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 بررسی گزارش شش ماهه کاال

 5/10/96 :تبضید

 تَهبى 3290لیوت ّط سْن : 

 8.6= P/E  

 بررسی تولید و فروش -1

هبِّ بب  ضصهیلیَى ضیبل پیطبیٌی کطزُ بَز کِ ایي هبلغ ضا زض  464706زض پیص بیٌی اٍلیِ هیعاى فطٍش ضا هبلغ   کبال

 44هیلیَى ضیبل هعبزل % 246051هبِّ  ضصٍ زضزازُ است  افعایصهیلیَى ضیبل  563681بِ هیعاى  21% افزایش

 بِ صَضت ظیط است: ِتطکیب زضآهس بَضس کبالی ایطاى طبك پیص بیٌی ضص هبّ. آًطا پَضص  زازُ است 

 
اسبسٌبهِ  57( ًبضی اظ کبضهعز هعبهالت هی ببضس کِ طبك هبزُ 93هطرص است تمطیبب ّوِ زضاهس )% ّوبًطَضیکِ

 زض ّعاض اظ ّط ططف هعبهلِ تب سمف یکصس هیلیَى ضیبل اظّط ططف هعبهلِ هی ببضس. 0.5ضطکت بِ صَضت 

کبال تمسین هی ضَز کِ هعبهالت بَضس کبالی ایطاى بِ زٍ زستِ کلی ببظاض فیعیکی ٍ اٍضاق بْبزاض هبتٌی بط 

هعبهالت لطاضزازّبی آتی ،هحصَالت صٌعتی ٍ هعسًی ، هحصَالت پتطٍضیوی ٍ فطٍاضزّبی ًفتی هْوتطیي عٌبٍیي 

 هعبهالتی بَضس کبالی ایطاى هی ببضس.

سِ کبالی گٌسم ، سیوبى ٍاٍضُ ٌَّظ بِ طَض کبهل بِ بَضس کبال ٍاضز ًطسُ اًس کِ بب آهسى ایي سِ کبال حجن 

الت بَضس کبال افعایص چطن گیطی ذَاّس زاضت الظم بِ شکط است ّعیٌِ ذطیس ًمسی گٌسم بطای زٍلت هعبه

کِ لطاض است بِ صَضت حسالل لیوت تضویٌی ٍاضز بَضس کبال ضَز .  هعبزل ًصف بَزجِ عوطاًی کطَض هی ببضس
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 هی ببضٌس ٍ ّوچٌیي ّوچٌیي ضطکتْبی اٍضُ سبظ پیگیط عطضِ سْن زاذلی تَلیسات ذَز اظ ططیك بَضس کبال

 اًجوي سیوبى ایطاى پیگیطی لیوت گصاضی ضٌبٍض سیوبى اظ ططیك بَضس کبال هی ببضٌس.

فطٍش اًجبم ضسُ است کِ بب تَجِ بِ  73بب ًگبّی بِ فطٍش هبّبًِ کبال هطرص هی ضَز تب پبیبى آشض حسٍز %

 اظ آًطا پَضص زّسحجن هعبهالت پبیبى سبل کبال بِ ضاحتی هی تَاًس بَزجِ فطٍش ٍ فطاتط 

 
 

 بررسی بهای تمام شده -2

 6ضا بب%هبلغ ایي هبِّ  ضصهیلیَى ضیبل پیص بیٌی کطز کِ زض  169851زض بَزجِ اٍلیِ هبلغ بْبی توبم ضسُ ضا  کبال

آًطا پَضص زازُ  47هیلیَى ضیبل هعبزل % 85915زاز ٍزض ضص هبِّ  هیلیَى ضیبل افعایص   180941افعایص بِ  

 بْبی توبم ضسُ ضا افعایص زازُ است( 6زضهبلغ فطٍش فمط% 21افعایص %)  . است

 تطکیب بْبی توبم ضسُ بَضس کبالی ایطاى طبك پیص بیٌی ضص هبِّ بِ صَضت ظیط است:

