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 معرفی شرکت  

 03/04/1384 خیبابک مس در تار یگذار هیشرکت سرما

 هیسرما تیموضوع فعال با خاص یصورت شرکت سهام

،  ی، امور بازرگان ی، معدن یصنعت یدر طرح ها یگذار

جزء  یخدمات عموم یمانکاری، مشاوره و پ یخدمات

مس  یگذار هیشرکت سرما یفرع یتجار یواحدها

 خیو در تار آغاز کرد خود را تیسرچشمه فعال

فوق العاده  یمجمع عموم یبرگزار یط 11/11/1394

بابک  یگذار هیکت از شرکت سرمانام شر دیمصوب گرد

 مس افق کرمان عیصنا یگذار هیمس به شرکت سرما

 تغییر یابد.

 سهامدان عمده

 %60.46                         گذاری مس سرچشمهسرمایه

 %4.16                            گذاری راهیان سهامسرمایه

 %1.24             ق بازارگردانی امید لوتوس پارسیان صندو

 %0.01      کاریزماگذاری سهامی اهرمی صندوق سرمایه

 فعالیت اصلی شرکت

اساسنامه  2موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 

 عبارت است از:

سرررمایه گذاری در سررهام، سررهک الشرررکه، واحدهای 

سرمایهسرمایه سایر اوراق بهادار،  در گذاری گذاری یا 

نی،طرح ختمررا معرردنی و سررررا تی،  ع ن                    هررای صررر

 باشد.تولید فراورده های معدنی و شیمیایی و... می
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 در یک نگاه شرکت صنایع مس افق کرمان

شهرستان  یدر اداره ثبت شرکتها 682خاص تحت شماره ثبت  یصورت شرکت سهام 03/04/1384 خیبابک مس در تار یگذار هیشرکت سرما

 یجزء واحدها یخدمات عموم یمانکاری، مشاوره و پ ی، خدمات ی، امور بازرگان ی، معدن یصنعت یدر طرح ها یگذار هیسرما تیشهربابک با موضوع فعال

 دیه صالحدبا توجه ب 1389ادامه و سپس از اول بهمن ماه  30/10/1389 خیخود را تا تار تیمس سرچشمه فعال یگذار هیشرکت سرما یعفر یتجار

شرکت اقدام  یها یبده هینسبت به تسو یسهامداران اصل دیمقرر گرد صالحیشرکت اعالم و ضمن انعکاس به مراجع ذ نیا تیسهامداران عدم فعال

و  یاجتماع نیو سازمان تام یاتیسازمان امور مال یها یحساب و پرداخت بده هیاقدام به تسو یسهامداران اصل قیخصوص از طر نیکه در ا ندینما

 .رفتیطلبکاران صورت پذ ریسا

مجدد  تیو فعال یبه راه انداز کیمس سرچشمه تصم یگذار هیشرکت سرما 11/07/1394 خیبعمل آمده در تار یحسابها هیبا توجه به تسو تینها در

و  یحوزه ثبت رییو بازرس و سپس تغ رعاملیو مد رهیمد اتیاعضا ه نیینسبت به تع یمجمع عموم یشرکت نمود که در مرحله اول ضمن برگزار

نام  رییتغ دیفوق العاده مصوب گرد یمجمع عموم یبرگزار یط 11/11/1394 خیو در تار دیاتخاذ گرد کیشرکت تصم تیو موضوع فعال منا رییتغ

به کرمان اقدام  یال حوزه ثبتو انتق 14019مس افق کرمان با شماره ثبت  عیصنا یگذار هیبابک مس به شرکت سرما یگذار هیشرکت از شرکت سرما

 .دیخود را آغاز نما تیفعال 1395که از سال  دیمقرر گرد رهیمد ئتیمصوبه ه یفوق انجام و پس از آن ط دکه موار دیگرد

سرمایه گذاری ها

52%

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

12%

حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

9%

خدمات فنی و مهندسی

20%

رسای

7%

سرمایه گذاری های شرکت به تفکیک صنایع

سرمایه گذاری ها صندوق سرمایه گذاری قابل معامله حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات خدمات فنی و مهندسی سایر
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 بهای تمام شده درصد به کل پرتفوی گذاریساختار سرمایه شرکت عنوان

 بورسی

 با درآمد ثابت کمند

13%  

11% 499,887 

 44,023 %1 سرمایه گذاری مس سرچشمهشرکت 

 41,342 %1 سایر  شرکت های بورسی

 غیربورسی

 سرمایه گذاری راهیان سهام

87%  

51% 2,242,500 

 496,072 %11 ارفع سازان کرمان

 396,395 %9 فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس

 380,011 %9 حمل و نقل مسافربری راهوار مس

 172,500 %4 شیمیایی و معدنی سرچشمه هامونتولیدی 

 110,438 %3 سایر  شرکت های غیربورسی

  جمع
 100% 4,383,168 

شرکت صنایع مس افق  کرمان ساختار کلی پرتفوی سرمایه  

 فعالیت شرکت صنعت پرتفوی ازدرصد

 مس 42%

 قراردادی صنعت مس خدمات 46%

 پتروشیمی 0.2%

 سایر 11.88%

 

 مس افق کرمان درصد سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم شرکت
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 درختواره شرکت های زیر مجموعه

 
ق کرمان

س اف
صنایع م

پرتفوی بورسی

صندوق درآمد ثابتصندوق درآمد ثابت کمند

سرمایه گذاری در صنعت مسسرمایه گذاری مس سرچشمه

پتروشیمیگسترش نفت و گاز پارسان

صنعت مسملی صنایع مس ایران

سایر زمینه هاسایر شرکتها

پرتفوی غیر بورسی

سرمایه گذاری در صنعت مسسرمایه گذاری راهیان سهام

خدمات قراردادی صنعت مسارفع سازان کرمان

حمل و نقلحمل و نقل راهوار مس

خدمات قراردادی صنعت مسهمگامان مس

خدمات قراردادی صنعت مسسایر شرکتهای غیربورسی

زمین

برای شرکت( هر کدام از ارزش بازار فعلی )درصد  

 

%4  

%75  

%21  

%3.2  

%0.27  

%0.08کمتر از  

%0.04کمتر از   

%31  

%19  

%9  

%11  

%4  

%0.08کمتر از  
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 بررسی متغیرهای بااهمیت
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 متغیرهای بااهمیت

 تورم .1

 جهانیمس  .2

 دالر نیما .3

 گذاری در زمینسرمایه .4

  فعالیت شرکت های خدماتی زیرمجموعه، خدمات قراردادی در صنعت مس و عمدتا برای شرکت

 ملی مس ایران است.

  توجه به اینکه عمده فعالیت شرکت های زیرمجموعه بورسی و غیربورسی در صنعت  بابنابراین

 شود:مس است، در ادامه به بررسی متغیرهای مهم این صنعت پرداخته می

 تورم

درصد است. با توجه به روند قیمت های کنونی در  20میانگین تاریخی نرخ تورم در ایران در حدود 

درصد استفاده شده است. نرخ تورم بر سود  30شرکت، از نرخ تورم سطح جامعه، در تحلیل این 

 بینی شده شرکت های خدماتی زیرمجموعه بسیار موثر است.پیش
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روند نرخ تورم در ایران

نرخ تورم
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 صنعت مس در یک نگاه

 دارای که است ارزشمند بسیار غیرآهنی فلزات از یکی مس

 از بسیاری .است گوناگون صنایع در زیادی بسیار کاربردهای

 مختلف صنایع در یا و دهیک می قرار استفاده مورد که لوازمی

 همچنین فلز این است. مس جنس از شوند می گرفته کار به

 و است کره زمین روی موجود هایکانی ترینفراوان از یکی

 مس جهانی کمربند نام با آن از که آن متعدد معادن و ذخایر

 ذخایر.است پوشانده را زمین کره از بزرگی بخش شود می یاد

 زمین روی دیگر طبیعی منابع از بسیاری مانند هک مس

 گرانبها فلز این از تن میلیاردها از بیش است. شده گسترده

 بخش تنها استخراج، باالی هایهزینه دلیل به حال این با دارد. قرار زمین پوسته باالی کیلومتری یک در تنها

 مناسبی جایگاه کشور ایران، از مس جهانی کمربند عبور دلیل به.است استخراج قابل ذخایر این از محدودی

                 خالص  ذخیره تن میلون21 دارای ایران گرفته صورت هایپژوهش اساس بر.دارد مس ذخایر نظر از

 است تن میلیون 790 حدود جهان در مس قطعی ذخایر جهانی(مجموع ذخایر درصد 3)حدود.باشد می مس

 از پس و نخست رتبه در مس ذخایر تن میلیون 170 با شیلی کشور دارد. قرار شیلی درکشور عمده آن که

 از ایران.دارند قرار سوم و دوم های رتبه در تن میلیون 81و میلیون 88 با پرو و استرالیا کشورهای شیلی،

 .است جهان مس کل تولید درصد 1.1 ایران مس تولید مقدار باشد ولی می دوازدهک رتبه در ذخائر لحاظ

 مختلف صنایع در آن کاربردهای و مس

 

 

 

 

صنایع استفاده کننده از مس

صنعت 
الکتریسیته

صنعت 
ارتباطات

صنعت 
ساخت و ساز

صنعت 
حمل و نقل
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 مس تولید فرآیند
 ،)پورفیری معادن(هستند مس پائین عیار و باال ذخیره دارای که را معادنی از استخراج جدید های فناوری

 فلزات سایر و مس از باالیی حجک آن، محتوی عناصر کک عیار رغک پورفیری به ذخایر است. ساخته اقتصادی

 سرب و طال نقره، مولیبدن، منبع مس، ترین مهک از معادن این گونه است. داده جای خود درون در را همراه

 به توانند می ... و تنگستن پاالدیوم، پالتین، چون ارزشمندی جانبی محصوالت برآن عالوه .روند می شمار به

 .باشند داشته همراه

 

 روش پیرو متالورژی:

  :روش هیدرو متالورژی
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 مس جهانی تقاضای و عرضه
 تولید میزان این است. بوده تن هزار 23،297 میالدی 2020 سال در جهانی شده پاالیش مس تولید میزان

 و شیلی چین، کشورهای سال این در دهد.می نشان درصدکاهش را 0.3 بر بالغ 2019 سال تولید به نسبت

 سهک 2020 سال مس در هزارتن 9،456تولید با چین کشور.بودند شده مس پاالیش عمده ژاپن تولیدکنندگان

 .است تخصیص داده خود به را مس جهان تولید از درصدی 41

 سال در که باشد می مس تولیدکننده پیشروترین شیلی جهان، در مس تولیدکننده برتر کشور ده میان در

 کننده تولید دوم رده برابر 2.5 از بیش آن تولید میزان که کرده است تولید مس تن میلیون 5.7 حدودا 2020

 تن میلیون 1.7تولید با است جهان در شده تصفیه مس تولیدکننده بزرگترین که چین .باشد می پرو یعنی

 .است شیلی تولید از کمتر برابر سه از بیش تولید میزان این که دارد قرار سوم جایگاه در مس
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(هزار تن)حجم تولید مس تصفیه شده در جهان

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

شیلی
پرو

چین
کنگو

آمریکا
استرالیا
روسیه
زامبیا

مکزیک
قزاقستان

کانادا
لهستان

(هزارتن)2020ده کشور برتر در استخراج مس در جهان سال 
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تعجب  یجا ،یلیمس در کشور ش دیبا توجه به مقدار تول

جهان براساس بزرگ مس  معدن که سه معدن از ده ستین

در  Escondidaظرفیت معدن در آن قرار دارند. ظرفیت 

تقریبا دوبرابر 2020میلیون تن مس در سال 1.4شیلی با 

 دومین معدن بزرگ جهان در پرو بوده است.

