شرکت کالسیمین(فاسمین)
(ویرایش اول)
معرفی شرکت
شرکت کالسیمین (سهامی عام) در تاریخ  4آذر  3141تحت شماره  3751در اداره ثبت شرکت هاي تهران به صورت شرکت سهامی
خاص و با سرمایه  75میلیون ریال به ثبت رسید .در تاریخ  15شهریور  3155مرکز اصلی شرکت از تهران به زنجان تغییر و تحت
شماره  3571در اداره ثبت شرکتهاي زنجان به ثبت رسید .نوع شخصیت حقوقی شرکت طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
37فروردین  3157از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته است .این شرکت در تاریخ  35آذر  3157در بورس اوراق بهادار تهران
پذیرش گرفت و در تاریخ  37بهمن  3157اولین معامله سهام شرکت در تابلو بورس اوراق بهادار انجام گرفت .
روند درآمد شرکت در سالهای قبل
روند سودآوري شرکت در چهار سال گذشته و پیش بینی آن براي سال پیش رو در شکل زیر نشان داده شدهاست .رشد شرکت از
سال  31به بعد کاهشی بوده اما از سال  37این کاهش جبران شده و روند صعودي به خود گرفته است.

سهامداران
نام سهامدار

درصد%

تعداد (میلیون)

شرکت توسعه معادن روي ایران (سهامی عام)

753135

3555

شخص حقیقی

1

45

شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام)

33715

13

شرکت مجتمع ذوب و احیاء روي قشم (سهامی خاص)

33335

14

شخص حقیقی

333.5

14

جمع کل

355

3333
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تحلیلی 69

بودجه 69

واقعی 69

میلیون ريال

میلیون ريال

میلیون ريال

فروش

443454144

14733417.

143..4.75

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

)(14333414.

)(144534771

)(3431747.3

ارز را  154555ریال در نظر گرفته است در حالیکه نرخ ارز در  1ماهه

سود (زيان) ناخالص

34115.37

345134737

3457143.7

واقعی سال مالی  153111 4 37ریال محقق گردیده است و در سال مالی

هزينه های عمومی ,اداری و تشکیالتی

)(3734375

)(3144571

)(3734157

 37نرخ ارز  174433ریال بوده است.

خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملیاتی

5

()734755

3534.37

سود (زيان) عملیاتی

3457.4517

.414141

3344.55

هزينه های مالی اداری

)(414757

)(414757

)(15435.

خالص درآمد (هزينه) های متفرقه

554145

13345.1

7147.5

سود و زيان قبل از کسر مالیات

343514173

345334.33

345154153

سیاستهاي شرکت مبنی بر کاهش خام فروشی 4در تولید شمش روي

مالیات

()334717

()3.4313

()114.17

مورد استفاده قرار می گیرد.

سود (زيان) خالص پس از کسر مالیات

345.14544

3455347.5

3374744

741

735

43.

145554555

145554555

145554555

مفروضات بودجه و تحلیل:
 .3فروش شرکت  %35صادراتی و تنها  %35داخلی می باشدو تامین مواد
اولیه شرکت  %.5داخلی می باشد .شرکت در پیش بینی خود نرخ برابري

 .1بخش عمده تولید شرکت مربوط به شمش روي است و کنسانتره سرب
دیگر محصول پرفروش و صادراتی شرکت است .سایر محصوالت شرکت
شامل کنسانتره روي خام و کنسانتره روي پخته می باشد که با توجه به

 .1تامین خاک معدنی (مواد اولیه مورد نیاز) مهمترین چالش پیش
روي شرکت هاي معدنی می باشد.خاک معدنی به صورت سهمیه
اي و توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در اختیار
شرکت قرار می گیرد.
 .4شرکتهای زیر مجموعه کالسیمین عبارتند از  :مجتمع ذوب و احیاء روی
قشم  ، %011اسیدسازان زنجان  ، %48صنعت روی زنگان . %37

سود هر سهم پس از کسر مالیات
سرمايه

نتیجه گیری:

شرکت کالسیمین در صنعت فلزات اساسی فعالیت می کند .بخش عمده تولید و فروش
شرکت مربوط به شمش روي می باشد بنابراین تحت تاثیر قیمتهاي جهانی لندن () LME
می باشد و از آنجایی که اکثریت فروش آن صادراتی است نرخ دالر نیز بر روي درآمد آن
تاثیر گذار است.
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تحلیل تکنیکال

همانطور که در شکل باال مشاهده میشود 4سهم در باالي کانال نزولی یکساله خود قرار دارد و اکنون درگیر مقاومت مهم خود در محدوده قیمتی  4545ریال می باشد در صورت عبور از این محدوده و
تثبیت باالي آن می تواند تا محدوده مقاومت بعدي خود  7755ریال پیشروي کند.
توجه :این تحلیل صرفا نظر تحلیلگر است و هیچگونه توصیه ای نسبت به خرید و فروش ندارد.

مـینا ثـباتی

3137/55/31