 
بِ زست هی آیس  68بب حبضیِ سَز %هیلیَى ضیبل  382740هبلغ سَز ًبذبلص  ،بب کسط بْبی توبم ضسُ اظ فطٍش

 افعایص یبفتِ است. 15آى پَضص زازُ ضسُ است ایي هبلغ ًسبت بِ ضص هبِّ پبضسبل % 42% ضص هبِّ کِ زض
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 و سود خالص و تعدیل احتمالی عملیاتیبررسی سود  -3

بَزُ است. اهب  47اظسَز ًبذبلص ضا پَضص زازُ است کِ ایي پَضص زض سبل گصضتِ % 42زض ضص هبِّ % کبال

. پَضص بسّس زض ّویي حسٍز احتوبال بب ضضس حجن هعبهالت زض سِ هبُ چْبضم کبال بتَاًس همساض سَز ًبذبلص ضا 

بَزُ است . بب تَجِ بِ  45%پَضص زازُ ضسُ است کِ زض سبل گصضتِ  49ّعیٌِ ّبی عوَهی بب زض ضص هبِّ %

ایٌکِ ایي هبلغ حسٍز ًصف سَز ًبذبلص ضا کبّص هی زّس اظ اّویت ببالیی بطذَضزاض است. بب کسط ایي هبلغ 

آى پَضص زازُ ضسُ است کِ بب  37هیلَى ضیبل بِ زست هی آیس کِ زض ضص هبِّ % 82911سَز عولیبتی بِ هبلغ 

 بَزُ است چٌساى زلچسب ًیست.  49تَجِ بِ ایٌکِ زض سبل گصضتِ ایي پَضص %

بِ صَضت ًمسی زضیبفت بب تَجِ بِ ایٌکِ هْوتطیي زضآهس کبال اظ هحل کبضهعزهعبهالت هی ببضس ٍ ایي کبضهعز 

هی گطزز ضطکت ًمسیٌگی بسیبض ببالیی زاضز.لصا ّوَاضُ زضآهس حبصل اظ سطهبیِ گصاضی کَتبُ هست کِ غبلبب 

الیی زض ضًٍس سَز سبظی  کبال زاضز ٍ یب بِ عببضتی ًصف سَز ذبلص کبال ًبضی اظ سَز ببًکی هی ببضس ًمص بب

اظططیك سَز ببًکی حبصل هی ضَز ٍ لصا کبّص سَز ببًکی ًمص ظیبزی زض تغییط سَز کبال ببظی ذَاّس کطز 

کِ هطوئٌٌب هسیطاى کبال جبیگعیي ّبی هٌبسبی بطای سَز ببًکی ذَاٌّس یبفت. بب اضبفِ کطزى زضاهسّبی هتفطلِ 

 44هیلیَى ضیبل بب پَضص % 188056ٍ کسط هبلیبت سَز ذبلص بِ هبلغ هی ببضسبى ّبغبلبب ًبضی اظ اجبضُ سبذتو

 . هحمك ضسُ است 

 کاالچند نکته در باره  -4

تطکیب سْبهساضای عوسُ کبال ضبهل کبضگعاضاى بَضس ، ضطکتْب بعضگ عطضِ کٌٌسُ کبال ٍ سبیط  -1

ًْبزّبی هبلی هی ببضٌس . کِ ّوگی اظ حطفِ ای ّبی ببظاض بَزُ ٍ لصا هی تَاى اًتظبض هسیطاًی لَی ٍ 

 .زاضتبطای ازاضُ ضطکت بَضس کبالی ایطاى کبضآهس ضا 

ضیبل  480ًعسیل هثبت آًطا بِ  21ضیبل بَز کِ زض ضص هبِّ بب % 395پیص بیٌی اٍلیِ سَز ّط سْن کبال  -2

 آًطا پَضص زازُ است 44ضیبل هعبزل % 209افعایص زاز ٍ زض ضص هبِّ 

بب تَجِ بِ ایٌکِ هْتطیي هٌبع زضآهس کبال کبضهعز هعبهالت هی ببضس کِ بِ صَضت ًمسی اظ ططفیي هعبهلِ  -3

 بت ٍ یب کبّص ًمسیٌگی تمطیبب بطای سْن ٍجَز ًساضز.زیط کطز حصَل هطبلبضیسک کسط هی گطزز . 