 

 وضعیت تولید مس درجهان

 تا 2020 های سال طی دنیا برتر کشور سه و دنیا مختلف نواحی شده مس تصفیه تولید سهک زیر جداول در

 .است آمده 2025

 منطقه

درصد رشد  2025 2020

تولید سال 

نسبت 2025

 2020به 

سهم  تولید)هزارتن(

جهانی 

 تولید)%(

سهم  تولید)هزارتن(

جهانی 

 تولید)%(

 +9.12 59.6 14،964 58.8 13،707 آسیا

 +3.7 14.7 3،692 15.3 3،559 اروپا

 - 11.2 2،807 12.1 2،807 آمریکای مرکزی و جنوبی

 +12.5 6.9 1،734 6.6 1،541 آمریکای شمالی

 +22.6 6.1 1،537 5.4 1،254 آفریقا

 -4 1.6 411 1.8 428 استرالیا

جمع تولید مس پاالیش 

 شده

23،297 - 25،101 - 7.7+ 
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 2025 سال بینی پیش و 2020 سال در دنیا برتر کشور 3 در شده پاالیش مس تولید وضعیت مقایسه

2020 2025 

سهم جهانی  تولید)هزارتن( نام کشور

 تولید)%(

سهم جهانی  تولید)هزارتن( نام کشور

 تولید)%(

 42 10،556 چین 41 9،456 چین

 9 2،204 شیلی 10 2،330 شیلی

 6 1،576 ژاپن 7 1،549 ژاپن

 - 25،101 دنیا - 23،297 دنیا

 پاالیش مس تولید در را سهک بیشترین آسیا، تولید درصد 84 با 2020 سال در جنوبی کره و ژاپن چین، کشور سه

 با هند کشور و یابد افزایش درصد 85 به مقدار این شود می بینی پیش2025 سال اند.برایداشته آسیا در شده

 1،556 تولید با ژاپن و تن هزار10،556تولید با چین از پس را تولید در سوم جایگاه سال، در تن هزار 650 تولید

 .باشد داشته هزارتن

 وضعیت مصرف مس درجهان

 تا 2020 های سال طی دنیا برتر کشور سه و دنیا مختلف نواحی شده مصرف مس تصفیه سهک زیر جداول در

 .است آمده 2025

 منطقه
درصد رشد مصرف سال  2025 2020

جهانی  سهم مصرف)هزارتن( 2020نسبت به 2025

 مصرف)%(

سهم جهانی  مصرف)هزارتن(

 مصرف)%(

 +13 73.9 19،074 74.7 16،874 آسیا

 +16.7 13.9 3،589 13.6 3،075 اروپا

 +21.3 1.8 472 1.7 389 آمریکای مرکزی و جنوبی

 +17 9.6 2،476 9.4 2،116 آمریکای شمالی

 +38.1 0.7 174 0.6 126 آفریقا

 -2.4 0.1 14 0.1 14 استرالیا

 +7.4 - 25،799 - 22،594 جمع مصرف مس پاالیش شده

69%

11%

4%
16%

2020سهم کشورهای تولیدکننده مس در آسیا سال 

چین ژاپن کره جنوبی سایر

71%

11%

4%

15%

2025سهم کشورهای تولیدکننده مس در آسیا سال 

چین ژاپن هند سایر
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 2025 سال بینی پیش و 2020 سال در دنیا برتر کشور 3 در شده پاالیش مس مصرف وضعیت قایسهم

2020 2025 

 سهم جهانی مصرف)%( مصرف)هزارتن( نام کشور سهم جهانی مصرف)%( مصرف)هزارتن( نام کشور

 51.3 13،227 چین 53.5 12،082 چین

 6.9 1،777 ایاالت متحده 6.8 1،542 ایاالت متحده

 4.3 1،102 آلمان 4 913 آلمان

 - 25،779 دنیا - 22،594 دنیا

 مس مصرف در را سهک بیشترین آسیا، مصرف درصد 80.8 با 2020 سال در جنوبی کره و ژاپن چین، کشور سه

 و یابد کاهش درصد 78.3 به مقدار این شود می بینی پیش 2025 برای سال اند.داشته آسیا در شده پاالیش

 و تن هزار13،227 مصرف چین با از پس را مصرف در سوم جایگاه سال، در تن هزار 739 مصرف با هند کشور

 .باشد داشته هزارتن 977 مصرف با ژاپن

 

 وضعیت تولید و مصرف مس درجهان
بوده  دارا را دنیا در شده پاالیش مس تولید نوزدهکرتبه  هزارتن 279 تولید با ایران کشور 2020 سال در

  آسیا تولیدات از ایران سهک همچنین است. بوده درصد1.2 سال این در دنیا در ایران مس تولید سهک بطوریکه

 .است داشته آسیا در را هفتک رتبه که بود درصد2
 دنیا آسیا مس)هزارتن( تولید

 درصد رتبه درصد رتبه ایران آسیا دنیا

 1.5 15 7.4 4 309 4،231 20،604 تولیدات معدنی)مس محتوی(

 1.9 12 3.1 5 351 11،326 18،033 تولیدات ذوب)آند(

 1.2 19 2 7 279 13،707 23،297 تولیدات مس پاالیش شده)کاتد(

71.6%

5.1%

4.1%

19.2%

2022سهم کشورهای مصرف کننده مس در آسیا سال 

چین ژاپن کره جنوبی سایر

69.3%

5.1%

3.9%

21.7%

2025سهم کشورهای مصرف کننده مس در آسیا سال 

چین ژاپن هند سایر
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 را دنیا در شده پاالیش مس مصرف چهارم و رتبه بیست تن، هزار 160 مصرف با ایران کشور 2020 سال در

 از ایران سهک همچنین.است بوده درصد 0.7 این سال در دنیا در ایران مس مصرف سهک بطوریکه دارا بوده

 .بوده است آسیا در مصرف سیزدهک رتبه دارای که بود درصد0.9 آسیا در شده مصرف مس

 

 چشم انداز قیمت مس
 .رساند ثبت به را خود تاریخی رکورد و رسید دالر 10،162 عدد به 2021 می ماه در مس قیمت

 باشد می تن هر برای دالر 715 مبلغ 1960 سال در مس قیمت شود می مشاهده زیر نمودار در که همانطور

 .است کرده تجربه را رشد درصد1321 خود قیمتی سقف تا که

 ذرت و طبیعی گاز کنار در مس کنسانتره و قراضه به مربوط چین واردات رشد بیشترین 2021 سال در 

 درصد 2 حدود قبل سال مشابه مدت به نسبت ،2020 سال در کشور چین مصرف همچنین است. بوده
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 بود درصد 53.5 چین برای این سال در دنیا مس مصرف از کشور این مصرف سهک و است داشته رشد

 برای مس قیمتی رشد مهک عوامل از چین در تقاضا افزایش و اقتصادی رشد است. داشته رشد درصد1 که

 روند.بشمارمی

 داده افزایش را اینقطه پریمیوم که  شده پاالیش مس جهانی بازار در اساسی عرضه کمبود دیگر طرف از 

 امیکرون گونه شیوع اگرچه بود. خواهد دار ادامه ، 2022 سال در – شده انبارهای مبادالتی تخلیه موجب و

 آخرین اساس بر اما آید، می حساب به هااندازکامودیتی چشک برای نزولی و بالقوه ریسک یک همچنان

 پایدار حاضر حال در بازار روانی جو و نرسیده انتها به هنوز مس بازار صعودی روند بولتن، متال گزارش

 .است

 منتشر شده است قیمت مس در سال  2022پیش بینی بانک جهانی که در آوریل   گزارش آخرین اساس بر

 دالر پیش بینی شده است.10،100حدود  2022

 

 اخبار داخلی و جهانی مس

به  249،119از  کا،یو آمر یلندن، شانگها یهابورس یمس در انبارها یموجود ر،یاخ ماهکی یط ⧉

. الزم به باشدیبورس لندن م یحجک انبارها شیاز افزا یناش شیافزا نیاست که ا دهیتن رس 293،271

 .تن بوده است 411،413سال قبل  کیمس در  یانبارها یذکر است مجموع موجود

است. در حال  دهیرس یدالر در سال جار 10،084دالر در سال گذشته به  9،652مس از  متیمتوسط ق ⧉

 .باشدیم یسال جار یدالر 10084 نیانگیدالر کمتر از م 288مس  یدالر 9،796 متیحاضر ق

درصد  7.7 یفعل متیکه ق باشدیدالر م 10611تاکنون  99سال  یمس از ابتدا یمتیسقف ق نیباالتر ⧉

 .باشدیم ترنییپا
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و 9،652، 6،675 بیبه ترت 1401و  1400، 1399 یهاسال یمس بورس فلزات لندن ط متیمتوسط ق ⧉

 .باشدیدالر م 10،084

فوالد  عیصناکه برای  شده یینها رویدر فصل تابستان توسط کارگروه وزارت ننایع سقف محدودیت برق ص ⧉

 کینیآلوم عیمگاوات، صنا 1000 یصنعت یمگاوات،شهرکها 500 مانیس عیمگاوات، صنا 2500حداکثر تا 

 یمیخواهند داشت بعالوه پتروش یمصرف ماندیمگاوات کاهش د 150مس تا  عیمگاوات و صنا 300تا سقف 

 مگاوات( 1000 یال 500 نی)ب .خواهد شد تیمشمول محدود زین

از کاالها را تحت فشار قرار داده  یاریبس متیها، ق تیو کاهش سطح فعال نیبزرگ چ یشهرها نهیقرنط ⧉

دالر  9700داشت و به محدوده  یدالر 300از  شیمس در معامالت هفته گذشته افت ب متیاست. ق

واحد کاهش  48به  49.5رفت از  یکه انتظار م لیماه آور یبرا نیچ دیبخش تول PMIکرد.  دایکاهش پ

با افت قابل توجه  زین دیرتولیبخش غ PMIاست.  2020 یسطح از م نیکه کمتر دیرس 47.4کند به  دایپ

کرد اما  تیها حما یتیکامود متیاز ق نیو اوکرا هیجنگ روس نکهیرغک ا یاست. عل دهیواحد رس 41.9به 

را به همراه  متهایق تمحصوالت را کاهش داده و اف یتقاضا برا نیدر چ دیشد ییکرونا یها تیمحدود

 داشته است.

