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 بررسی گزارش سه ماهه کاما

 4/5/97تبضید 

 تَهبى 408لیوت ّط سْن : 

 26.4= P/E  

زض ایي تحلیل اظگعاضش اصلی ضطوت استفبزُ ضسُ است ٍ صَضتْبی تلفیمی هَضز ثطضسی لطاض ًگطفتِ 

 است. 

 فروش بررسی تولید و -1

وبّص زاضتِ  51ضا هحمك وطزُ است وِ ًسجت ثِ پبضسبل % 205310هجلغ فطٍش  97وبهب زض سِ هبِّ اٍل 

زلیل ػوسُ ایي وبّص تغییط سیبست ضطوت اظ فطٍش هبّیبًِ هحصَالت ثِ ًگْساضی تَلیسات تب  .است 

گعاضضبت پبضسبل ضٍضي ضسى سیبستْبی اضظی وطَض ٍ ثْتط ضسى لیوت جْبًی هی ثبضس. ثب ًگبّی 

هحصَل وٌسبًتطُ سَلفَض ضٍی، وٌسبًتطُ سَلفَض سِ هطرص هی ضَز تمطیجب توبم سَز ًبذبلص ضطوت اظ 

 سطة ٍ ضوص ضٍش ایجبز هی ضَز 

 

وبهب اثتسا هیعاى تَلیس هحصَالت اصلی ضا ثب سِ هبُ اٍل پبضسبل همبیسِ هی  97ثطای ثطضسی تحلیل سَز 

 وٌین :
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وبهب، هحصَل ضوص ضٍی ذَزضا اظططیك ظیط هجوَػِ ثسیبض اضظضوٌس ذَز شٍة ٍ  ّوبًطَضیىِ هی زاًیس

تي ضوص ضٍی ضسُ وِ  2326ضٍی اصفْبى تب هیي هی وٌس وِ زض سِ هبِّ ایي ضطوت هَفك ثِ تَلیس 

. پس ظبّطا وبّص هجلغ فطٍش اضتجبطی تَلیس ًساضز ٍ تَلیس هبًٌس تمطیجب هؼبزل زٍضُ هطبثِ پبضسبل است

جل اًجبم هی ضَز ٍ ضطوت سیبست تَلیس ٍ اًجبضش هحصَل ثِ اهیس ضضس لیوتْبی جْبًی ٍ فطٍش سبلْبی ل

زضصسی فطٍش  51لصا وبّص % ثِ ًطخ اضظآظاز ضا پیص گطفتِ است وِ ثِ ًظط اهطی هٌطمی هی ضسس.

هبِّ وِ زض سِ هطثَط ثِ وبّص همساض فطٍش هی ثبضس حبل ثب ًگبّی ثِ  هجلغ فطٍش ّطتي هطرص هیطَز 

 اٍل اهسبل ًطخ فطٍش هحصَالت اصلی ثیطتط اظپبضسبل هی ثبضس

 

زالض ثطای ّط تي  2200زالض ثطای ّط تي ضٍی،  2600ػجبضتٌس اظ  97هفطٍضبت فطٍش وبهب ثطای سبل 

تَهبى ثطای زالض وِ زض حبل حبضط ًطذْب زض ّویي حسٍز هی ثبضٌس . اهب زض صَضتیىِ  43580سطة ٍ ًطخ 

 اضظ ضا ثب ًطخ آظاز ثفطٍضس سَز آٍضی ضطوت هتحَل ذَاّس ضس.ضطوت ثتَاًس 

زض جسٍل ظیط ثطًبهِ فطٍش وبهب طجك گعاضش تفسیطی سِ هبِّ اٍل آهسُ است.هفطٍضبت گعاضش سِ هبِّ 

 وبهب ػجبضتست اظ :

 43580ًطخ زالض  -1

 زالض 2600ًطخ ضٍی  -2

 زالض 2200ًطخ سطة  -3

 ضیبل ذَاّس ضس  هیلیبضز 1900ثب هفطٍضبت فَق فطٍش وبهب حسٍز 

96 ِّ سِ هب 97 ِّ سِ هب لیس 96 َت لیس97 َت

ُ سَلفَض ضٍی  وٌسبًتط 6850 6927 23318 25000

ُ سَلفَض سطة  وٌسبًتط 1935 3220 9308 6700

ِّ اٍل 97 هتَسط سِ هب هتَسط سبل 96

وٌسبًتطُ سَلفَض ضٍی 54.62 44

ضوص ضٍی 129.10 122

بت ضٍی وطٌث 8.59 10
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 هفطٍضبت ظیط ضا ثطای تحلیل فطٍش لطاض هی زّینحبل فطض وٌین ثب تَجِ ثِ ثبظاض ّبی ًبهسبػس جْبًی 

 زالض  2500ًطخ جْبًی ضٍی  -1

 زالض  200ًطخ جْبًی سطة  -2

 8500تَهبى ٍ   7500تَهبى  5500ًطخ زالض  -3

 ثب هفطٍضبت فَق فطٍش وبهب زض حسٍز جسٍل ظیط ثسست هی آیس

 
هیلیبضز تَهبى هی ثبضس وِ احتوبال زض تحلیل وبّص تَلیس ثِ  170تب  160ثیي  97ثطآٍضز فطٍش وبهب ثطای سبل 

   97میزان فروش کاما در سال  ، با توجه برآورد شرکت است زلیل ووجَز ذبن زض ًظط گطفتِ ضسُ

