهره برداری قرار گیرد تا نگرانی های فعاالن این حوزه 

معدن مهدی آباد می تواند با تولید ین همچن .است جهان سرب و روی بزرگ دومین کانسار معدن، این برطرف شود.

میلیون   02ذخیره مانده حدود 
  3میلیون تی اکسیده  7تی، 

  میلیون تی سولفوره

 00حدود : ک  ذخیره معدن
 میلیون تی

بزرذتریی معدن سرب و روی 
در حال بهره برداری) ( 

میزان عیار ماده معدنی کاهش  
یا ته است ومیزان استخراج  
 .ساالنه رو به کاهش خواهد بود

میلیون تی 3نیازکشور ساالنه  تی 752222استخراج ساالنه    

http://www.ema-co.ir/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DB%8C
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سهم قابل توجهی در تولید جهانی سرب  سال در بهینه ترین حالت اقتصادی، 00تن فلز سرب طی  220،002حدود 

با به پایان رسیدن ذخایر معدن انگوران زنجان که بزرگترین تولیدکننده سرب و روی کشور محسوب  .داشته باشد

آغاز شد تا این معدن با برخورداری  42آباد یزد از فروردین ماه  برداری معدن مهدی شود، عملیات پیش باطله می

برای تامین نیاز داخلی و حتی صادرات شمش ن میلیون تن ذخیره سرب و روی جایگزین معدن انگورا 062از 

معادن بزرگ  دهد ذخایر چنین تصمیمی در حالی جدیت یافته که نتیجه مطالعات از بازار جهانی نشان می د.باش

رو شده و اکنون معدن  های بسیاری روبه روی دنیا نیز رو به پایان است و عرضه این فلز در بازارها با محدودیت

تا این لحظه شرکت روی . هم در عمق خود دارد آباد بیشترین ذخایر سرب و روی دنیا را هم در سطح و مهدی

 022دستگاه دامپتراک  02ت سنگین معدنی شامل بیش از آال با استقرار ماشین 42مهدی آباد از فروردین ماه 

آالت جانبی در سایت معدن مهدی  تنی و چندین دستگاه بیل مکانیکی، لیفتراک، بلدوزر و لودر و سایر ماشین

میلیون متر مکعب عملیات پیش باطله برداری را به انجام رسانده و پیشرفت عملیات طبق برنامه  3آباد، بیش از 

 .نجام بوده و به موازات عملیات معدنی عملیات احداث کارخانه نیز در حال انجام استدر حال ا
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 ایران روی و سرب سندیکای: منبع رانیا یرو و سرب ریذخا

 روند و است شده مواجه جهانی قیمت کاهش با اخیر وقت چند در سرب فلز قیمت که دهد می نشان اه بررسی

 های قیمت در ارز نرخ کنترل به نسبت دولت های سیاست به توجه با مدت کوتاه در .کند می طی را نزولی به رو

 نازول  باه  نسابت  موجاود  انتظااری  جو همچنین و کشور کار و کسب و اقتصادی فضای بر حاکم رکود و کنونی

 بساا  چاه  .نیسات  تصور قابل چندانی قیمت افزایش انتظار عمده، خریدهای کاهش و اساسی فلزات قیمت بیشتر

 بلندمادت  در اماا  باشایم.  مواجه مدت کوتاه در نیز قیمت کاهش با جهانی بازارهای نزولی روند به توجه با حتی

 قابال  مایالدی  چهارم ماهه سه برای ها قیمت افزایش حتی یا باشند داشته ثبات ها قیمت شود می  بینی پیش

 پیادا  افازایش  یاا  کاهش سرب قیمت اگر یعنی دکن می تبعیت المللی بین بازارهای از همیشه ایران .است تصور

 مساائل  و تعرفاه  مسائل حدی تا و هستیم وصل جهانی بازارهای به ما کل در است. گذار تاثیر ایران بازار در کند

 تقاضاا  وضعیت هستند تاثیرگذار سرب قیمت روی بر که مهمی عوامل از .است تاثیرگذار فلز این یمتق بر ارزی