بزرگ مس در جهان با اعتراض مردم در واکنش به تورم باال دست و  دکنندهیتول نیپرو به عنوان دوم ⧉

کرده است. مردم  دایدرصد کاهش پ 20اعتراضات حدود  نیا یمعادن مس در پ دیکند. تول یپنجه نرم م

 هستند. یمل یها ییسهک خود از برداشت دارا شیکشور با هدف افزا نیکردن معادن ا یبه دنبال مل

شاهد  ایمس دن دکنندهیتول نیپرو دوم کشوری:از اعتراضات محل یمعادن مس پرو ناش %20 دیتوقف تول ⧉

به  مردم.به موضوع باز شده است زیمعادن ن یکشور بوده و حاال پا نیتورم امردم معترض به رشد  یناآرام

 یبوده و برخ یمل یها ییسهک خود از برداشت دارا شیکشور با هدف افزا نیکردن معادن ا یدنبال مل

آرامش، قول داده تا  جادیدولت به منظور ا .هستند ندگانیخود و آ یآب برا ریهک به دنبال حفظ ذخا

به حوزه معدن  یشتریسهک ب وداده  شیدالر افزا اردیلیم 1را  یمعادن در سال جار یدولت حقوق زانیم

و  Lasbambasمعدن  یلیها تاکنون منجر به تعطیناآرام. بدهد یبودجه عموم نیاز تام

SouthernCopper  کشور است نیمس ا دیتول %20شده که باعث کاهش. 

کمتر از  یکم2022مس در سال  متیکرد ق ینیب شیمعدن مس جهان پ نیکودلکو بزرگتر رعاملیمد ⧉

 دکنندگانیتول یازهاین یمس جهان جوابگو دیتول 2024کرد تا سال  ینیب شیباشد. او پ2021سال 

باعث خواهد شد  یکیالکتر یخودروها دیتول شیبه بعد افزا 2024خواهد بود. اما از  یکیالکتر یخودروها

 .کیمس باش متیق شیمس بشود و از آن به بعد شاهد افزا دیاز تول شتریمس ب یکه تقاضا
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 شرکتهای بورسی زیرمجموعه فافق که در زمینه مس فعالیت دارند به ترتیب به شرح ذیل است:

 شرکت مس سرچشمه 

 شرکت ملی صنایع مس ایران 

 شرکتهای فعال در حوزه صنعت مس: P/Eوضعیت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P/E-ttm سهم

 6.37 فملی

 6.02 فباهنر

 7.89 فافق

 6.76 میانگین
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 روند قیمتی دالر نیما
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1401نمودار روند قیمت دالر نیمایی از ابتدای سال 

ده دوکنید که قیمت آن از محمشاهده می 1398در نمودار های باال، روند حرکتی قیمت دالر نیما رو از سال 

، 1401هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت دالر نیما از ابتدای سال  25هزار تومان، به  حدود  10کمتر از 

 هزار تومان رسیده است. 25روندی صعودی را طی کرده و به باالی  هزار تومان، 24از کمتر از 
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 بینی تکنیکال دالر:شپی

 نکات تحلیل تکنیکال دالر

 تومان 32،000 مقاومت دوم تومان 30،000 مقاومت اول

 تومان 28،400 حمایت دوم تومان 29،300 حمایت اول

بر  (20/02/1401)در تاریخ اکنونو همتومان شروع کرد  25،000دالر آزاد در بازه کوتاه مدت روندی صعودی را از 

 32،000رفته است. با شکست خط روند نزولی به سمت سقف تاریخی خود در محدوده گتومان قرار  29،500قیمت 

 ف قیمتی برسد.رسد در آینده نزدیک به این هدکند و به نظر میتومان حرکت می

 

 زمین:

 ،یکارشناس رسم یگذاراست. طبق ارزش ییالیو و یواحد ساختمان ادارا 29و  نیقطعه زم 22 یشرکت دارا

طبق اعالم هیئت کارشناسان رسمی دادگستری، در تاریخ شرکت، واقع در بابلسر،  یالهایواحد از و هفدهارزش 

 ارزشگذاری شده است.میلیون ریال  3،320،475، مبلغ 26/10/1400
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شرکت صنایع زیرمجموعه های بررسی 

 مس افق کرمان
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 وضعیت فعلی پرتفوی بورسی و غیر بورسی شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنایع مس افق کرمانپرتفوی غیربورسی شرکت 

غیربورسی شرکت بر اساس در شکل رو به رو پرتفوی 

آخرین گزارش فعالیت ماهانه نمایش داده شده است. بر 

شده پرتفوی امدرصد از بهای تم 60این اساس، حدود 

 13گذاری راهیان سهام و غیربورسی شرکت را سرمایه

 دهد.درصد را ارفع سازان کرمان تشکیل می
سرمایه گذاری راهیان 

%59.05. سهام
. ارفع سازان کرمان

13.06%

فنی و مهندسی و خدماتی 

%10.44. همگامان مس

.  حمل و نقل مسافربری راهوار مس

10.01%

تولیدی شیمیایی و معدنی 

%4.54. سرچشمه هامون %2.91. سایر شرکتها

پرتفوی غیربورسی شرکت

 صنایع مس افق کرمانپرتفوی بورسی شرکت 

بورسی شرکت بر اساس آخرین در شکل رو به رو پرتفوی 

گزارش فعالیت ماهانه شرکت، منتشر شده در سامانه کدال 

از پرتفوی  %85است. صندوق درآمد ثابت کمند بیش از 

گذاری مس سرمایهدهد. بورسی شرکت را تشکیل می

درصد از پرتفوی بورسی شرکت را  7.5سرچشمه نیز 

 دهد.تشکیل می
. درآمد ثابت کمند

85.41%

سرمایه گذاری مس 

%7.52. سرچشمه

.  گسترس نفت و گاز پارسیان

1.95%

%1.53. ملی صنایع مس %3.58. سایر شرکتها

پرتفوی بورسی شرکت
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 های زیرمجموعه بورسی صنایع مس افق کرمانشرکتاهم  معرفی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهک زیرمجموعه 
های بورسی

مس 
سرچشمه

گسترش 
نفت و گاز 
پارسیان

ملی مس 
ایران



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

 مس سرچشمه

 معرفی شرکت مس سرچشمه

  سال شمه در  سرچ سعه فعالیت 1366سرمایه گذاری مس  سازی و تو صی  صو سترش خ های با هدف گ

اقتصادی در حوزه صنعت مس با سرمایه اولیه یکصد میلیون ریال به صورت سهامی خاص ثبت و آغاز به 

های خدماتی های اساسی صنعت مس در بخشهای شرکت، معطوف به تامین نیازاولین فعالیت .کار نمود

شتیبانی و متعاقب آن ورود به حوز صنایع و پ صنعت و  ه تولید با تاکید بر مواد و تجهیزات مورد نیاز این 

سرمایه گذاری مس سرچشمه موفق شد در .نهایی و نیمه نهایی مس بود هک در این دوره بود که شرکت 

ستقالل صنعتی حوزهاجرای سیاست ی صنعت متبوع را فراهک های عمومی کشور موجبات خودکفایی و ا

ها از معدنکاری تا تغلیظ و تامین مواد و همچنان با قدرت در تمامی زمینهآورد. سررریاسرررتی که هنوز 

ی مس و مولیبدن و مهمتر از همه های آسرریاب و تولید محصرروالت پایهشرریمیایی، قطعات یدکی، گلوله

ای و برنامه ریزی ویکرد جدید توسعهدر آغاز دهه هشتاد، شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه با ر .های نوین این حوزه ادامه دارددانش فنی و فناوری

های سیاست گذاری کالن، نظارتی و های خود را در چارچوب قواعد مدیریت استراتژیک باز تعریف و نقش خود را معطوف به مسئولیتراهبردی، فعالیت

برنامه راهبردی، بازنگری و مجموعه شرررکتها، های وابسررته با توجه به اهداف در این دوره سرراختار شرررکت .ای نمودراهبردی با محوریت توسررعه منطقه

سب با اهداف برنامه و ماموریت سازمان گردیدندمتنا صی تجدید  ص شکل .های تخ شرکت به عنوان یکی از بزرگترین ت ضر این  سرمایه در حال حا های 

 1383این شرکت در سال  .خود اختصاص دهدتغال منطقه را به شتوجهی از ظرفیت سرمایه گذاری و اگذاری کشور توانسته است حجک عظیک و قابل 

های بازرگانی، صنعتی، معدنی، خدمات های تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در زمینهبه سهامی عام تغییریافت عمده فعالیت شرکت

شت و صی بهدا ص شیمیایی و معدنی و خدمات تخ ساختمان، مواد  سازی، راه و  سد شاوره،  سی، طراحی، م ، خدمات جامع رایانه و فناوری درمان مهند

سات،اطالعات، حمل و نقل،  سی شاورزی تا ضای و ک شدو اعتبار می سرمایهو پژوهش و امور مربوط به بازار بورس، فرهنگ سبز، ف های این فعالیت .با

 :              گرددگسترده و متنوع در شش گروه عمده تقسیک و هماهنگ می



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

های های سرمایه پذیر، مشارکت در احداث واحدها و شرکتسرمایه گذاری در بازار بورس کشور، سرمایه گذاری در طرح های سرمایه گذاری شاملفعالیت .1

  .های موضوع اهداف راهبردی شرکتتولیدی زودبازده و طرح

 معدنکاری های معدنی شامل زمین شناسی و مهندسی معدن، اکتشاف، استخراج و حمل مواد معدنی، تجهیز و تدارکاتفعالیت .2

، EPC صورت به صنعتی  هایهای جامع پیمانکاری )طراحی، مهندسی و اجرا( شامل تهیه اسناد مناقصه، حضور در مناقصات و اجرای انواع پروژهفعالیت .3

  اندازی های صنعتی، مهندسی کارگاهی و نظارت بر عملیات اجرایی سیویل، سازه، نصب و راهارائه خدمات مهندسی طراحی و مدیریت پروژه

های تولیدی شامل تولید مواد شیمیایی و معدنی، تولید محصوالت پایین دستی مس و فلزات غیر آهنی، طراحی و تولید ماشین آالت و تجهیزات فعالیت .4

  .های تولیدیها و واحدکارخانه

 موضوع اهداف شرکت تجهیزات و مواد و مس  ن دستیها محصوالت باالدستی و پاییهای تجاری و بازرگانی شامل واردات و صادرات فروآلیاژفعالیت .5

ای و خدمات جامع پشتیبانی و تخصصی شامل خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشت و درمان تعمیرات و نگهداری، تاسیسات و ساختمان، خدمات رایانه .6

 .... مات مالی و اعتباری وفناوری اطالعات، مدیریت شبکه و ... حمل و نقل، کشاورزی، خدمات رستورانی و مهمانسراها، خد

 مس سرچشمه ترکیب سهامداران شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختار پرتفوی شرکت )براساس بهای تمام شده(