 میلیارد تومان محقق شود. 333باید حدود

 بررسی تولید و فروش -2

% وبّص زاضتِ 74هیلیبضز ضیبل هحمك وطزُ است وِ ًسجت ثِ پبضسبل   67294هبِّ وبهب زض سِ 

 است ایي وبّص همساض فطٍش ٍ وبّص ثْبی توبم ضسُ هی ثبضس

. هی ثبضس  TCافعایص لیوت اضظ ثِ طَض حتن ثبػث افعایص ثْبی توبم ضسُ وِ هْوتطیي آى ّعیٌِ شٍة

زالض ٍ ثطای وطثٌبت  150زالض ، ثطای سَلفَض سطة  150تي سَلفَض ضٍی شٍة ّط ثطآٍضز وبهب ثطای 

. ثب تَجِ ثِ ایٌىِ توبهی هَاز اٍلیِ وبهب زاذلی هی ثبضس لصا احتوبال ضضس ثْبی زالض هی ثبضس 250سطة 

توبم ضسُ هؼبزل ضضس لیوت اضظ ًرَاّس ثَز طجك ثطآٍضز ضطوت هیعاى ثْبی توبم ضسُ سبل آیٌسُ حسٍز 

ػیبض LME ًطخ ًطخ اضظ ًطخ ّط تي زجِ همساض فطٍش َث هجلغ فطٍش

وٌسبًتطُ سَلفَض ضٍی 0.48 2600 43580 54387840 17800 968104

وٌسبًتطُ سَلفَض سطة 0.6 2200 43580 57525600 6700 385422

بت سطة وطٌث 0.48 2200 43580 46020480 3000 138061

ضوص ضٍی 1 2600 43580 113308000 2700 305932

بت ضٍی وطٌث 20604673 8000 164837

هجوَع 1962355

ًطخ زالض فطٍش

55000 2311487

75000 3092087

85000 3482387
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ضًٍس ًطخ ضضس ثْبی توبم ضسُ ثِ ایٌىِ ثَز )تمطیجب هؼبزل پبضسبل ( وِ ثب تَجِ هیلیبضز تَهبى ذَاّس  100

ثطای  هیلیبضز تَهبى 130زض تحلیل ثْبی توبم ضسُ وبهب ضا حسٍز  َزُ است ث 30زض سبلْبی لجل حسٍز %

 تَهبًی 8500هیلیبضز تَهبى ثطای زالض  150تَهبًی،  140هیلیبضز تَهبى ثطای زالض 140تَهبًی ،  5500زالض 

 .زض ًظط هی گیطین

 برآورد سود تحلیل -3

 وبهب اظ هفطٍضبت ظیط استفبزُ هی وٌین: 97ثطای هحبسجِ سَز 

 تَهبى 8500تَهبى ٍ  7500تَهبى ،  5500زالض ٍ ًطخ اضظ  2000زالض ٍ سطة  2500ًطخ ضٍی  -1

هیلیبضز  140تَهبًی ،  5500هیلیبضز تَهبى ثطای زالض  130زض تحلیل ثْبی توبم ضسُ وبهب ضا حسٍز   -2

 تَهبًی زض ًظط هی گیطین. 8500هیلیبضز تَهبى ثطای زالض  150تَهبًی،  140تَهبى ثطای زالض

 اّس ضسثِ صَضت جسٍل ظیط هحمك ذَ 97ثب فطض هَاضز فَق سَز وبهب ثطای سبل 

 
 سَز ّط سْن ثطحست تَهبى هحبسجِ ضسُ است

 نتیجه گیری -4

ذَثی ثطای ضطوتْبی صبزضات هحَض هبًٌس پتطٍضیوی ، پبالیطی ثسیبض ضضس ثِ هحجبی ًطخ اضظ ضطایط 

هؼسًی ٍ فلعی ثِ ٍجَز آهسُ است . ٍ یىی اظ ثْتطیي ایي گعیٌِ ّب زض گطٍُ هؼسًی ضطوت سطة ٍ ضٍی 

. ّطچٌس وِ افت لیوتْبی جْبًی ًطخ فطٍش ایي ضطوت صبزضات هحَض ضا تحت ثبضس ثبهب ثب ًوبز وبهب هی

تبثیط لطاض زازُ است اهب ثب ضضس لیوت اضظ هطوئٌٌب ایي افت لیوت ججطاى ضسُ ٍ وبهب ًَاًبیی تؼسیل سَز   

ثطسس  97تَهبًی ثطای سبل  150ثبالی ذَاّس زاضت ثِ طَضیىِ ثِ ًظط هی ضسس وبهب ثتَاًس ثطاحتی ثِ سَز 

تَهبى افعایص زّس وِ ایي هَضَع تبثغ تَاًبیی  180ٍ ضبیس ثتَاًس اظ ایي هجلغ ػجَض وطزُ ٍ سَز ذَزضا تب 

وبهب زض پَضص همساضی تَلیس ٍ ػسم افت لیوت ضسیس ًطخ ّبی جْبًی هی ثبضس. ثِ ًظط هی ضسس سطهبیِ 

اهطی ثسیبض هٌطمی ٍ ون ضیسه  تَهبى 800گصاضی زض ایي ًوبز زض لیوتْبی وًٌَی ثطای اّساف حسٍز 

 .ثبضس

ًطخ زالض سَز ّط سْن

55000 105

75000 173

8500 202

هفطٍضبت ضطوت 75




