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الزم به توضیح است گزارشها و تحلیلهای منتشر شده توسط این کارگزاری ،به هیچ عنوان توصیه به خرید و فروش و یا نگهداری اوراق بهادار نمیباشد.

مهمترین اخبار بازار جهانـی
بانکهــای مرکــزی سراســر جهــان تالشهــای خــود را بــرای
مبــارزه بــا تــورم افزایــش دادنــد .افزایش نــرخ بهــره بیش از
پیشبینیهــا نیــز انجــام شــد و در نیوزلنــد و کانــادا نرخهــا بــه
بیشــترین میــزان در  22ســال اخیــر افزایــش یافت.

بــه صــورت ســاالنه ،در اروپــای غربــی بــرای هــر نفــر 9.9
بشــکه نفــت مصــرف میشــود ،در حالــی کــه در ایــاالت
متحــده  21.6بشــکه بــرای هــر نفــر و در ژاپــن  11.0بشــکه بــرای هر
نفــر مصــرف میشــود.

طــی هفتــه منتهــی بــه  25فروردیــن ســال  ،1401قیمــت
متانــول ( CFRچیــن) بــه  387دالر رســید کــه نســبت بــه
هفتــه گذشــته  0.77درصــد کاهــش داشــته اســت.

شــاخص جهانــی قیمــت ذرت بــه رونــد صعــودی خــود
ادامــه داده و در محــدوده باالتریــن ســطح  10ســاله و در یــک
قدمــی باالتریــن ســطح تاریــخ میباشــد .جنــگ در اوکرایــن باعث
شــده تــا حــدود  20درصــد تجــارت جهانــی ذرت ،شــاهد تهدیــد در
عرضــه شــود.

قیمــت گاز طبیعــی ایــاالت متحــده بــه باالتریــن حــد در 13
ســال گذشــته رســیده اســت زیــرا آمریکا ســهم بیســابقهای
از تولیــد داخلــی خــود را صــادر میکنــد.
چیــن در مــاه مــارس  2درصــد کمتــر از یــک ســال قبــل
نفــت پاالیــش کــرده اســت و نــرخ تولیــد بــه پایینتریــن
ســطح خــود از اکتبــر رســیده اســت زیــرا افزایــش قیمــت نفــت
خــام حاشــی ه ســود را کاهــش داده و محدودیتهــای شــدید
 19-COVIDبــه تقاضــای ســوخت آســیب رســاند.

آشــفتگی در بــازار فلــزات باعــث شــده اســت کــه در ســه
ماهــه اول ،2022فولکــس واگــن تقریبـ ً
ـا انــدازه درآمد حاصل
از فــروش خــودرو،از محــل پوزیشــن هــای معامالتــی در بــازار
کامودیتــی درآمــد کســب کنــد.
آلومینــا در هفتــه منتهــی بــه  26فروردیــن   ،1401نســبت بــه
هفتــه گذشــته  %4کاهــش یافــت و  382دالر معاملــه شــد.

مهمترین اخبار داخلـی
مدیــر اداره بینالملــل بانــک مرکــزی گفــت :بــا توجــه بــه
رشــد درآمدهــای ارزی و رشــد چشــمگیر قیمــت نفــت ،بــا
فــرض ادامــه تحریمهــا ،ســال جــاری از نظــر درآمدهــای ارزی ،در
وضعیــت بهتــری قــرار خواهیــم داشــت.

دســتورالعمل مربــوط بــه تســهیل وثایــق وام هــای خــرد تــا
ســقف  ۲۰۰میلیــون ناموت مبتنــی بــر اعتبارســنجی نهایــی
شــده و بــه زودی توســط بانــک مرکــزی بــه شــبکه بانکــی ابــاغ
خواهــد شــد.

وزیــر نفــت گفــت :ظرفیت پاالیشــی کشــور در زمینــه تولید
بنزیــن و نفـتگاز در حــال نزدیــک شــدن بــه مقــدار مصرف
در کشــور اســت .ســالی  ۸۰میلیــارد دالر یارانــه ســوخت در کشــور
پرداخــت میشــود.