47%  پرتفوی بورسی 

53%  پرتفوی غیر بورسی 

(ارزش بازارساختار پرتفوی شرکت )براساس   

20% بورسیپرتفوی    

80%  پرتفوی غیر بورسی 
 

درصد 

 مالکیت
 نام سهامدار

 موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران 52.09%

 سهامی خاص-شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام 4.34%

 سهامی عام-شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس 2.18%

 سازمهندسی وساخت فرآوری صنایع غیرآهنی مفرغ شرکت  2.15%

 گروه مالی کیمیا مس ایرانیانشرکت سرمایه گذاری  1.47%

 سایر 37.77%

 جمع %100

 



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

 



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

 پرتفوی بورسی مس سرچشمهفعلی وضعیت 

 

 

 

 

 نماد نام شرکت

 ارزش اسمی سرمایه

 تعداد سهام

قیمت  بهای تمام شده

 هرسهک

 سود)زیان( ارزش بازار

 میلیون ریال میلیون ریال ریال میلیون ریال ریال میلیون ریال

000،500،2 فافق صنایع مس افق کرمان  000،1  808،570،520،1  703،152،2  556،4  721،927،6  018،775،4  

 929,551 2,503,146 7,280 1,573,595 343,838,763 1,000 400,000,000 فملی ایران مس صنایع ملی

 107,066- 365,596 11,870 472,662 30,800,000 1,000 293,000,000 فوالد فوالد مبارکه اصفهان

790،29 2,288,479 1,000 24,180,000 ومعادنح وفلزاتمعادنح.توسعه  11,590 26,523 - 267،3  

 169,579- 134,379 3,032 303,958 44,320,334 1,000 61,504,000 ذوب ذوب آهن اصفهان

 5,946- 84,119 8,220 90,065 10,233,449 1,000 489,500,000 فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس

910،19 20,081 1,000,000 1,000 6,000,000 فاسمین کالسیمین  910،19  -171 

337،4 24,645 12,790 20,308 1,926,881 1,000 200,000,000 کگل معدنی و صنعتی گل گهر  

928،195،5 1,000 84,000,000 ومعادن وفلزاتمعادنتوسعه  693،102  590،11  221،60  -42,472 

790،12 481,720 1,000 40,000,000 کگلح گهر ح . معدنی و صنعتی گل  161،6  161،6  679،5  

337،766،4   - -   جمع    421،152،10  084،386،5  



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

 وضعیت پرتفوی شرکتهای خارج از بورس مس سرچشمه

 مازاد ارزش ارزشگذاری بهای تمام شده تعداد سهام سرمایه)میلیون ریال( نام شرکت

 19,752,000 20,000,000 248,000 150 5,715,000 آرین ماهتاب گستر

 11,399,856 12,000,000 600,144 800,199,000 4,000,000 سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس

 5,537,573 8,406,073 2,868,500 2,492,500,000 4,000,000 شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام

 1,121,280 1,200,000 78,720 90,000,000 300,000 کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کاال

 0 49,381 49,381 252,933,000 837,280 سایر شرکت های خارج از بورس

 0 101,885 101,885 75,600,000 100,000 آلیاژ کار

 0 199,920 199,920 200,000,000 200,000 مهندسی وساخت فراوری صنایع غیراهنی مفرغ ساز

 0 50,200 50,200 50,200,000 100,000 نیرو صنعت سرچشمه

 0 11,200 11,200 11,200 56,000 سرمایه گذاری بین المللی فرید گسترش

 0 25 25 250,000 100 شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون

 0 200,000 200,000 20,000 2,000,000 پتروشیمی بعثت کردستان

 0 999,676 999,676 99,500,000 1,000,000 با درآمد ثابت کمند

   10 10 10,000 10 آلیاژ کار مبین گستر کرمان

   472 472 97,997 100 بین المللی ناو صنعت مس

 37,810,709 - - - - جمع

 

 

 



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

 خالص ارزش دارایی های مس سرچشمه

 

 

 4,371 20/02/1401در تاریخ قیمت 

 11,720,638 حقوق صاحبان سهام

 5,386,084 مازاد ارزش پرتفوی بورسی

 37,810,709 مازاد ارزش پرتفوی غیر بورسی

 95,983 سود دریافتی زیرمجموعه ها

 0 سود فروش زیرمجموعه ها

 55,017,785 ارزش خالص دارایی ها

 7,650,000 سرمایه

Nav  7,192 هر سهم 

P/NAV 61 هر سهم% 

 

 

 

 

 

 

(31/01/1401)بر اساس آخرین گزارش فعالیت ماهانه شرکت منتهی به   



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

 مس سرچشمه یگذار هیشرکت سرماNAV ینیب شیپ

از ارزش فعلی خالص دارایی های هرسهک  %75بینی شده هر سهک، حدود سرچشمه سهامدار عمده شرکت صنایع مس افق کرمان است و قیمت پیش نکته:

 شرکت صنایع مس افق کرمان لحاظ شده است.

 سرچشمهبینی شده مس پرتفوی بورسی پیش

 نماد نام شرکت
 سرمایه

ارزش 

 تعداد سهام اسمی

بهای تمام 

 شده

قیمت 

 هرسهم
 مازاد ارزش ارزش بازار

 میلیون ریال میلیون ریال ریال میلیون ریال ریال میلیون ریال

 8,643,350 10,796,053 7,100 2,152,703 1,520,570,808 1,000 2,500,000 فافق صنایع مس افق کرمان

 936,428 2,510,023 7,300 1,573,595 343,838,763 1,000 400,000,000 فملی ایران مس صنایع ملی

 75,342- 397,320 12,900 472,662 30,800,000 1,000 293,000,000 فوالد فوالد مبارکه اصفهان

 3,701- 26,089 11,400 29,790 2,288,479 1,000 24,180,000 ومعادنح وفلزاتمعادنح.توسعه

 204,232- 99,721 2,250 303,958 44,320,334 1,000 61,504,000 ذوب ذوب آهن اصفهان

 15,851 105,916 10,350 90,065 10,233,449 1,000 489,500,000 فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 3,919 24,000 24,000 20,081 1,000,000 1,000 6,000,000 فاسمین کالسیمین

 11,909 32,217 16,720 20,308 1,926,881 1,000 200,000,000 کگل صنعتی گل گهرمعدنی و 

 38,263- 64,430 12,400 102,693 5,195,928 1,000 84,000,000 ومعادن وفلزاتمعادنتوسعه

 7,091 7,573 15,720 12,790 481,720 1,000 40,000,000 کگلح ح . معدنی و صنعتی گل گهر

 9,297,010 14,063,342   4,778,645   - -   جمع

 



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

 بینی شده مس سرچشمهپرتفوی غیربورسی پیش

 مازاد ارزش ارزش گذاری بهای تمام شده تعداد سهام سرمایه)میلیون ریال( نام شرکت

 19,752,000 20,000,000 248,000 150 5,715,000 آرین ماهتاب گستر

 11,399,856 12,000,000 600,144 800,199,000 4,000,000 سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس

 7,653,951 10,522,451 2,868,500 2,492,500,000 4,000,000 شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام

 1,121,280 1,200,000 78,720 90,000,000 300,000 ولکسی کاالکارگزاری بورس فلزات سی 

 0 25 25 250,000 100 شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون

 0 49,381 49,381 252,933,000 837,280 سایر شرکت های خارج از بورس

 0 101,885 101,885 75,600,000 100,000 آلیاژ کار

 0 199,920 199,920 200,000,000 200,000 صنایع غیراهنی مفرغ سازمهندسی وساخت فراوری 

 0 50,200 50,200 50,200,000 100,000 نیرو صنعت سرچشمه

 0 11,200 11,200 11,200 56,000 سرمایه گذاری بین المللی فرید گسترش

 0 200,000 200,000 20,000 2,000,000 پتروشیمی بعثت کردستان

 0 999,676 999,676 99,500,000 1,000,000 کمندبا درآمد ثابت 

   10 10 10,000 10 آلیاژ کار مبین گستر کرمان

   472 472 97,997 100 بین المللی ناو صنعت مس

 39,927,087 - - - - جمع

 

 



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

 خالص ارزش داراییهای مس سرچشمه

 4,371 20/02/1401در تاریخ قیمت 

 11,720,638 حقوق صاحبان سهام

 9,297,010 بینی شده پرتفوی بورسیمازاد ارزش پیش

 39,927,087 بینی شده پرتفوی غیر بورسیمازاد ارزش پیش

 95,983 بینی شده زیرمجموعه هاسود دریافتی پیش

 61,040,718 بینی شده دارایی هاارزش خالص پیش

 7,650,000 سرمایه

Nav  7,979 آتی هر سهک 

P/NAV بینی شدهپیش 
55% 

 

 معرفی شرکت پارسان

 ثبت اداره در سهامی خاص شرکت صورت به غدیر الوند توسعه گذاری سرمایه شرکت اولیه نام با 1386 سال مرداد در پارسیان گاز و نفت گسترش گروه

 همچنین یافت، نام تغییر خاص( پارسیان)سهامی گاز و نفت گسترش” شرکت به 1389 ماه بهمن در و رسید ثبت به تهران تجاری غیر مؤسسات و ها شرکت

 در شرکت این پذیرش با عما   و یافته تغییر (عام سهامیگازپارسیان ) و نفت گسترش گروه” به شرکت نام ها، فعالیت توسعه هدف با 1390 سال آذر در

 40،500 معادل حاضر حال در شرکت این شده ثبت سرمایه شد. عرضه تهران بورس در 1390سال بهمن مورخ در شرکت این سهام تهران، بهادار اوراق بورس

 .است ریال میلیارد

 

 



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

 معرفی شرکت ملی صنایع مس ایران
 غربی جنوب در سرچشمه مس کانسار گرفت، قرار برداری بهره مورد که مس بزرگ توده اولین

 سهامی شرکت معادن شدن ملی اعالم با.شد کشف 1328 سال در معدن این که بود کرمان

فعالیتهای  کلیه برگیرنده در که ایران مس صنایع ملی شرکت نام به کرمان سرچشمه مس معادن

 اکتشاف، " اساسنامه 7 ماده طبق شرکت فعالیت موضوع.یافت نام تغییر بود کشور مس معادن

 سنگ پرعیارشده محصوالت فروش و توزیع تولید، ایران، مس معادن از برداری بهره و استخراج

 در مشارکت جلب و مشارکت خارجی، و داخلی از اعک محصوالت فروش و توزیع مس، فلز و مس

 تجاری، مالی، معامالت و عملیات کلیه انجام و مس به صنایع مربوط گذاری سرمایه های طرح

 مشروحه ازموضوعات هریک یا تمام به غیرمستقیک یا مستقیک بطور که خدماتی و معدنی صنعتی،

 مس متعدد معادن دارای ایران مس صنایع ملی شرکت.باشد مربوط خارجی یا داخلی از اعک فوق

 مهمترین از شرقی آذریایجان در سونگون مس معدن و کرمان میدوک در مس معدن سرچشمه، مس مهای نا به مس ملی فعال معدن سه که است کشور در

 روند.می شمار به کشور مس معادن

 

 

 

 

 

 

 



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

 صنایع مس افق کرمانهای زیرمجموعه غیربورسی معرفی شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهک زیرمجموعه های 
غیربورسی

سرمایه  گذاری 
راهیان سهام

راهوار مس

همگامان مس
سرچشمه 
هامون

ارفع سازان 
کرمان



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

 شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام:

تاسیس شد. این شرکت  1383گذاری راهیان سهام در سال شرکت سرمایه 

فعالیت خود را با خرید و فروش سهام شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه 

پس از واگذاری سهام شرکتهای  1398در بازار سهام آغاز نمود، اما در سال 

معدنی و ساختمانی از سوی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شرکت 

هلدینگ معدنی و ساختمانی و یکی از بزرگترین  به شرکت این  راهیان سهام،

 .شرکتهای تابعه هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه تبدیل شد

 : موضوع فعالیت شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام

 حضور فعال در بازار سرمایه. 