 اسامی، ذخیره اطعی، ذخیره احتمالی، عیار معادن  عال سرب و روی ایران

 متوسط عیار)درصد( ذخیره احتمالی ذخیره قطعی نام معدن ردیف

 32-00 تنمیلیون  03 میلیون تن4 معدن سرب و روی انگوران 0

 00 میلیون تن 02 میلیون تن 2 معدن سرب و روی ایرانگده 0

 00 میلیون تن 3 میلیون تن 098 معدن سرب و روی کوشک بافق 3

 8 هزارتن 222 هزارتن 222 معدن عمارت 2

 4 میلیون تن 022 میلیون تن382 معدن مهدی آباد 0

 02 هزار تن 022 میلیون تن 02 معدن منصورآباد 6

 0 هزار تن 0022 هزار تن 022 عدن صالح پیغمبرم 2

 0 میلیون تن 0 هزار تن 062 معدن نماد 8

 0296 هزار تن 298 هزار تن 022 معدن کوه سرمد 4

 2928 - هزار تن 62 معدن شاهین 02

  - 022 معدن گوشفیل 00
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@emacoadviser 

و(مایه گذاری ابن سینا مدبر ) اماکمشاور سرشرکت   

 

 
34 

 co.ir-www.ema       

 در انبارها موجودی همچنین و تقاضا و آمریکا،عرضه در بهره نرخ کاهش یا افزایش چین، اقتصادی چین،رشد در

 برد. نام توان می را لندن فلزات بورس

 ها تحریم عرف از پس روی و سرب داخلی انداز چشم

 قاوانین  زدن دور و واساطه  تعدادی با و بود همراه زیادی مشکالت با نوین های فناوری به ایران دسترسی ها سال

 تغییار  را شارایط  بتواناد  ای هساته  توافق رود می امید یابیم. دست ها فناوری این از بخشی به توانستیم می تحریم

 روی و سرب بخش در ویژه به معدنی صنایع و معدن بخش در را المللی بین معتبر خریداران حضور امکان و داده

 انجاام  آنهاا  روی خوبی اکتشافات ها، سال گذشت از پس هنوز که روی و سرب معادن وسیله بدین تا کند فراهم

 در که تاثیراتی ازجمله .دهند ادامه خود های فعالیت به تری مناسب شرایط در اکتشاف و استخراج حوزه در نشده

 خریداران حضور امکان دلیل به محصول فروش و بازاریابی های هزینه کاهش باشیم آن شاهد توانیم می حوزه این

 کااهش  فاروش،  ریساک  کااهش  سای(،  )ال اسانادی  اعتباارات  گشاایش  امکاان  .است بازار در المللی بین معتبر

 در کاه  اسات  مواردی دیگر از فتسوئی بازگشایی و بانکی خدمات از استفاده امکان دلیل به ارز تسعیر های هزینه

 .باشیم آن شاهد توانیم می ها تحریم رفتن بین از با بخش این

 را حوزه این نقدینگی مشکالت از بسیاری تواند می ایران معادن در حضورآنها و خارجی گذار سرمایه جذب امکان

 سرب حوزه در بیشتری های رفتپیش آینده های سال در که باشیم امیدوار توانیم می صورت این در و کند برطرف

 و ارز باازار  تثبیات  دلیال  به خارجی( و داخلی های )بانک ارزی های وام از استفاده . داشت خواهیم کشور روی و

 در واساطه،  بادون  اصالی،  تولیدکننادگان  از تولید خط موردنیاز )باکیفیت( یدکی قطعات و فناوری روزرسانی به

 که است تاثیراتی ازجمله وری بهره و بازدهی افزایش و شده تمام قیمت اهشک نتیجه در و ممکن زمان ترین سریع

 واساطه  باه  دریاایی  حمال  هاای  هزینه کاهش .گذاشت خواهد برجای روی و سرب حوزه در اقتصادی باز فضای
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 یمعادن  صانایع  تمامی بر موثر بسیار های برنامه از نیز المللی بین کشتیرانی معتبر خطوط حضور و رقابت افزایش

 خیاال  آساودگی  باا  و باشایم  خوشایند اتفاقات این شاهد ها تحریم حذف شدن عملیاتی با رود می امید که است

 های نمایشگاه و سمینارها در حضور امکان کند: می بیان وی برسانیم. سرانجام به را اقتصادی های پروژه بیشتری،

 کاه  اسات  اهدافی دیگر از مهندسی خدمات و فنی دانش مبادالت و محصول معرفی و آشنایی برای کشور خارج

 بازدیادهای  و المللای  باین  هاای  کنفارانس  تخصصی، شدهای و آمد .آید دست به مطلوب نتایج تا شود دنبال باید

 حوزه در .داشت خواهد حوزه این در کاربردی دانش ارتقای در را توجهی قابل نقش دنیا بزرگ معادن از تخصصی

 هیدرولیکی های بیل شاول، دامپتراک، مانند نو معدنکاری آالت ماشین نبود مشکل ترین مهم نیز معادن استخراج

 آنهاا  مساتعمل  اناواع  از ماوارد  بیشاتر  در متاسافانه  آنها قیمت بودن باال دلیل به که است حفاری های دستگاه و