مدیــر نهادهــای مالــی فرابــورس ایــران گفــت :عملکــرد ســال
 ۱۴۰۰فرابــورس در حــوزه صندوقهــای ســرمایهگذاری بــا
درآمــد ثابــت نشــاندهنده رشــد ۶۳درصــدی تعــداد صندوقهــای
قابــل معاملــه در ایــن بــازار اســت.

بــا توزیــع صــد هــزار تــن برنــج ایرانــی ،قیمــت ایــن کاال در
بــازار کاهــش پیــدا کــرد .هماکنــون برنــج ایرانــی بــا قیمت
 ۶۵هــزار ناموت در فروشــگا ههای زنجیــرهای عرضــه میشــود.

از هندوســتان خبــر میرســد بــا توجــه بــه امــکان احیــای
برجــام ،دولــت ایــران گروهــی از مقامــات بلندپایــه را بــرای از
ســرگیری صــادرات نفتــی بــه دهلــی میفرســتد.

عضــو هیــات مدیــره انجمــن صنایــع همگــن قطعهســازان
خــودرو ،گفــت :بــا درنظــر گرفتــن افزایــش نــرخ ارز ،مــواد
اولیــه و دســتمزدها ،اگــر فــرض کنیــم قیمتگــذاری خودرو درســت
باشــد ،در ســال جــاری بهــای خــودرو  20درصــد گــران شــود.

گــروه خودروســازی ســایپا در راســتای آرامشبخشــی بــه
بــازار خــودرو و كاهــش التهابهــای موجــود ،عرضــه خــودرو
شــاهین بــدون انجــام قرعهكشــی را آغــاز میكنــد.

گزارش ارزش معامـالت

59.230

میانگین ارزش معامالت نسبت به هفته آخر اسفند 36 ،درصد افزایش یافت.

معامـالت بـورس کاال

2.529.633

آخرین نرخ شمش معامله شده نسبت به هفته آخر اسفند 4 ،درصد افزایش یافت.

گزارش حبـاب سکـه
130.500.000

قیمت سکه نسبت به هفته آخر اسفند 5 ،درصد افزایش یافت.

روند قیمت مس جهانـی

10.262

قیمت مس جهانی نسبت به هفته آخر اسفند 3 ،درصد افزایش یافت.

روند قیمت سنگ آهن جهانـی

152

نرخ سنگ آهن جهانی نسبت به هفته آخر اسفند 4 ،درصد کاهش یافت.

روند قیمت اوره جهانـی

870

اوره جهانی نسبت به هفته آخر اسفند  به میزان  2درصد کاهش یافت.

تحلیـل هفتــه
شرکت زرین معدن آسیا
بــا نمــاد بــورس فزریــن بعنــوان شــرکت
اصلی و شــرکتهای گســترش صنایــع روی
ایرانیــان و ســیمین معــدن قزلجــا بعنــوان
شــرکتهای فرعــی در حــال فعالیــت بــوده
و مطلــب پیــش رو تحلیلــی از وضعیــت
ایــن شــرکت میباشــد.

معرفی شرکت زرین معدن آسیا
گــروه شــامل شــرکت زریــن معــدن آســیا (ســهامی عــام) بعنــوان شــرکت اصلــی و شــرکتهای گســترش صنایــع روی ایرانیــان

(ســهامی خــاص) و ســیمین معــدن قزلجــا (ســهامی خــاص) بعنــوان شــرکتهای فرعــی اســت  .شــرکت زریــن معــدن آســیا
(ســهامی خــاص) در تاریــخ  ۱۳۸۳در اداره ثبــت شــرکتها و مالکیتهــای صنعتــی تهــران بــه ثبــت رســید .الزم بــه ذکــر اســت

محــل اصلــی کارخانــه در زنجــان واقــع شــده اســت.
تعريف و ماهیت صنعت:

موضوعات اصلی فعالیت شرکت شامل موارد ذیل میباشد:

•  تولید و فرآوری مواد معدنی (كانیهای فلزی و غیر فلزی)

•  اکتشاف و استخراج و بهرهبرداری از معادن

•  خرد کردن ،شستشو ،دانه بندی ،کانه آرایی ،تغلیظ ،تصفیه ،تکلیس و ذوب مواد معدنی
بازارهای اصلی ،وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت:

بازارهــای اصلــی شــرکت شــامل تمامــی شــرکتهای داخلــی و خارجــی تولیدکننــده شــمش روی و شــمش ســرب از کنســانتره
تولیــدی ایــن شــرکت میباشــد .شــرکت در فعالیــت تولیــد کنســانتره ســرب و روی فعالیــت داشــته و در بیــن شــرکتهای فعــال
در ایــن صنعــت در زمــره شــرکتهای عمــده و برتــر محســوب میگــردد .ایــن شــرکت تنهــا شــرکت فــرآوری کشــور میباشــد
کــه موفــق بــه تولیــد کنســانتره روی پرعیــار از خا کهــای کــم عیــار و باطلــه معــدن انگــوران بــه روش فلوتاســیون روی اکســیده
گردیــده اســت.

ترکیـب سهامـداران

پروژهها ،طر حها و برنامههای توسعه
عوامل تاثیرگذار بر صنعت :

•  تغییرات نرخ دالر

•  تغییرات LME

•  نوع ماده اولیه معدنی
•  حمل و نقل

•  نرخ بهره تسهیالت
پروژهها ،طر حها و برنامههای توسعه :

برنامهریــزی الزم بــه منظــور افزایــش میــزان تولیــد ،بهبــود

شــرکت زریــن معــدن آســیا در مهــر مــاه  ۱۳۹۸در شــرکت

تنــوع الزم در منابــع خریــد مــاده معدنــی از اهــم برنامههــای

 ۱۰درصــد ســرمایهگذاری کــرده اســت .شــرکت مذکــور در

کیفیــت محصــوالت و کاهــش هزینههــای تولیــد و ایجــاد
آینــده شــرکت میباشــد .در همیــن راســتا شــرکت در آینــده
قصــد ســرمایهگذاری در محدودههــای جدیــد معدنــی را دارد.

سیاســت کلــی شــرکت در گرفتن پهنــه و محدودههــای جدید و

فعــال نمــودن معادنــی کــه نیــاز بــه مشــارکت دارنــد میباشــد.
ایــن موضــوع میتوانــد در راســتای اکتشــافات جدیــد بــا خرید

یــا مشــارکت در معادنــی کــه پروانــه بهرهبــرداری دارنــد باشــد.

جدیدالتاســیس توســعه معــادن فــات زریــن کیمیــا بــه میــزان
زمینــه اســتخراج زغالســنگ و فــرآوری آن فعالیــت میکنــد.

شــرکت زریــن معــدن آســیا در دیمــاه  ۱۳۹۸بــا مشــارکت ۲۵

درصــدی در شــرکت جديدالتأســيس توســعه معــادن زریــن

صبــار بــا ســرمایه اولیــه  ۱۰۰میلیــارد ریــال) بــا موضــوع

فعالیــت در زمینــه فــرآوری مــواد معدنــی (عمدتــأ ســرب و
روی) ،ســرمایهگذاری نمــوده اســت.

همچنیــن شــرکت زریــن معدن آســیا قصــد دارد در ســال ۱۳۶۹

دانشــگاه امیرکبیــر راهانــدازی کــرده اســت

توســعه معــادن ســرب و روی مهــدی آبــاده زرین روی کاســپین

شــرکتهای گــروه ،ادغــام محدودههــای معدنــی در اختیــار

و پــس از اعــام افزایــش ســرمایه شــرکتهای ســرمایهپذیر

و توســعه معــادن فــات زریــن کیمیــا کــه بــه جهــت افزایــش

ظرفیــت و پیشــبرد عملیــات اجرایــی انجــام میشــود .در ایــن
امــر مشــارکت نمایــد.