 مشارکت در سهام کلیه شرکتها از طریق تاسیس و یا تعهد سهام. 

 ذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق ارائه خدمات مشاوره و ایجاد زمینه مناسب برای سرمایه گذاریتشویق و تسهیل سرمایه گ. 

 واردات و صادرات هر نوع کاالی مجاز و در صورت لزوم سرمایه گذاری در این زمینه از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. 

  ساختمانیسرمایه گذاری در طرح های صنعتی و معدنی و. 

 انجام امور بازرگانی. 

 مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت های موجود. 

 

 

 

 

 سرمایه گذاری صنعت

 4،000،000 میلیون ریال-سرمایه

 1،338 ریال-ارزش دفتری هر سهم

 شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه سهام دار عمده

 منتهی به اسفند سال مالی

 30/10/1383 تاریخ تاسیس شرکت



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

 صورت سود و زیان شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام سهامداران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1399 1398 1397 عنوان

 1،096،777 522،510 75،187 سهامدرآمد سود 

 263،245 686،911 -14،437 سود حاصل از فروش سهام

 1،360،022 1،209،421 60،750 جمع درامدهای عملیاتی

 -21،923 -2،651 0 هزینه حقوق و دستمزد

 -14،455 -7،012 -14 سایر هزینه ها

 1،323،644 1،199،758 60،736 سود عملیاتی

 -46،677 -6،807 -7،410 هزینه مالی

 1،276،967 1،192،951 53،326 سود خالص

سرمایه گذاری مس 

سرچشمه

62%
ق صنایع مس اف

کرمان

33%

سایر

5%

سهامداران راهیان سهام

سرمایه گذاری مس سرچشمه صنایع مس افق کرمان سایر



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

 ترازنامه شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام

 

  

 1399سال  1398سال  1397سال  مبالغ به میلیون ریال

 36،171 88 7،600 موجودی نقد

 1،605،712 1،230،410 0 هاهای تجاری و سایر دریافتنیدریافتنی

 1،097،276 0 0 نگهداری شده برای فروش هایدارایی

 2،739،159 1،230،498 7،600 های جاریجمع دارایی

 4،281،675 4،583،331 1،217،627 های بلندمدتسرمایه گذاری

 0 0 21 های نامشهوددارایی

 34،776 29،723 0 های ثابت مشهوددارایی

 322،849 178،115 0 سرمایه گذاری در امالک

 4،639،300 4،791،169 1،217،648 های غیرجاریداراییجمع 

 7،378،459 6،021،667 1،225،248 هاجمع دارایی

 1،593،475 815،193 1،171،625 های تجاری و غیرتجاریپرداختنی

 421،543 0 0 تسهیالت مالی کوتاه مدت

 10،000 10،000 0 پیش دریافتها

 2،025،018 825،193 1،171،625 های جاریجمع بدهی

 2،025،018 825،193 1،171،625 هاجمع بدهی

 4،000،000 4،000،000 100 سرمایه

 123،496 59،648 0 اندوخته قانونی

 1،229،945 1،136،826 53،523 سود انباشته

 5،353،441 5،196،474 53،623 جمع حقوق صاحبان سهام

 7،378،459 6،021،667 1،225،248 ها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهی



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

 

  بورسی راهیان سهام: فعلی پرتفوی

 غیربورسی راهیان سهام:فعلی پرتفوی 

 راهیان سهام ارزش خالص دارایی ها

 4,362,237 حقوق صاحبان سهام

 655,817 مازاد ارزش پرتفوی بورسی

 4,796,982 مازاد ارزش پرتفوی غیر بورسی

 42,319 سود فروش زیرمجموعه ها

 9,857,355 ارزش خالص دارایی ها

 4,000,000 سرمایه

Nav  2,464 هر سهم 

نمادنام شرکت
سرمایه 

)میلیون ریال(

ارزش اسمی هر سهم 

)ریال(
افزایش )کاهش(ارزش برای راهیان سهامارزش بازاربهای تمام شدهتعداد سهامدرصد مالکیت

331,847,989943,84634,141,9501,481,038537,192%7,650,0001,0004/34سرچشمهشرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

103,900,000362,53511,577,500481,161118,626%2,500,0001,0004/16فافقصنایع مس افق کرمان

655,817جمع

نام شرکت
سرمایه 

)میلیون ریال(

ارزش اسمی هر سهم 

)ریال(
بهای تمام شدهتعداد سهامدرصد مالکیت

آخرین سود 

صورتهای مالی
مازاد ارزشارزش برای راهیانارزش برآوردی

9,999,0012,528,927446,4504,018,0504,016,8451,487,918%1,000,000100,00099/97صنعتی و معدنی آریاناران سرچشمه

29,999,761863,791196,8061,771,2541,771,254907,463%300,00010,000100مهندسی معدنی نوآوران مس تهران

147,330-63,720-63,720-7,080-65,000,00083,610%65,0001,000100عمران گستران آذین کویر

9,999,997300,000316,5482,848,9322,848,9312,548,931%10,0001,000100تولیدی معدنی مدوار

66,93195,712095,71295,7120%5,500,0001,0000تأمین سرمایه تمدن

4,796,982جمع

 ساختار پرتفوی شرکت )براساس بهای تمام شده(

18%  پرتفوی بورسی 

82%  پرتفوی غیر بورسی 
 

 ساختار پرتفوی شرکت )براساس ارزش بازار(

20%  پرتفوی بورسی 

80%  پرتفوی غیر بورسی 
 

(29/12/1401)بر اساس آخرین صورتهای مالی شرکت منتهی به   



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

 بینی پرتفوی آتی راهیان سهامپیش

 پرتفوی بورسی

 پرتفوی غیربورسی

 بینی خالص ارزش دارایی های شرکت راهیان سهامپیش

 4,362,237 حقوق صاحبان سهام
 1,028,825 مازاد ارزش پرتفوی بورسی

 4,034,612 مازاد ارزش پرتفوی غیر بورسی
 1,096,777 زیرمجموعه هاسود دریافتی 

 10,522,451 ارزش خالص دارایی ها
 4,000,000 سرمایه

Nav  2,631 هر سهم 

افزایش )کاهش(ارزش برای راهیان سهامارزش بازاربهای تمام شدهتعداد سهامدرصد مالکیتارزش اسمی هر سهم )ریال(سرمایه )میلیون ریال(نمادنام شرکت

331,847,989943,84636,827,1001,597,516653,670%7,650,0001,0004/34سرچشمهشرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

103,900,000362,53517,750,000737,690375,155%2,500,0001,0004/16فافقصنایع مس افق کرمان

1,028,825جمع

مازاد ارزشارزش برای راهیانارزش برآوردیسود سال 1401بهای تمام شدهتعداد سهامدرصد مالکیتارزش اسمی هر سهم )ریال(سرمایه )میلیون ریال(نام شرکت

9,999,997300,000521,5733,525,8353,525,8343,225,834%10,0001,000100تولیدی معدنی مدوار

9,999,0012,528,927627,2053,198,7453,197,785668,858%1,000,000100,00099/97صنعتی و معدنی آریاناران سرچشمه

29,999,761863,791196,8061,003,7111,003,711139,920%300,00010,000100مهندسی معدنی نوآوران مس تهران

65,000,00083,61083,6100%65,0001,000100عمران گستران آذین کویر

66,93195,71295,7120%5,500,0001,0000تأمین سرمایه تمدن

4,034,612جمع



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

 شرکت ارفع سازان کرمان

شرکت ارفع سازان کرمان، از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ سرمایه 

گذاری مس سرچشمه می باشد و در زیرشاخه شرکت صنایع مس افق 

با هدف انجام فعالیت های  1382این شرکت در سال  .کرمان قرار دارد

ساختمانی، تاسیساتی، نصب تجهیزات صنعتی، سد سازی و راه سازی به 

 .ثبت رسید

شرکت ارفع سازان کرمان، به پشتوانه نیروی انسانی متخصص، نیمه 

متخصص و کارگری، و با در اختیار داشتن ماشین آالت سنگین، نیمه 

ن دارا بودن کارگاه های مختلف ساختمانی، تاسیساتی؛ طی سالهای گذشته تا کنون، توانسته پروژه های مختلفی را در حوزه صنایع سنگین و سبک، و همچنی

 .مس و دیگر عرصه ها به اجرا برساند

 : ت می کندشرکت ارفع سازان کرمان، بر اساس موضوع فعالیت و با استفاده از توان و تجربه ای ارزشمند، در این زمینه ها فعالی

 طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و شرکت در مناقصات مختلف پیمانکاری در فعالیت های صنعتی و عمرانی، راه و ابنیه. 

 ،انجام عملیات خاکی و معدنی 

 ،اجرا، تعمیرات و نگهداری تاسیسات شهری 

 عتی،نقشه برداری و تهیه نقشه های ساختمانی ویژه واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صن 

 ،نصب و راه اندازی تجهیزات صنعتی، سازه های دریایی و آبی شامل اسکله ها، کانال ها و سدها 

 ،اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی 

 ،خرید و فروش کلیه مصالح، لوازم و ماشین آالت ساختمانی و معدنی 

 انجام صادرات و واردات کاالهای ذیربط. 

 ه صورت مدیریت پیمانمدیریت فنی در اجرای پروژه های صنعتی ب.  