 و سارب  معادن رایب پساتحریم در آنچه .کنند می تحمیل ها سیستم به را زیادی های هزینه که شود، می استفاده

 باید زمینه این در کنیم. فعال را خود غیرفعال معادن باید نخست گام در که است این دارد اهمیت ما کشور روی

 و آورد دسات  باه  را الزم های جذابیت ایران معادن تا دهیم انجام خود ای توسعه های برنامه در اساسی تجدیدنظر

 باه  فرصات  ایاران  کشور برای تواند می زمانی برجام نشود. همسایه کشورهای جذب خارجی و ایرانی های سرمایه

 ممکان  هاا  فرصت این صورت غیراین در زیرا باشیم داشته درستی استفاده آمده وجود به شرایط از که آید شمار

 مورد بیشتر ایران روی و سرب معادن پساتحریم در داریم امید .شوند تبدیل تهدید به کشور برای آینده در است

 داریم نیاز تنها و داریم خوبی ذخایر ما چراکه شود انجام زمینه این در الزم های گذاری سرمایه و گیرد قرار وجهت

 ساایر  با ارتباط امکان تحریم از پس کنیم. استفاده خود اهداف پیشبرد برای جهانی اطالعات و دنیا روز دانش از

 .شود می برطرف حوزه این مشکالت از بسیاری نتیجه در و شد خواهد فراهم کشورها
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 ایران در صنعت ریسک تحلیل و تجزیه

 :است زیر شرح به دهد قرار ثیرتأ تحت تواند می را گروه عملکرد که مخاطراتی عمده

 اولیه؛ مواد مینتأ به مربوط مشکالت آن تبع به و معدن واگذاری عدم .0

 تجاری؛ هایکبس ثیرتأ تحت فلزات قیمت نوسان .0

 و حمل دستمزد، و حقوق اسید، نظیر تولید هاینهاده سایر آن تبع به و انرژی هایاملح قیمت شدید افزایش .3

 ؛... و نقل

 صادراتی؛ های تعرف افزایش .2

 المللی؛بین موانع ثیرتأ تحت سرب و روی فلز استحصال جدید تکنولوژی ورود عدم .0

 گروه؛ هایدارایی سبد در بخشی تنوع عدم .6

 گروه؛ تمحصوال صادرات برای موانع ایجاد .2

 ارز؛ نرخ نوسان .8
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 بررسی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شش ماهه دوم:بخش 

 کیمیا
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درصدی  02ریال سود خالص به ازای هر سهم محقق نموده است و پوشش  363کیمیا در شش ماهه نخست 

را اعالم کرده است. در ادامه به بررسی مهمترین  42ریالی پیش بینی شده برای سال  602نسبت به سود 

 آیتمهای صورتهای مالی شرکت پرداخته ایم:

میلیارد تومان بوده است  که حادود    0096معادل  42:  فروش شرکت در شش ماهه نخست سالفروش .0

فروشای   42دهد. شرکت برای ساال   درصد رشد نسبت به فروش شش ماهه سال گذشته  نشان می 28

ماهاه و محقاق    00از فروش  رصد بیشد 00میلیارد تومان در نظر گرفته است که حدود  3893معادل 

 میلیارد تومان می باشد(.  3093) معادل  43شده سال 

در شش ماهه نخست بسیار مطلوب بوده و اندکی از بودجه جلاوتر   وضعیت تولید محصوالت شرکت .0

را در شش ماهه نخست تولید کرده  42درصد از محصوالت مختلف بودجه  60می باشد.  شرکت حدود 

شرکت را تشکیل میدهد   42درصد مبلغ فروش بودجه  24رین محصول شرکت که حدود است. عمده ت

سهم  ،میلیارد تومان  04کنسانتره روی اکسیده می باشد که در شش ماهه نخست نیز با فروشی معادل 

 66ماهه حدود  6میلیارد تومانی شرکت داشته است.  تولید این محصول در  00درصدی در فروش  82

 است که رقم بسیار مطلوبی محسوب می شود. درصد بودجه

تناژ فروش محصول اصلی شرکت یعنی کنسانتره روی در شش ماهه نخسات نسابت باه ساال گذشاته       .3

درصد کل فاروش ساال    42درصد رشد داشته است. شرکت در شش ماهه نخست،  معادل  002حدود 

 را محقق کرده است.  43

د که آنهم به صورت مستقیم و دریافت دالر به فروش درصد از فروش شرکت صادراتی می باش 0تنها  .2

 نمی رسد و معادل ریالی آن دریافت میشود.
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 کیمیا برآوردی ماهه 6 و واقعی ماهه 6 اساس بر  0349 سال فروش گزارش

