
 شرکت تراکتورسازی ایران                                                          شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
 

 تامین سرمایه نوینشرکت مشاور سرمایه گذاری - غربی3طبقه -23پالک -انتهای بلوار گل آذین-جردن

 22030354فکس:-22030350-22030353تلفن: 

www.novinic.com 

1 

 

 

 

 

 تراکتورسازی ایرانشرکت بنیادی  تحلیل              

 (تایرا )        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تامین سرمایه نوین شرکت مشاور سرمایه گذاری

 96 آذر                                                                                      

 

 

 

 

http://www.novinic.com/
http://www.novinic.com/


 شرکت تراکتورسازی ایران                                                          شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
 

 تامین سرمایه نوینشرکت مشاور سرمایه گذاری - غربی3طبقه -23پالک -انتهای بلوار گل آذین-جردن

 22030354فکس:-22030350-22030353تلفن: 

www.novinic.com 

2 

 

 

 3 ........................................................................................................ یکشاورز آالت نیماش بر یا مقدمه

 4 .................................................................................................................... ونیزاسیمکان جامع طرح

 6 .......................................................................................................... رانیا یتراکتورساز شرکت یمعرف

 6 .................................................................................................................................... خچهیتار

 6 .............................................................................................................................. تیفعال موضوع

 6 ...................................................................................................................................... هیسرما

 7 .......................................................................................................................... سهامداران بیترک

 8 ............................................................................................ تابعه و یفرع یها شرکت در ها یگذار هیسرما

 9 ................................................................................................................................... محصوالت

 11 ......................................................................................................... : شرکت ریاخ سال 10 دیتول روند

 11 .......................................................................................................... :شرکت یداخل فروش تعداد روند

 12 ........................................................................................................ :شرکت یصادارت فروش تعداد روند

 13 ............................................................................................................. :شرکت کل فروش تعداد روند

 14 ........................................................................................................... :شرکت یداخل فروش مبلغ روند

 15 ......................................................................................................... :شرکت یصادارت فروش مبلغ روند

 16 .............................................................................................................. :شرکت کل فروش مبلغ روند

 17 ............................................................................................................. یصادرات و یداخل فروش سهم

 17 .............................................................................................................................. یگذار متیق

 18 .................................................................................................................. دیتول تیظرف و یتکنولوژ

 SWOT ............................................................................................................................ 20 لیتحل

 20 ..................................................................................................................................... ها قوت

 20 ................................................................................................................................... ها ضعف

 20 .................................................................................................................................. ها فرصت

 20 ................................................................................................................................... ها دیتهد

 21 ........................................................................................................................... لیتحل مفروضات

 21 ...................................................................................................................................... فروش

 25 ............................................................................................................................ شده تمام یبها

 25 ................................................................................................................ یادار و یعموم یها نهیهز

 25 ....................................................................................................... یاتیعمل یها نهیهز و درآمدها ریسا

 25 .................................................................................................. یاتیعمل ریغ یها نهیهز و درآمدها ریسا

 26 ............................................................................................................. ینیب شیپ انیز و سود صورت

 DDM ............................................................................................................... 27 روش به یارزشگذار

 28 .......................................................................................................................... سهم یتمیق روند

 

http://www.novinic.com/
http://www.novinic.com/


 شرکت تراکتورسازی ایران                                                          شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
 

 تامین سرمایه نوینشرکت مشاور سرمایه گذاری - غربی3طبقه -23پالک -انتهای بلوار گل آذین-جردن

 22030354فکس:-22030350-22030353تلفن: 

www.novinic.com 

3 

 

 ماشین آالت کشاورزی مقدمه ای بر

افزایش و رشد روز افزون جمعیت در جهان اهمیت کشاورزی را بیش از گذشته برای تمام جوامع بشری مشخص 

به صورت مستقیم و غیر مستقیم با کشاورزی در که  می کند. اولین و مهمترین نیاز هر انسان نیازهای غذایی اوست

استفاده از ماشین و روش های  ،دیگر سویو محدودیت منابع از  سوامروزه افزایش جمعیت از یک ارتباط است. 