 پیمانکاری صنعت

 220،000 میلیون ریال-سرمایه

 2،571،186 ریال-ارزش دفتری هر سهم

 شرکت سرمایه گذاری صنایع پیشگام افق کرمان سهام دار عمده

 منتهی به اسفند مالیسال 

 06/06/1382 تاریخ تاسیس شرکت

شرکت سرمایه گذاری صنایع

پیشگام افق کرمان

سهامداران شرکت ارفع سازان کرمان

شرکت سرمایه گذاری صنایع پیشگام افق کرمان



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

 ترازنامه شرکت ارفع سازان کرمان                                    صورت سود و زیان شرکت ارفع سازان کرمان

   

 

 

 

 

12ماهه سال 121399ماهه سال 1398دوره مالی

900,0221,516,432درامد ارائه خدمات

1,081,694-676,427-هزینه ارائه خدمات

223,595434,738سود )زیان( ناخالص

77,634-76,823-هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

1,973295خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

148,745357,399سود )زیان( عملیاتی

417-0هزینه های مالی

4,39848,938خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

153,143405,920سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

75,260-33,658-مالیات

119,485330,660سود )زیان( خالص

746,7811,503,000سود هر سهم پس از کسر مالیات

160,000220,000سرمایه

12ماهه سال 121399ماهه سال 1398دوره مالی
نیم سال اول منتهی به 

1400/06

دارایی

108,84295,512110,688موجودی نقد

17,84231,15530,147سرمایه گذاری کوتاه مدت

389,736809,4431,751,022دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

25,10752,861147,684موجودی مواد و کاال

5,64041,332187,259پیش پرداخت ها

547,1671,030,3032,226,800جمع داراییهای جاری

2,5242,5012,501سرمایه گذاریهای بلند مدت

65,686128,701195,610داراییهای ثابت مشهود

917718682داراییهای نامشهود

15,43820,83826,838سایر دارایی ها

84,565152,758225,631جمع داراییهای غیرجاری

631,7321,183,0612,452,431جمع داراییها

بدهی

210,920392,8131,085,844پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

95,287149,327455,543پیش دریافتها

30,14675,260171,632ذخیره مالیات بر درامد

10,378046سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

346,731617,4001,713,065جمع بدهیهای جاری

008,835ذخیره مزایای پایان خدمت

008,835جمع بدهیهای غیر جاری

346,731617,4001,721,900جمع بدهیهای جاری و غیر جاری

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

160,000220,000220,000سرمایه

11,48822,00022,000اندوخته قانونی

113,513323,661488,531سود )زیان( انباشته

285,001565,661730,531جمع حقوق صاحبان سهام

631,7321,183,0612,452,431جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

 شرکت همگامان مس

 همگامان مس موضوع فعالیت شرکت

تاسیساتی، کشاورزی، جنگل کاری و فضای سبز، طبخ و سرو غذا ، کلیه انجام خدمات مهندسی، طراحی، مشاوره ، نظارت و اجرای پروژه های خدماتی و 

 امور خدمات رفاهی رستورانهاو مهمانسراها و تامین نیروی انسانی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیمانکاری صنعت
 120،000 میلیون ریال-سرمایه

 2،390 ریال-ارزش دفتری هر سهم

 شرکت صنایع مس افق کرمان سهام دار عمده

 اسفند منتهی به سال مالی

 02/06/1382 تاریخ تاسیس شرکت

شرکت صنایع

مس افق کرمان

91%

سایرین

9%

سهامداران همگامان مس

شرکت صنایع مس افق کرمان سایرین



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

 صورت سود و زیان شرکت همگامان مس

  

سال اول              نیم 1399ماهه سال 12 1398ماهه سال 12 دوره مالی                                         

 06/1400منتهی به

 2,048,505 2,800,135 1,605,769 درامد ارائه خدمات

 1,909,626- 2,614,211- 1,479,737- هزینه ارائه خدمات

 138,879 185,924 126,032 سود )زیان( ناخالص

 29,733- 37,941- 49,723- هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

 109,146 147,983 76,309 سود )زیان( عملیاتی

 12,970- 36,623- 15,342- هزینه های مالی

 13,447 0 0 درامد حاصل از سرمایه گذاریها

 0 33,684 7,591 خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

 109,623 145,044 68,558 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

 21,022- 23,261- 15,571- مالیات

 88,601 121,783 52,987 سود )زیان( خالص

 738 1,015 442 سود هر سهم پس از کسر مالیات

 120,000 120,000 120,000 سرمایه

نیم سال اول منتهی به 121400/06ماهه سال121399ماهه سال 1398دوره مالی

دارایی

91,84139,94727,482موجودی نقد

15,15438,02942,328سرمایه گذاری کوتاه مدت

533,718878,3801,513,820دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

62,32091,230140,800موجودی مواد و کاال

54,37813,07610,339پیش پرداخت ها

757,4111,060,6621,734,769جمع داراییهای جاری

03,1952,500سرمایه گذاریهای بلند مدت

65,09394,26189,643داراییهای ثابت مشهود

5,2843,9233,604داراییهای نامشهود

70,377101,37995,747جمع داراییهای غیرجاری

827,7881,162,0411,830,516جمع داراییها

بدهی

288,504558,9331,081,880پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

183,156128,531261,177پیش دریافتها

14,95426,03935,385ذخیره مالیات بر درامد

0050,000سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

156,037161,244124,426حصه جاری تسهیالت مالی دریافتی

642,651874,7471,552,868جمع بدهیهای جاری

11048522,237ذخیره مزایای پایان خدمت

11048522,237جمع بدهیهای غیر جاری

642,761875,2321,575,105جمع بدهیهای جاری و غیر جاری

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

120,000120,000150,000سرمایه

030,0000وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

12,00015,00015,000اندوخته قانونی

53,027121,80990,411سود )زیان( انباشته

185,027286,809255,411جمع حقوق صاحبان سهام

827,7881,162,0411,830,516جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

 ترازنامه شرکت همگامان مس

 



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

 

 شرکت حمل و نقل مسافربری راهور مس

خدمات حمل با هدف ارائه 76میلیون مسافر بطور ساالنه، در سال 5حمل و نقل مسافربری جنوب شرق کشور با جابجایی شبکه شرکت راهوار مس بزرگترین 

شرکت راهوار مس هک اکنون عهده دار خدمات ایاب ذهاب پرسنل شرکت ملی صنایع مس ایران در منطقه سرچشمه، .و نقل مسافربری تاسیس گردید

ینی بوس و دستگاه اتوبوس، م 230دستگاه خودروی نیمه سنگین و سبک )  600شهربابک، میدوک و خاتون آباد می باشد. ناوگان این شرکت با دارا بودن 

 دستگاه خودروی ون، سواری، وانت( ارائه خدمات به اقصی نقاط کشور را بر عهده دارد. 370

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حمل و نقل صنعت

 320،000 میلیون ریال-سرمایه

 1،665 ریال-ارزش دفتری هر سهم

 شرکت صنایع مس افق کرمان سهام دار عمده

 منتهی به اسفند سال مالی

انشرکت صنایع مس افق کرم 26/07/1376 تاریخ تاسیس شرکت

68%

سایر

32%

سهام داران شرکت راهور مس

شرکت صنایع مس افق کرمان سایر



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

 

 شرکت راهور مسصورت سود و زیان 

 

 

 

  

 1399سال  1398سال   دوره مالی
سال اول منتهی نیم

 06/1400به 

 1,329,430 1,741,510 1,348,403 فروش

 1,112,547- 1,462,735- 1,127,047- بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 216,883 278,775 221,356 )زیان( ناخالصسود 

 74,357- 135,430- 103,736- هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

 142,526 143,345 117,620 سود )زیان( عملیاتی

 3,846- 0 17,120- هزینه های مالی

 39,288 83,031 57,355 خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

 177,968 226,376 157,855 عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود )زیان( خالص 

 38,970- 38,142- 27,809- مالیات

 138,998 188,234 130,046 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

 138,998 188,234 130,046 سود )زیان( خالص

 434 588 482 سود هر سهم پس از کسر مالیات

 320,000 320,000 270,000 سرمایه

نیم سال اول منتهی به 1400/06 سال 1399 سال 1398دوره مالی

دارایی

121,480151,38955,771موجودی نقد

145,000195,000210,000سرمایه گذاری کوتاه مدت

224,682269,000728,854دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

491,162615,389994,625جمع داراییهای جاری

5,0045,0045,007سرمایه گذاریهای بلند مدت

116,77899,28295,847داراییهای ثابت مشهود

333داراییهای نامشهود

37,36559,95859,958سایر دارایی ها

159,150164,247160,815جمع داراییهای غیرجاری

650,312779,6361,155,440جمع داراییها

بدهی

204,487200,891448,272پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

29,81944,50546,844ذخیره مالیات بر درامد

1,2831,28362,449سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

00103,847حصه جاری تسهیالت مالی دریافتی

235,589246,679661,412جمع بدهیهای جاری

002,073ذخیره مزایای پایان خدمت

002,073جمع بدهیهای غیر جاری

235,589246,679663,485جمع بدهیهای جاری و غیر جاری

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

270,000320,000320,000سرمایه

20,89930,31130,311اندوخته قانونی

123,824182,646141,644سود )زیان( انباشته

414,723532,957491,955جمع حقوق صاحبان سهام

650,312779,6361,155,440جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

 ترازنامه شرکت راهور مس

 



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

 

 سرچشمه هامون

شرکت تولیدی، شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون، از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه می باشد که در زیرشاخه شرکت 

تولید سولفور سدیک پرک و  تاسیس شد و در حال حاضر یکی از بزرگترین شرکت ها در زمینه 1395این شرکت در سال .صنایع مس افق کرمان قرار دارد

در شرکت تولیدی، شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون، با هدف رفع نیاز صنایع کشور به سدیک سولفید و مشتقات آن، این محصول با مدرن .مایع می باشد

ی دیگر از صنایع مورد استفاده قرار ترین روش تولید و عرضه می گردد. این محصول در صنایع مس، روی، رنگسازی، نساجی، کاغذسازی، چرم سازی و برخ

خط تولید سدیک سولفید به دو شکل مایع و پرک، در شرکت سرچشمه هامون، با مدرن ترین و به روزترین دستگاه ها و تجهیزات، عملیاتی شده .می گیرد

ایران، بخشی از محصول خود را به دیگر مشتریان عرضه  است و اکنون این کارخانه با ظرفیت تولید باالیی قادر است عالوه بر رفع نیاز شرکت ملی صنایع مس

 فرسودگی و تکنولوژی بودن پیش از این سدیک سولفید مورد نیاز مجتمع مس سرچشمه به روش احیاء با ذغال انجام می شد که با توجه به قدیمی .نماید

نه تولید سدیک سولفید در شرکت سرچشمه هامون، اکنون فرآیند تولید مربوطه، آالیندگی زیست محیطی باالیی داشت. با ساخت و تجهیز کارخا آالت ماشین

های باالی تجهیزات و خط تولید محصول، به اضافه نیروی متخصص تی بوی نامطبوع بوده و استاندارداین محصول بدون هیچ آالیندگی زیست محیطی و ح

 .بهره وری باال نیز تاثیر بسزایی داشته استو به روزرسانی فنآوری به تناسب دانش روز در این حوزه، در ایجاد 

  

  

