
( فزر ) گزارش تحلیلی شرکت پویا زرکان آق دره 

مریم رفیع زاده: کارشناس 

1401تیر ماه 



معرفی شرکت 

میلیارد ریال است در تاریخ 3000به شرکت سهامی عام تبدیل گردید، سرمایه شرکت 1399تاسیس گردید، و در سال 1377در سال ( سهامی خاص ) شرکت پویا زرکان آق دره 

.  همت است7.2در حال حاضر ارزش بازاری شرکت . فعالیت اصلی شرکت اکتشاف و بهره برداری طال و مشتقات آن می باشد. در بازار اول فرابورس عرضه اولیه گردید1400/11/20

.  درصد است99( استحصال مواد معدنی تخت سلیمان ) و ( فرآوری پویا زرکان آق دره ) در شرکت فرعی ( پویا زرکان آق دره ) مالکیت شرکت اصلی 

ترکیب سهامداری

درصدتعداد سهامنام سهامدار

%442.580.43914.75صندوق سرمایه گذاری دارا داریوش

%358,200,15911.94شرکت تابان کیش

%358,200,00011.94شرکت کاوندگان قشم 

%358,200,00011.94شرکت کوشش آذین قشم

%351,519,83711.71شرکت سرمایه گذاری گلومینکو

%297,000,0009.90شرکت فرااندیشان نیک فرجام قشم

%256,200,2508.54شرکت کاوان کیش

%578.099.31519.28سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 
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شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره    
تن کنسانتره نقره12(سهامی خاص ) 

تن کنسانتره طال12

تن کنسانتره جیوه25

تن سیانید سدیم600

شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان
(سهامی خاص ) 

کیلوگرم شمش طال700

کیلوگرم نقره684

تن جیوه3

ظرفیت معادن



معادن و محدوده های معدنی 

کیلومتر مربع36مساحت طالی آق دره 

تراورتن آق دره 

آرپاچای

گور گور

داغ دالی

کیلومتر مربع2.3

کیلومتر مربع12

کیلومتر مربع17

کیلومتر مربع21



رروند مقداری تولید سه سال اخی

1398 1399 1400 واحد اندازه گیری محصول

373.992/51 218.657/46 تن گرم بر 2/48استخراج کانسنگ طال با عیار 
تن 

..................... ..................... 715.114/90 تن گرم بر 1/18استخراج کانسنگ طال با عیار 
تن 

499.079/59 633.845/79 366.157/60 تن برداشت کانسنگ کم عیار

873.072/1 852.504/69 839.718/76 تن حمل کانسنگ کم عیار و پر عیار

9/2 10/935 9/972 تن کنسانتره طال و کنسانتره نقره

23/3 18/238 17/47 تن کنسانتره جیوه

614 418 18 تن %90سیانید سدیم 

787/213 852/985 732/865 کیلوگرم 999شمش طالی عیار 

504/889 586/497 643/319 کیلوگرم شمش نقره

11/595 6.759 380/02 کیلوگرم جیوه

.میلیون تن کانسنگ طال می باشد11و ظرفیت 1/18منقضی شده است و پروانه جدید با عیار 2/48مجوز پروانه استخراج کانسنگ با عیار 



رروند مقداری فروش سه سال اخی

1398 1399 1400 محصول

88.051/79 131.027/020 653.302/2 گرم999–شمش طال 

237.167/27 0 0 تن-0/3759کانسنگ 

151.582 547.869 614.000 گرم-شمش نقره 

2.001 7.003/5 4.347 کیلوگرم-جیوه 

19.000 0 0 گرم750–شمش طال 

405.954/25 0 0 مصنوعات طال با عیار مختلف

0 0 14.027/03 کیلوگرم-کنسانتره جیوه 

0 0 1.037.747/89 750عیار –مصنوعات طال 

0 0 20.089/51 916عیار –مصنوعات طال 



حاشیه سود ناخالصسود خالصسود ناخالصسود عملیاتیسال

۱۴۰۰20,656,32620,854,36120,313,03384%

۱۳۹۹1,369,4371,466,7511,112,22185%

۱۳۹۸1,462,1531,573,1911,376,57852%
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روند سودآوری شرکت

