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 بررسی گزارش شش ماهه خچرخش

 15/10/96 :تاضید

 تَهاى 145لیوت ّط سْن : 

 73= P/E  

 بررسی تولید و فروش  -1

 ضصهیلیَى ضیال پیطثیٌی کطزُ تَز کِ ایي هثلغ ضا زض  1710132زض پیص تیٌی اٍلیِ هیعاى فطٍش ضا هثلغ   ذچطذص

 326347تا پَضص ًاهٌاسة هاِّ  ضصزضٍ زازُ است  کاّصهیلیَى ضیال  1513732تِ هیعاى  11% کاهشهاِّ تا 

تیطتط تَزُ است تا تَجِ تِ تَزجِ  5ایي هیعاى پَضص ًسثت تِ پاضسال %. آًطا پَضص  زازُ است 22%، هیلیَى ضیال 

علت کاّص هیعاى فطٍش کاّص حجن تَلیس زٍ هحصَل گیط تکس هی زاضت . 50تایس تا ضضسی هعازل % 96

ضطکت اعالم کطزُ است کِ زض ضص هاِّ اٍل تِ عولیات لطعِ سٌگیي ٍ گیط تکس سَاضی تَزُ است ّوچٌیي 

تِ صَضت تطکیة فطٍش ذچطذص ساظی پطزاذت ٍ هًَتاغ ٍ فطٍش لطعات زض ضص هاِّ زٍم اًجام هی گیطز. 

 : ظیط است

 
تیطتطیي گیط تکس ًیوِ سٌگیي ٍّواًطَضیکِ هطرص است سِ هحصَل گیط تکس سَاضی، گیط تکس سٌگیي 

ًمص ضا زض فطٍش تاظی هی کٌٌس ّواًطَضیکِ هی زاًیس ذچطذص تواهی استاًساضزّای گیطتکس هحصَالت ضًَ ضا 

ایي  L90زاضز ٍ لعاض است تطای ایي ضطکت تِ تَلیس هحصَل تپطزاظز ٍ زض حال حاضط ًیع تطای ذَزضٍّای 

 هحصَل ضا تَلیس هی کٌس.
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 هی پطزاظین فطٍش ًِ هاِّ هاِّ سَم تطای تطضسی فطٍش ضطکت تِ تطضسی فطٍش سِ

 
ّواًطَضیکِ هطرص است )هطاتك تا گعاضش ضص هاِّ( هیعاى فطٍش زضسِ هاِّ سَم ضضس لاتل لثَلی گطفتِ است 

تَزجِ افعایص یافتِ است . تطای ضسیسى تِ تَزجِ فطٍش ذچطذص تایس  47تِ ًحَی کِ هیعاى فطٍش ًِ هاِّ تا %

لْای گصضتِ هطرص هی ضَز ایي ضٍال زض فطٍش ضا هحمك ساظز. تا ًگاّی تِ تَزجِ سا 53زض سِ هاِّ چْاضم تا %

هثلغ فطٍش ضا هحمك هی  50سالْای لثلی ًیع ٍجَز زاضتِ است .یعٌی ذچطذص غالثا زض سِ هاِّ چْاضم حسٍز %

 تَزجِ فطٍش هحمك هی ضَز.  10زض عولکطز هاّاًِ ًیع هطرص است زض هاّْای آتاى ٍ آشض ّط هاُ حسٍز %کٌس. 

اظ  10کِ ّط هاِّ حسٍز % تا تَجِ ضضس فطٍش زض هاّْای آتاى ٍ آشضهی کٌین کِ لصا تطای تَزجِ فطٍش تطآٍضز 

تِ ّویي صَضت ازاهِ یاتس زض ایي صَضت ایي ضضس زض هاّْای آیٌسُ فطٍش هحمك ضسُ است فطض هی کٌین 

اض تِ ، فطض هی کٌین ایي همسچْاضم تَزجِ هحمك هی ضَز ٍ تا تَجِ تِ عولکطز تْتط احتوالی سِ هاِّ 80حسٍز %

 تَزجِ تطسس. %90

هثالغ فطٍش هطرص هی ضَز هثالغ ًطخ فطٍش لطعات تمطیثا هعازل تَزجِ است ٍ اظایي تاتت ّوچٌیي تا تطضسی 

 تغییطی زض سَز پیص ًوی آیس . 

 بررسی بهای تمام شده -2

ِّ تا تَجِ کطزُ تَز کِ زض ضص ها هیلیَى ضیال 1497891ذچطذص زض پیص تیٌی اٍلیِ تْای توام ضسُ ضا تِ هثلغ 
هیلیَى ضیال  1329673کاّص تِ  13کاّص حجن تَلیس زٍ هحصَل گیط تکس سٌگیي ٍ سَاضی ایي همساض تا %

آًطا پَضص زازُ است. تطکیة ّعیٌِ ّای  20هیلیَى ضیال هعازل % 267015ٍ زض ضص هاِّ  کاّص یافتِ است
 ذچطذص تِ صَضت ظیط است:

 
هطرص هی ضَز تْای توام ضسُ لطعات تمطیثا ّوپای  ضطواِّساالًِ ٍ عولکطز ضص تا ًگاّی تِ پیص تیٌی 

  تَزجِ پیص هی ضٍز 

زجِ فطٍش َت ِّ فطٍش ضص ها ِّ سَم فطٍش سِ ها ِّ ًِ ها فطٍش  ِّ چْاضم  پیص تیٌی فطٍش سِ ها