 ساختمانی صنعت

 230،000 میلیون ریال-سرمایه

 1،334 ریال-ارزش دفتری هر سهم

 شرکت صنایع مس افق کرمان سهام دار عمده

 منتهی به اسفند سال مالی

 23/06/1395 تاریخ تاسیس شرکت
شرکت صنایع مس افق کرمان

75%

شرکت سرمایه گذاری مس 

سرچشمه

25%

سهام داران شرکت سرچشمه هامون

شرکت صنایع مس افق کرمان شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

 

 ترازنامه شرکت سرچشمه هامون شرکت سرچشمه هامون صورت سود و زیان

  

 1399سال   دوره مالی
سال اول منتهی به نیم

06/1400 

 226,545 440,169 فروش

 208,414- 341,237- بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 18,131 98,932 سود )زیان( ناخالص

 15,421- 26,425- هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

 2,710 72,507 سود )زیان( عملیاتی

 0 0 هزینه های مالی

 5,832 3,761 خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

 8,542 76,268 سود )زیان( خالص

 37 332 سود هر سهم پس از کسر مالیات

 230,000 230,000 سرمایه 

نیم سال اول منتهی به 121400/06ماهه سال 1399دوره مالی

دارایی

140,91239,275موجودی نقد

080,000سرمایه گذاری کوتاه مدت

45,756129,710دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

15,7158,903موجودی مواد و کاال

31,77739,400پیش پرداخت ها

234,160297,288جمع داراییهای جاری

2,5002,500سرمایه گذاریهای بلند مدت

366,674328,132داراییهای ثابت مشهود

786665داراییهای نامشهود

01,860سایر دارایی ها

369,960333,157جمع داراییهای غیرجاری

604,120630,445جمع داراییها

بدهی

297,233315,016پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

070,000سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

297,233385,016جمع بدهیهای جاری

297,233385,016جمع بدهیهای جاری و غیر جاری

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

230,000230,000سرمایه

4,4324,432اندوخته قانونی

72,45510,997سود )زیان( انباشته

306,887245,429جمع حقوق صاحبان سهام

604,120630,445جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

  

صنایع مس افق کرمان وضعیت مالی شرکتبررسی   



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

 

 صورت سود و زیان شرکت صنایع مس افق کرمان

  

 1400ماهه منتهی به آذر  9 1399سال مالی  1398سال مالی  1397سال مالی  دوره مالی

 0 1،015،219 645،817 246،429 درامد سود سهام

 3،805 23،223 412،127 444،755 سود )زیان( فروش سرمایه گذاری ها

 17،051،664 9،680،655 4،707،087 329،435 سایر درامدهای عملیاتی

 17،055،469 10،719،097 5،765،031 1،020،619 درامد کل

 87،088- 127،393- 95،872- 58،557- هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

 16،631،049- 9،454،400- 4،579،093- 315،261- سایر هزینه های عملیاتی

 337،332 1،137،304 1،090،066 646،801 سود )زیان( عملیاتی

 11،464- 20،171- 26،000- 25،224- هزینه های مالی

 41،852 57،222 16،110 2،002 خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

 367،720 1،174،355 1،080،176 623،579 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

 0 14،798- 74- 1،000- مالیات

 367،720 1،159،557 1،080،102 622،579 سود )زیان( خالص

 147 464 432 249 پس از کسر مالیات سود هر سهم

 2،500،000 2،500،000 2،500،000 2،500،000 سرمایه

 147 464 432 249 سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

  

 دوره مالی
سال مالی 

1397 

سال مالی 

1398 

سال مالی 

1399 

ماهه منتهی به آذر  9

1400 

 %0 %9 %11 %24 درامد سود سهام

 %0 %0 %7 %44 سود )زیان( فروش سرمایه گذاری ها

 %100 %90 %82 %32 سایر درامدهای عملیاتی

 %100 %100 %100 %100 درامد کل

 -%1 -%1 -%2 -%6 هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

 -%98 -%88 -%79 -%31 سایر هزینه های عملیاتی

 %2 %11 %19 %63 عملیاتیسود )زیان( 

 %0 %0 %0 -%2 هزینه های مالی

 %0 %1 %0 %0 خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

 %2 %11 %19 %61 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

 %0 %0 %0 %0 مالیات

 %2 %11 %19 %61 سود )زیان( خالص

 %0 %0 %0 %0 سود هر سهم پس از کسر مالیات

 %15 %23 %43 %245 سرمایه

 %0 %0 %0 %0 سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

 تحلیل عمودی صورت سود و زیان شرکت صنایع مس افق کرمان
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 صورت وضعیت مالی شرکت مس افق کرمان

در جدول روبرو، صورت وضعیت مالی شرکت صنایع 

و  1397،1398،1399مس افق کرمان طی سال های 

 1400ماهه منتهی به آذر  9همچنین آخرین دوره مالی 

 نمایش داده شده است. 

 

9 ماهه منتهی به آذر 1400سال 1399سال 1398سال 1397دوره مالی

25,271248,664122,152304,507موجودی نقد

26912,80849,52882,491سرمایه گذاری کوتاه مدت

1,733,5051,338,5372,860,2601,860,587حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

3,8163,4104,152510,002پیش پرداخت ها

00293,739293,739دارایی های نگهداری شده برای فروش

1,762,8611,603,4193,329,8313,051,326جمع داراییهای جاری

1,477,8962,584,1332,877,7092,971,367سرمایه گذاریهای بلند مدت

339,456342,10939,76833,294داراییهای ثابت مشهود

311311311316داراییهای نامشهود

07,2008,2802,400سایر دارایی ها

1,817,6632,933,7532,926,0683,007,377جمع داراییهای غیرجاری

3,580,5244,537,1726,255,8996,058,703جمع داراییها

277,518537,3971,709,747668,215حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

49,481291,474127,148820,473پیش دریافتها

0014,49568ذخیره مالیات بر درامد

0033,326557,960سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

100,294100,481101,1200حصه جاری تسهیالت مالی دریافتی

427,293929,3521,985,8362,046,716جمع بدهیهای جاری

1,4819683,6542,859ذخیره مزایای پایان خدمت

1,4819683,6542,859جمع بدهیهای غیر جاری

428,774930,3201,989,4902,049,575جمع بدهیهای جاری و غیر جاری

2,500,0002,500,0002,500,0002,500,000سرمایه

25,00025,00082,25392,261اندوخته قانونی

626,7501,081,8521,684,1561,416,867سود )زیان( انباشته

3,151,7503,606,8524,266,4094,009,128جمع حقوق صاحبان سهام

3,580,5244,537,1726,255,8996,058,703جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

دارایی

بدهی

بدهیها و حقوق صاحبان سهام



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

 

  

9 ماهه منتهی به آذر 1400سال 1399سال 1398سال 1397دوره مالی

%5%2%5%1موجودی نقد

%1%1%0%0سرمایه گذاری کوتاه مدت

%31%46%30%48حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

%8%0%0%0پیش پرداخت ها

%5%5%0%0دارایی های نگهداری شده برای فروش

%50%53%35%49جمع داراییهای جاری

%49%46%57%41سرمایه گذاریهای بلند مدت

%1%1%8%9داراییهای ثابت مشهود

%0%0%0%0داراییهای نامشهود

%0%0%0%0سایر دارایی ها

%50%47%65%51جمع داراییهای غیرجاری

%100%100%100%100جمع داراییها

%11%27%12%8حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

%14%2%6%1پیش دریافتها

%0%0%0%0ذخیره مالیات بر درامد

%9%1%0%0سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

%0%2%2%3حصه جاری تسهیالت مالی دریافتی

%34%32%20%12جمع بدهیهای جاری

%0%0%0%0ذخیره مزایای پایان خدمت

%0%0%0%0جمع بدهیهای غیر جاری

%34%32%21%12جمع بدهیهای جاری و غیر جاری

%41%40%55%70سرمایه

%2%1%1%1اندوخته قانونی

%23%27%24%18سود )زیان( انباشته

%66%68%79%88جمع حقوق صاحبان سهام

%100%100%100%100جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

دارایی

بدهی

تحلیل عمودی صورت وضعیت مالی شرکت مس 

 افق کرمان

در جدول روبرو، تحلیل عمودی صورت وضعیت مالی 

شرکت صنایع مس افق کرمان طی سالهای 

 9و همچنین آخرین دوره مالی  1397،1398،1399

 نمایش داده شده است.  1400ماهه منتهی به آذر 

 
 اهم نکات تحلیل:

  دارایی های جاری در آخرین دوره اعالم شده نسبت

 داشته است.به دوره های مالی قبل، کاهش 

 ها نسبت به سال مالی قبل افزایش دریافتپیش

 داشته است.

 های جاری شرکت طی دوره های مالی بدهی

 ذکرشده، افزایش بوده است.

  سود)زیان( انباشته شرکت نسبت به دوره مالی ذکر

 شده قبل، با کاهش همراه بوده است.

  ،درصد از مجموع  66حقوق صاحبان سهام شرکت

 دهد.ق صاحبان سهام را تشکیل میبدهی ها و حقو
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 نسبت های مالی شرکت صنایع مس افق کرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1399-12ماهه منتهی به TTM 12سودآوری 

 %10/61 حاشیه سود عملیاتی 

 %10/82 حاشیه سود خالص 

 %22/22 بازده دارایی ها

 %31/34 بازده حقوق صاحبان سهام



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

 

 

 

 

 

 

  

صنایع مس افق کرمان شرکتپرتفوی بررسی   



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

 

 پرتفوی بورسی شرکت صنایع مس افق کرمان

 پرتفوی غیربورسی شرکت صنایع مس افق کرمان

صنایع مس افق کرمانفعلی  پرتفویبررسی   

نمادنام شرکت
سرمایه 

)میلیون ریال(

ارزش اسمی هر سهم 

)ریال(
ارزش بازاربهای تمام شدهتعداد سهامدرصد مالکیت

بهای تمام شده هر سهم 

)ریال(
افزایش )کاهش(ارزش برای فافق

400,000,0001,00001,644,4308,9703,000,000,0005,45512,3333,363فملیملی صنایع مس ایران

14,424,4281,00001,200,0001,61435,498,5171,3452,9531,339البرزبیمه البرز

1,329127,569,200001,329-7,340,0001,00000برکتگروه دارویی برکت

40,500,0001,0000396,91011,4011,268,460,00028,72412,4311,030پارسانگسترش نفت و گاز پارسیان

3,500,0001,000057,1844,536328,895,00079,3235,374838بوعلیبوعلی

155790,493,45700155-207,043,8601,00000وبملتبانک ملت

1,800,0001,0000100,0006,223112,878,00062,2306,27148انرژی3بورس انرژی ایران )بورس انرژی(

40,000,0001,0000373,7801,359145,920,0003,6361,3645فجهانمجتمع جهان فوالد سیرجان

89-6,000,0001,000093,1891,997122,820,00021,4301,908فاسمینکالسیمین

203-1,315,0001,000065,8502,53746,603,60038,5272,334کبافقمعادن بافق

792-6,736,5001,00001,711,1134,18913,371,9532,4483,397دلقماداروئی و بهداشتی لقمان

839-1,000,00010,00049,845,000499,887118,830,93610,029499,048کمندبا درآمد ثابت کمند