 ماهه برآوردی9 ماهه عملکرد وااعی9 نام کاال

 صادراتی داخلی صادراتی داخلی

 مبلغ مقدار لغمب مقدار مبلغ مقدار مبلغ مقدار

 میلیون ریال تی میلیون ریال تی میلیون ریال تی میلیون ریال تی

کنسانتره روی 

 اکسیده

36,620 042,022,300,424 - - 00،044 3003,268,082,08 - - 

کنسانتره روی 

 سولفوره

- - 842 02,823,422,220 - - 0,083 006,230,222,33 

 04,068,620,233 422 - - - - 2,040,063,222 024 کنسانتره سرب

 - - 2,202,826,022 02,200 - - 02,420,003،822 4,420  لوتاسیون

 026،220,322،26 *** 3002,246,006,38 *** 02,823,422,220 *** 020,220,444,003 *** جمع

 8099,297،523,22 ماهه برآوردی 9جمع ک   روش  009,925,973,958 ماهه وااعی 9جمع ک   روش 

 9383,023,277,02 ماهه برآوردی 9ماهه وااعی و  9بر اساس  0392ع ک   روش سال جم

 

درصاد باوده اسات،     04علی رغم افزایش مقداری فروش حاشیه سود شرکت در شش ماهه نخست تنها  .0

اسات. کااهش قیمتهاای     هدرصد بود 22حاشیه سود شرکت حدود این درحالیست که در سال گذشته 

درصدی قیمت خرید مواد اولیه تولید کنساانتره روی بیشاترین تااثیر را در     00جهانی و افزایش حدود 

 کاهش  حاشیه سود شرکت داشته است. 
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 04بوده اسات و حادود    در شش ماهه نخست عدد بسیار پایینی هزینه های عمومی و اداری شرکت .6

توماان در شاش    میلیاارد  0ها از حدود  هته کاهش پیدا کرده است. این هزینسال گذش هدرصد نسبت ب

رسیده است.  رقام کال ایان     42 میلیون تومان در شش ماهه 802ماهه نخست سال گذشته به حدود 

 درصد کمتر از سال گذشته می باشد. 6ماهه نیز حدود  00در بودجه  ههزین

 ماهه شش گزارش در گروه شرکتهای با مقایسه در کیمیا زیان و سود صورت آیتمهای وضعیت

 کیمیا ااالم
  (ماهه 9، 0392)

  رآور
 (ماهه 9، 0392)

 زنگان
 (ماهه 9، 0392)

  سرب
 (ماهه 9، 0392)

 000،303 24،262 080،206 006،626  روش

 20،680- 00،002 00،280- 20،002 سود ناخالص

 28،626- 08،802 30،332- 33،220 سود عملیاتی

 2 0،022- 6،032- 464- هزینه مالی

 2 2 2 2 سود اب  مالیام

 02،236- 02،420 32،608- 20،822 سود خالص

 

همانطور که در جدول باال مالحظه میکنید کیمیا  در اکثر آیتمها وضعیت عملکردی بهتری نسبت به شرکتهای  

 وه داردگر
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  پایانی: و مهم نکات

عردم  . 0عدم وجرود هزینره هرای مرالی       . 0 دو نکته بسیار مثبت دیگر در کیمیا به چشم میخورد:

 ساله. 02سال دیگر به دلی  معا یت مالیاتی  7پرداخت مالیام تا 

بال میلیارد تومران  باعرا اسرتق    00ایی دو مورد به همراه سایز کوچک ایی سهم ) سرمایه کمتر از  

نسبی بازار از ایی سهم خواهد شد و احتماال ایی سهم رشد ایمتی بیشتری نسبت بره چنرد عرضره    

اولیه اخیر را تجربه خواهد کرد. سود پیش بینی شده شرکت وااع بینانه است و حتی امکان تعردی   

تومانی برای سهم وجرود دارد. اذرچره برا     72-95درصدی سود و رسیدن به سطح سود  02-5مثبت 

/ep  تومان ارار دارد اما در صورتیکه ایری سرهم    322میتوان ذفت ارزش سهم در محدوده  5تعادلی

تومان عرضه شود با استقبال بیشتری مواجه خواهد شد با ایی حال به نظرر مری رسرد     322کمتر از 

ینده عرضه اولیه ایی سهم را کمی متفراوم  آسایز کوچک سهم و برنامه ا زایش سرمایه آن در سال 

 تر از چند عرضه اولیه اخیر کند. 

 

 احمد جواهری -تهیه کنندگان: منیره کامیابی
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