 عَاهل ذبضجی هبًٌس تغییطات ًطخ اضظ، تحطیوْب ، تغییطات ًطذْبی جْبًی اثطات هستمین ضٍی کبال ًساضز  -4
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زٍلت زض حبل بطضسی . سِ هحصَل گٌسم ، اٍضُ ٍ سیوبى زض اًتظبض هعبهالت بیطتط بِ بَضس کبال هی ببضٌس -5

کبال ٍ اضائِ لیوت پبیِ بطای ایي هحصَل استطاتژیک هی ببضس زض حبل حبضط عطضِ گٌسم زض بَضس 

بَزجِ ذطیس گٌسم تمطیبب هعبزل ًصف بَزجِ عوطاًی کطَض هی ببضس. کبضذبًجبت سیوبى ًیعذَاّبى 

ذطٍج اظ لیوت گصاضی زٍلتی سیوبى ٍ عطضِ ایي کبال زض بَضس هی ببضٌس ّوچٌیي ضطکتْبی اٍضُ سبظ 

بب زٍلت بطای عطضِ سْن اٍضُ زاذلی ذَز اظ ططیك بَضس کبال بِ جبی سبظهبى ذسهبت زض حبل هصاکطُ 

 حوبیتی کطبٍضظی هی ببضٌس

بب تَجِ بِ ایٌکِ حسٍز ًصف سَز ذبلص کبال اظ سپطزُ ّبی ببًکی تبهیي هی گطزز کبّص سَز ببًکی  -6

 جبیگعیي ّبی هوکي است هَجب کبّص سَزآٍضی کبال گطزز . ّطچٌس اًتظبض هی ضٍز هسیطاى کبال

 هٌبسبی بطای سَز ببًکی پیسا کٌٌس.

 سیبست کلی کبال بط تمسین سَز پبییي ٍ اًببضتِ کطزى سَز ٍ افعایص سطهبیِ اظایي هحل هی ببضس -7

 نتیجه گیری -5

ضطکت بَضس کبال ی ایطاى کِ بب ًوبز کبال فعبل است سْوی کن ضیسک ٍ بی حبضیِ بب آیٌسُ زضذطبى زض 

 لببل ذطیس ٍ فطٍش زض ببظاض فطابَضس هیببضس. 4زض حبل حبضط تٌْب ًوبز کبالبَضس تْطاى هی ببضس.

ایي ضطکت زاضای ضًٍس سَزآٍضی ضٍ بِ ضضس ٍ تضویي ضسُ هی ببضسکِ ّط سبلِ بب تَجِ افعایص لیوتْب ٍ  

عسم تبثیط  ،تطکیب سْبهساضای لَی عَاهلی هبًٌس .  افعایص هی یببسافعایص تعساز هحصَالت ٍ ضطکتْب 

ٍضٍز هحصَالت استطاتژیک  ، ضٍی سَز آٍضی کبالصیطیوستمین عَاهلب هبًٌس تغییط ًطخ اضظ ٍ تحطیوْب پ

ایي ضطکت   زضیبفت ًمسی کبضهعزّب ٍ حصف ضیسک ًمسیٌگی ٍ ...... هبًٌس گٌسم ٍسیوبى زض آیٌسُ ًعزیک ،

 ضا بِ سْوی بی حبضیِ ٍ هطوئي تبسیل کطزُ است. 

زض ایي ًوبز اظ ضیسک  پبییي ٍ ببظزُ لببل لبَلی زض زضاظ هست بطای سْبهساضاى  بِ ًظط هی ضسس سطهبیِ گصاضی

 َّضوٌس ٍ آیٌسُ ًگط بطذَضزاض ببضس.