1,498-7,650,0001,00009,528,39544,02334,141,9504,62042,525سرچشمهشرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

585,2526,145,482,613589,9374,685جمع

نام شرکت
سرمایه )میلیون 

ریال(

ارزش اسمی هر سهم 

)ریال(
بهای تمام شدهتعداد سهامدرصد مالکیت

سود آخرین سال 

مالی

ارزش برآوردی 

پیش بینی شده
ارزش برای فافق

مازاد ارزش 

پیش بینی شده
1,980,000,0002,242,5008,406,0734,161,0061,918,506%4,000,0001,00049/5سرمایه گذاری راهیان سهام

369,926496,072330,0222,230,9492,230,5031,734,431%370,0001,000,00099/98ارفع سازان کرمان

258,075,378380,011188,2342,635,2761,789,6161,409,605%380,0001,00067/9حمل و نقل مسافربری راهوار مس

181,366,784396,395121,784823,260746,532350,137%200,0001,00090/7فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس

1,725,000,000172,50076,268515,572386,679214,179%230,00010075تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون

43,499,13284,40526,664279,972166,83582,430%73,0001,00059/6حکیم مس

14,700,000,00014,70014,7000%30,0001,00049بهسان سالمت حکیم

سنجان 7,0007,0007,0000%50,0001,000,00014بهبود سالمت حکیم رف

200,0002,4542,4540%1,0001,00020کارگزاری رسمی بیمه آتیه اندیشان دامون

102,0191,4611,4610%125,9701,0000/1مهندسی مرآت پوالد

04184180%30,160,0001,0000ساختمانی کیسون

3,320,4753,320,475زمین*

3,797,91612,827,6799,029,763جمع
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 ارزش خالص فعلی دارایی های مس افق کرمان

 

 4,756 20/02/1401در تاریخ  قیمت

 4,009,128 حقوق صاحبان سهام

 4,685 مازاد ارزش پرتفوی بورسی

 9,029,763 مازاد ارزش پرتفوی غیر بورسی

 0 سود دریافتی زیرمجموعه ها

 261 سود فروش زیرمجموعه ها

 13,043,837 ارزش خالص دارایی ها

 2,500,000 سرمایه

NAV  5,218 هر سهم 

P/NAV 91 هر سهم% 

 

 

 

(31/01/1401)بر اساس آخرین گزارش فعالیت ماهانه شرکت منتهی به   



 
 گزارش تحلیلی صنایع مس افق کرمان

 

 صنایع مس افق کرمان:بینی پیش

 بنیادی:

 نکات پرتفوی بورسی شرکت صنایع مس افق کرمان: 

  درصدی  20.72درصد به صندوق درآمد ثابت کمند اختصاص داده شده است که سود سالیانه  85ایع مس افق کرمان، نص درصد پرتفوی بورسی شرکت 13از

 سازد.ریال را می 19،766معادل 

 7.5  ریال است. 36،828،018درصد از پرتفوی بورسی شرکت صنایع مس افق کرمان به شرکت مس سرچشمه اختصاص دارد که ارزش بازار آن 

  کمی در پرتفوی بورسی شرکت دارند.سایر شرکتها سهک 

 صنایع مس افق کرمان: نکات پرتفوی غیربورسی شرکت 

  گذاری راهیان سهام دارد که با درصد از بهای تمام شده آن اختصاص به شرکت سرمایه 81درصد پرتفوی غیربورسی شرکت صنایع مس افق کرمان،  87از

 باشد.برای صنایع مس افق کرمان میدرصد از این شرکت  49.5میلون ریال برآورد شده است. مالکیت  10،522،451توجه به تحلیل شرکت، ارزش آن برابر با 

 کند و تطبق شرکت ارفع سازان کرمان از دیگر زیرمجموعه های بااهمیت شرکت است که در زمینه خدمات قراردادی و پیمانکاری در صنعت مس فعالیت می

 نیز ادامه دار باشد. 1401سال بینی شده است این سودسازی در ساخته است که پیش 1399، سودی در حدود سال 1400ماهه سال  6گزارش 

 بینی آن از نسبت شرکت حمل و نقل راهوار مس، در زمینه حمل و نقل در صنعت مس فعالیت فعالیت دارد که برای پیشP/E  شرکتهای مشابه  14برابر با

 بورسی درنظر گرفته شده است.

 یت دارند.سایر زیرمجموعه های شرکت نیز در زمینه خدمات قراردادی در صنعت مس فعال 

 صورتهای مالی اعالمی مفروض  نبینی روند سودآوری آتی شرکت های خدماتی زیرمجموعه غیربورسی شرکت، ثبات حاشیه سود شرکت طبق آخریبرای پیش

 بینی شده شرکت اثرگذار خواهد بود.ها، در ارزش پیشدرنظر گرفته شده است. بدیهی است هرگونه تغییر در روند سودآوری شرکت

 واحد از ویالهای شرکت، واقع در  16گذاری کارشناس رسمی، ارزش واحد ساختمان ادارای و ویالیی است. طبق ارزش 29قطعه زمین و  22دارای  شرکت

 باشد.میلیون ریال می 3،320،475بابلسر، 

 شرکت  یروزنامه رسم یموضوع پس از بررس نیه اشرکت در سامانه کدال اشتباه اظهار شده بود ک یربورسیغ یدر پرتفو کیاطالعات شرکت بهسان سالمت حک

 .بوده است الیر ونیلیم 14،700تمام شده آن  یبها یداده شد.مبلغ واقع صیتشخ
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:کرمانصنایع مس افق  زیرمجموعه های بورسی  

بینی پرتفوی بورسی فافقپیش  

 زیرمجموعه های غیربورسی صنایع مس افق کرمان:

 

نام شرکت
سرمایه )میلیون 

ریال(

ارزش اسمی هر سهم 

)ریال(
سود سال 1401بهای تمام شدهتعداد سهامدرصد مالکیت

ارزش برآوردی 

پیش بینی شده
ارزش برای فافق

مازاد ارزش 

پیش بینی شده
369,926496,0721,546,73510,455,92610,453,8359,957,763%370,0001,000,000100/0ارفع سازان کرمان

1,980,000,0002,242,50010,522,4515,208,6132,966,113%4,000,0001,00049/50سرمایه گذاری راهیان سهام

258,075,378380,011330,9274,632,9743,146,2532,766,242%380,0001,00067/9حمل و نقل مسافربری راهوار مس

181,366,784396,395230,3631,557,2511,412,1151,015,720%200,0001,00090/7فنی و مهندسی و خدماتی همگامان مس

43,499,13284,40534,663363,964216,886132,481%73,0001,00060حکیم مس

1,725,000,000172,50036,097244,013183,01010,510%230,00010075/0تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون

14,700,000,00014,70014,7000%30,0001,00049بهسان سالمت حکیم

سنجان 7,0007,0007,0000%50,0001,000,00014بهبود سالمت حکیم رف

200,0002,4542,4540%1,0001,00020کارگزاری رسمی بیمه آتیه اندیشان دامون

102,0191,4611,4610%125,9701,0000/1مهندسی مرآت پوالد

04184180%30,160,0001,0000ساختمانی کیسون

3,320,4753,320,475زمین*

3,797,91623,967,22020,169,304جمع

افزایش )کاهش(ارزش برای فافقبهای تمام شده هر سهم )ریال(ارزش بازاربهای تمام شدهتعداد سهامدرصد مالکیتارزش اسمی هر سهم )ریال(سرمایه )میلیون ریال(نماد

400,000,0001,00001,644,4308,9702,920,000,0005,45512,0043,034فملی

40,500,0001,0000396,91011,4011,356,142,50028,72413,2911,890پارسان

7,650,0001,00009,528,39544,02336,828,0184,62045,8711,848سرچشمه

14,424,4281,00001,200,0001,61435,498,5171,3452,9531,339البرز

1,329127,569,200001,329-7,340,0001,00000برکت

3,500,0001,000057,1844,536328,895,00079,3235,374838بوعلی

155790,493,45700155-207,043,8601,00000وبملت

1,800,0001,0000100,0006,223112,878,00062,2306,27148انرژی3

40,000,0001,0000373,7801,359145,920,0003,6361,3645فجهان

89-6,000,0001,000093,1891,997122,820,00021,4301,908فاسمین

203-1,315,0001,000065,8502,53746,603,60038,5272,334کبافق

792-6,736,5001,00001,711,1134,18913,371,9532,4483,397دلقما

1,437-1,000,00010,00049,845,000499,887100,000,00010,029498,450کمند

585,2526,137,020,245593,2157,963
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 (NAV)صنایع مس افق کرمانهای شرکت پیشبینی ارزش خالص دارایی

 

 4,576 20/02/1401در تاریخ  قیمت

 4,009,128 حقوق صاحبان سهام )میلیون ریال(

 7,963 مازاد ارزش پرتفوی بورسی )میلیون ریال(

 20,169,304 مازاد ارزش پرتفوی غیر بورسی )میلیون ریال(

 160,796 گذاری ها )میلیون ریال(سرمایه بینی شده حاصل ازسود پیش

 24,347,190 ارزش خالص دارایی ها )میلیون ریال(

 2,500,000 سرمایه

Nav 9,739 آتی هر سهم 

P/Nav 47 هر سهم% 

 

 

  

P/NAV 95%90%85%80%75%70%65%60%55%50%45%40درصد%

3,8964,3834,8705,3565,8436,3306,8177,3047,7918,2788,7659,252پیشبینی قیمت سهم

9,739 NAV پیشبینی شده هر سهم
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 صنایع مس افق کرمان بررسی پتانسیل ها و ریسک های شرکت

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزایش قیمت جهانی مس•

افزایش نرخ دالر•

تجدید ارزیابی مابقی  زمین های شرکت•

عملکرد خوب زیرمجموعه های غیربورسی•

پتانسیل ها

کاهش قیمت جهانی مس•

کاهش نرخ دالر•

سهم باالی پرتفوی غیربورسی شرکت•

حضور در بازار پایه فرابورس عدم افشای کافی •

ریسک ها
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  بیانیه سلب مسئولیت حقوقی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بانک ملت بوده وغیر تعهد آور  یشرکت کارگزارتیم تحلیل  تحلیلی،حاصل استنتاج  گزارش یمحتواکلیه 

می باشد و هیچ گونه توصیه به خرید و فروش یا ورود و خروج سهم مذکور نمی باشد از این رو کارگزاری 

ود و زیان مسئولیت اعالم می دارد مسئولیت هر نوع تصمیم گیری و اقدام و س بانک ملت ضمن سلب

 می باشد.گر احتمالی با شخص معامله
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 باشد.ک ملت می این گزارش حاصل تالش تیم تحلیل شرکت کارگزاری بانمحتوای 

 اسامی تحلیلگران به ترتیب عبارتند از:     

 معصومیرویا  ،مهدی فرجی

 و نظارت برمحتوا: راهبری تحلیل

 محمد صالحی محبوب فومنی
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