بــه منظــور افزایــش قــدرت تامیــن مــواد اولیــه بــرای
شــرکتهای گــروه در شــرکت ســیمین معــدن فولجــا انجــام و

بديــن منظــور بخشــی از ســهام شــرکت ســیمین معــدن قزلجــا
کــه متعلــق بــه شــرکتهای زریــن معــدن آســیال ه ۳۵درصــد

ایــن شــرکت در مزایدههــای عمومــی معــادن و محدودههــای

از هــر  ۸۳درصــد) و بنیــاد نیکــوکاری جمیلــی (  ۳۵ , ۱۰درصــد

مذکــور تــا کنــون ابــاغ نگردیــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت

برخــی از معــادن شــرکتهای گــروه معــدن مــس جلیلآبــاد

اکتشــافی ســمنان شــرکت نمــوده اســت ولــی نتیجــه مزایــده
ایــن شــرکت در اردیبهشــت ســال  ۱۳۹۹یــک درصــد از ســهام

شــرکت دانشبنیــان نــوع یــک بینالمللــی صنعــت و معــدن
آیرمــا را کــه در زمینــه اکتشــاف و بهرهبــرداری از معــادن ،کافــه

آرایــی ،فــراوری فلــزات غیــر آهنــی و آلیاژهــا ،تولیــد فلــزات

بــا ارزش افــزوده بــاال از پســماندها و عناصــر معلنــی همچــون
کبالــت ،نیــکل ،کادمیومــد ژرمانیــوم و … فعالیــت مــی کنــد
خریــداری کــرده اســت .همچنیــن شــرکت مذکــور اولیــن
شــتابدهنده اســتارتاپهای معلقــی را در بــرج فنــاوری

از  ۱۰۹۹درصــد) بــود ،بــه شــرکتهای گــروه منتقــل و در عــوض

شــرکت تولیــد و توســعه ســرب و روی ایرانیــان و معــادن مــس

پلــی متــال قشــاق و مــس پلــی متــال قلعــه جــوق شــرکت
کیمیــای زنجــان گســتران بــه شــرکت ســیمین معــدن قزلجــا
منتقــل گردیــد .ایــن موضــوع در زمــان مقتضــی در ســامانه

کــدال افشــاء گردیــد .همچنیــن شــرکت در نظــر دارد در آینــده
نزدیــک ســهام شــرکت گســترش صنایــع روی ایرانیــان (کــه
 ۵۴درصــد ســهام آن متعلــق بــه شــرکت زریــن معــدن آســیا

میباشــد) را در فرابــورس ایــران عرضــه نمایــد.

آمـار تولیـد و فـروش

شــرکت در نــه مــاه ابتــدای ســال جــاری  65هــزار تــن کنســانتره روی و ســرب تولیــد کــرده اســت .پیشبینــی میشــود

تــا پایــان ســال کل تولیــدات شــرکت بــه  85هــزار تــن برســد.

مقدار فروش شــرکت تا پایان فصل پاییز  33هزار تن بوده و پیشبینی میشــود فروش آن در پایان ســال به  74هزار تن برســد.

درآمـد عملیاتی و ترکیب بهای تمام شده

فروش شــرکت در  9ماه ابتدای ســال جاری  408میلیارد ناموت بوده و برآورد درآمد عملیاتی در پایان ســال  720میلیارد

ناموت است.

ترکیب بهای تمام شده :
 %۹۳بهای تمام شــده مربوط به مواد مســتقیم %۴ ،مربوط به

دســتمزد و  %۳مربوط به سربار میباشد.

مفروضات

صورت سود و زیـان

پیشبینی میشــود ســود هر ســهم شرکت برای سالهای مالی  1400و  1401به ترتیب 103 ،و  95ناموت باشد.

تحلیل حساسیت سود سال 1401

کارآمد؛ تجارت امن برای همه
تهران ،خیابان وحید دستگردی غربی (ظفر) ،حد فاصل بلوار آفریقا و ولیعصر ،پالک 352
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