1400 1399 1398

یرروند سود عملیاتی، سود ناخالص، سود خالص سه سال اخ

.روند سودسازی شرکت مثبت و رشدی می باشد، ولی با احتمال ریسک های سیستماتیک، این روند تغییرپذیر است



1401مفروضات 

1401مفروضات

270.000نرخ ارز 

%50تورم 

1850دالر-انس جهانی طال 

715.000ریال-1/18ppmعیار -فروش کانسنگ طال

300.000ریال-گرم 0/3۷۵9کانسنگ طال با عیار فروش 

840کیلوگرم-999تولید شمش طال عیار 

737کیلوگرم-تولید شمش نقره 

11/5تن-کنسانتره طال و نقره 

eps۷.101



1401صورت سود و زیان تحلیلی 

1398139914001401صورت و سود زیان

3.504.447 2,072,332 1,854,849 1,065,503درآمدهای عملیاتی

(2.309.412)(1,444,346)(1,638,531)(884,138)بهای تمام  شده درآمدهای عملیاتی

1.195.035 627,986 216,318 181,365ناخالص( زیان)سود 

(48.129)(47,420)(28,931)(20,073)هزینه های فروش، اداری و عمومی

20.054.777 20,054,777 3,022,576 1,602,991سایر اقالم عملیاتی

21.201.683 20,635,343 3,209,963 1,764,283سود عملیاتی

(25.921)(22,540)(28,225)(12,945)هزینه های مالی

139.518 139,518 13,719 3,562سایر اقالم غیرعملیاتی

21.336.207 20,752,321 3,195,457 1,754,900سود قبل از مالیات

(32.277)(31,394)(17,890)(21,485)مالیات بر درآمد

21.303.930 20,720,927 3,177,567 1,733,415خالص( زیان)سود 

(EPS) 7.101 6,907 1,059 578سود هر سهم

3.000.0003.000.0003.000.0003.000.000سرمایه

ریالمبلغ به میلیون



تحلیل حساسیت

دالر-انس طال

7,1011,6001,6501,7001,7501,8001,850

الر 
د

250,0006,8956,9216,9476,9736,9997,024

255,0006,9116,9386,9646,9917,0177,044

260,0006,9286,9556,9827,0097,0367,063

270,0006,9616,9897,0177,0457,0737,101

280,0006,9947,0237,0537,0827,1117,140

285,0007,0117,0417,0707,1007,1297,159



:  نتیجه گیری 

.گرددمی با توجه به اینکه شمش طال و مصنوعات طال محصول اصلی شرکت فرعی و درآمد اصلی شرکت می باشد روند قیمت طال و انس جهانی و دالر بررسی 

درصدی ارزش دالر می باشد70درصدی انس جهانی و 30معموال قیمت طال در داخل کشور برگرفته از وزن 

:انس جهانی به دالیل زیر ممکن است شاهد افزایش روند صعودی نباشد

(افزایش ایندکس دالر ) گران شدن دالر در جهان ▪

سیاستهای پولی انقباضی▪

افزایش نرخ بهره آمریکا توسط فدرال رزرو▪

کریپتوکارنسی( 2طال  ( 1با افزایش ایندکس دالر دو دارایی ضرر می کنند . مادامی که دالر آمریکا در مقابل سایر ارزهای جهانی تقویت می شود نرخ بهره دالر افزایش می یابد

.جهانی را نمی دهدنس تا پاییز امسال انتظار می رود فدرال رزرو همچنان سیاست تقویت ارزش دالر نسبت به سایر ارزها را داشته باشد و این سیاست اجازه رشد ا

.یم آن محقق گرددمالدر مور نرخ ارز تحلیل ها حاکی از آن است که در حال حاضر نرخ دالر کامال منطقی و اقتصادی بوده و پیش بینی می شود در ادامه سال رشد 



*اطالعیه سلب مسولیت*

یتی در قبال آن ن مسولمحتوای این گزارش به تنهایی برای انجام سرمایه گذاری کافی نیست و نباید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد و شرکت سرمایه گذاری آوانوی

.  نخواهد داشت