1,513,732 326,347 389,710 716,057 797,675
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تَهاى است کِ  4000هیلیَى زالض لطعات تا زالض  15ًکتِ هٌفی زض تْای توام ضسُ ذچطذص پیص تیٌی ذطیس  

ایي ّعیٌِ اضظی زض ضص هاِّ زٍم تا تَجِ تِ ایٌکِ ظاّطا زض ضص هاِّ اٍل ذطیسی اًجام ًطسُ اگط لطاض تاضس 

ٍ تا تَجِ تِ ایٌکِ افعایص لیوت فطٍش فعال اتفاق ًیفتازُ است ٍ اًجام ضَز ضضس تْای توام ضسُ حتوی است 

ّن افعایص لیوت ًرَاّین زاضت تعسیل هٌفی اظ ایي تاتت حتوی است هگط ایٌکِ ذچطذص  96احتواال زض سال 

 اظ ذطیسّای اضظی هٌصطف ضَز

 سود ناخالص، عملیاتی و خالصبررسی  -3

هلیَى ضیال پیص تیٌی کطزُ تَز کِ زض ضص هاِّ تا تعسیل  212241ذچطذص زض پیص تیٌی اٍلیِ سَز ًاذالص ضا 

ٍ پس  آًطا پَضص زاز 32هلیَى ضیال هعازل % 59332هیلیَى ضیال کاّص زاز ٍزض ضص هاِّ  184059آًطا  13هٌفی %

پس اظ کسط ّعیٌِ ّای هالی )کِ ذَضثرتاًِ ظیاز ص ٍاضز ظیاى هی گطززٍ ذچطذاظ کسط ّعیٌِ ّای هالی ازاضی 

 42ضیال تطای ّط سْن هحمك هی گطزز زض حالیکِ تایس زض پایاى سال طثك تَزجِ تِ سَز  52ًیست( ٍ ظیاى هعازل 

 ضیالی تطسٌس

 بررسی تعدیل احتمالی -4

 زجِ اٍلیِ حتوی تِ ًظط هی ضسستَ 10ّواًطَضیکِ زض لسوت فطٍش تطضسی ضسُ کاّص فطٍش تِ هیعاى %

ٍ تا تَجِ تطآضٍز ّعیٌِ ّای اضظی ضطکت ٍ ضضس تْای توام ضسُ اظ ایي تاتت ٍ افعایص حتوی ّعیٌِ ّای 

ّیچ تعسیلی اظ ایي تاتت ٍجَز ًرَاّس زاضت اها تا زیس  هٌطمیهَاز اٍلیِ تْای توام ضسُ زض حالت 

لصا تا فطض تَزجِ  تْای توام ضسُ ضَز 10کاّص %فطٍش هٌجط تِ  10ذَضثیٌاًِ فطض هی کٌین کاّص %

بودجه میزان سود پیش بینی تا  10تا %تْای توام ضسُ  کاّص تَزجِ پیص تیٌی ٍ 90فطٍش هعازل %

 .ریال کاهش می یابد 26پایان سال حدود تا مبلغ 

 نتیجه گیری -5

هحصَل ًِ ای توام ضسُ ّط لطعِ پیص تیٌی سالیا ْت ِّ ای توام ضسُ ّط لطعِ ضص ها ْت

لطعات هٌفصِل جعِث فطهاى 2.16 2.46

لطعات هٌفصِل گیطتکس 27.02 25.21

cbu گیط تکس 6.37 5.31

لطعات ذام 1.94 2.04
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تی ضک ذچطذص یکی اظ اضظًسُ تطیي ضطکتْای لطعِ ساظ زض تَضس ایطاى است . تکٌَلَغی تطٍظ تَلیس 

آلواى یکی اظ تْتطیي گیطتکس ساظاى جْاى هی تاضس ضطایط  ZFاًحصاضی ٍ زاضتي سْاهساضی هاًٌس ضطکت 

ی هَضز ًیاظ ذَتی ضا تطای ذچطذص هْیا کطزُ است ّوچٌیي ذچطذص تٌْا ضطکت ایطاًی است کِ هجَظ ّا

ضًَ ضا تطای گیطتکس تسست اٍضزُ است . اها هطکالت صٌعت لطعِ ساظی زض ایطاى کن ًیستٌس ضضس تْای توام 

حتی ایي ضطکت اضظًسُ ًیع ضسُ تا ضضس لیوت فلعات ، ضضس لیوت اضظ ٍ ّوچٌیي کاّص حجن تَلیس تاعث ضسُ 

زست  96وال ظیاز ًتَاًس تِ سَز پیص تیٌی سال اظ کاّص احتوالی سَز ٍ تعسیل هٌفی زض اهاى ًثاضس ٍ تِ احت

لصا تِ ًظطهی ضسس سطهایِ گصاضی زض ایي ًواز تٌیازی اظ زیس زضیافت سَز سالیاًِ ٍ ضضس سَز تطای اهسال  یاتس

هٌطمی ًثاضس ٍ صطفا تطای سطهایِ گصاضی تایس هَاضزی هاًٌس لطاضزاز احتوالی تا ضًَ تغییط زض سْاهساضی عوسُ ٍ 

تِ سْاهساض عوسُ ٍ یا افعایص ًطخ فطٍش ٍ کاّص ضیسک سیاسی زض ًظطگطفت ٍ لصا ذچطذص  ZFتثسیل 

  تطای سطهایِ گصاضی تِ حساب هی آیس.ًوازی تا ضیسک ًسثتا تاال 

 




