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ریسک صنعت1400/06/31 ماهه  منتهی به 6صورت های مالی : آخرین گزارش

ریسک شرکت اسفند 29منتهی به سال مالی شرکت

پتانسیل رشدتولید کنسانتره سنگ آهن، گندله و فوالدزمینه فعالیت
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(1400/09/22)اطالعات سهم 

نگهداری: پیشنهاد (کچاد)معدنی و صنعتی چادرملو

محمدرضا فرقدان

1400آذر ماه : تاریخ تهیه گزارش

شرکتمعرفی
ثبتبهیزدشهرستانشرکت هایثبتدفتردر۱۳۷۱ماهخرداددرچادرملوصنعتیومعدنیشرکت
دروشهرشرقیشمالکیلومتری۱۸۰یزد،استاندرچادرملوصنعتیومعدنیمجتمعاسترسیده
درکهاستیشرکتاولینکچادنمادباچادرملومعدنیوصنعتیشرکت.استگرفتهقرارکویرحاشیه
تخراجاسزمینه هایدرحاضرحالدرواستکردهایجادخوددروندررافوالدتولیدکاملزنجیرهکشور

تولیدده،شبندیدانهآهنسنگوآهنسنگکنسانترهتولید،(آهنسنگوباطلهاستخراج)معدناز
۵۰۰روگاهنییکدارایشرکتمذکورمواردبرعالوه.داردفعالیتفوالدیشمشواسفنجیآهنگندله،

.می باشدنیزترکیبیسیکلمگاواتی

شرکتجایگاه
آهنکنسانترهتن۹،۵۰۰،۰۰۰تولیدعملیظرفیتباتولیدخطوطدارایچادرملوصنعتیومعدنیشرکت
واسفنجیآهنتن۱،۵۵۰،۰۰۰گندله،تن۳،۷۰۰،۰۰۰شده،دانه بندیسنگ آهنتن۳۰۰،۰۰۰خشک،

رکت هایشمانندمعدنیصنایعومعدندرفعالشرکت هایبینشرکتاین.استفوالدتن۱،۰۰۰،۰۰۰

فروشاب…وخاورمیانهمعدنیصنایعومعادنتوسعهگهرزمین،سنگ آهنگهر،گلصنعتیومعدنی

.داردقراردومردهدرریالمیلیون2۱4،46۰،2۸۹حدود

1400سالتحلیلمفروضات
۱۹۰گندله،تنمیلیون۱.۰۸2کنسانتره،تنمیلیون۷.۳۸۰شرکتکنسانترهفروشمقدار:فروشمقدار
فوالدشمش(صادراتیهزارتن۵۱۰وداخلیهزارتن۵4۵)تنمیلیون۱.۰۵6واسفنجیآهنتنهزار

.استشدهگرفتهنظردر۱4۰۰سالکلبرای
تنهرمیلیون ریال،۳۰،۹4۸کنسانترهتنهرداخلیقیمت:سالماندهباقیماهه6برایفروشنرخ

نظردرسالدومماهه6برایریالمیلیون۱۳4،۵6۰فوالدشمشهرتنوریالمیلیون4۱،۷۰۰گندله
دالرنرخ.استگردیدهبرآوردتنبردالر۵۸۰فوالدشمشصادراتیقیمتهمچنین.استشدهگرفته

.استشدهگرفتهنظردرریال24۰،۰۰۰نیز

کارشناسیپیشنهاد

ونگهداریتشرکسودآوریشرایطبهتوجهبا.می باشدمعاملهحالدرارزندگیمحدودهدرشرکتسهامپیش گفتهمفروضاتبهتوجهبا
.می گرددپیشنهادبازارشرایطبامناسبقیمت هایدرسهمکردناضافه
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شاخص کانه های فلزی
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(ریال بر تن)کنسانتره سنگ آهن

http://www.atiehmes.com/