خصوصا افزایش تعداد تراکتورها در سراسر جهان  پذیر می نماید.نامکانیزه در تولید محصوالت کشاورزی را اجتناب 

زون در کشاورزی مدرن و مکانیزه بوده و استفاده از این وسیله در فحال توسعه نشانه اهمیت روزادر کشورهای در 

 فعالیت های مختلف زراعی اجتناب ناپذیر است. 

بار  شود که جهت کشیدن یکهایی اطالق می به ماشینو  باشدمی کشندهمعنی  بهاژه تراکتور یک کلمه خارجی و

های اولیه سال قبل آغاز شد. نمونه 100به شکل امروزی در حدود  تراکتور پیدایش وند.ریا یک وسیله بکار می

 آهن مورد استفاده قرار می گرفتندتراکتورها برای استفاده در مزارع و به منظور کشیدن وسایل کشاورزی مثل گاو 

ای امروزی همگی به موتورهای تراکتوره .کردنداستفاده می  ک موتور بخاری از تراکتور نیاز مورد توان تامین برایو 

مجهز هستند. موتورهای این  ( استفاده می کنند، گازوئیل ، گاز مایع بنزیندرون سوز که از سوخت های فسیلی )

   .ها استفاده می کنندتولید توان از سوزاندن این سوخت تراکتورها برای

 10دارای باشند. اندازه آنها از تراکتورهای دوچرخ کوچک گرفته که تراکتورهای کشاورزی دارای انواع گوناگونی می

اسب بخار قدرت  500ش از چرخ که دارای بی 8تا تراکتورهای بزرگ کمرشکن  ،باشنداسب بخار قدرت می

کند. این گوناگونی و تنوع زیاد تراکتورها به خاطر گوناگونی و تنوع زیاد کارهایی است که به ، تغییر میباشندمی

که از لحاظ  شودکمک این وسیله انجام می پذیرد. تراکتور مهمترین وسیله کمکی در زراعت مکانیزه محسوب می

یت دارد و شرط اولیه حلف بر حیوانات کشنده ارجنهای مخت، قدرت و حمل ادوات و ماشیسرعت و از لحاظ تحرک

تقلیل و تسهیل کار بدنی است. بطور کلی وظیفه تامین قدرت در مزرعه به علت سختی کارهای زراعی و نیز دراز 

مدت بودن آنها از عهده انسان و حیوان خارج است و در این زمینه تنها تراکتور است که باعث انجام کارهای 

 د.گردس گسترده میدر مقیا کشاورزی

)موتور بخار( تولید قدرت  تراکتور بخار که در آن یک موتور احتراق خارجیین انواع تراکتورها عبارتند از ترمعمول

 کنند. و یا گازوئیل کار می بنزینو تراکتورهای احتراق داخلی که معموال با  کندمی

ظرفیت اسمی تولید بر اساس گزارش وزرات صنعت و معدن و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

 دستگاه 40.422تراکتور و کمباین( در کشور معادل تولیدکننده ماشین آالت کشاورزی ) ساالنه کارخانجات اصلی

دستگاه  1.000دستگاه سایر شرکتها ،  9.050توسط سهم گروه تراکتورسازی ایران ،  دستگاه 30.000در سال )

با ظرفیت  95. مقایسه تولید سال می باشد( دستگاه سایر شرکتها 372یران و کمباین توسط شرکت کمباین سازی ا

رفیت از ظ 61نها بوده است و به عبارتی ظرفیت آ یدرصد 39ها بیانگر تحقق حدود  اسمی سالیانه تولید شرکت

 شرکتها بالاستفاده باقی مانده است. 
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 1394دستگاه انواع تراکتور و کمباین تولید گردیده است که نسبت به سال  15.723معادل  1395طی سال 

کمباین  درصد و 25.9درصد افزایش داشته که در این میان افزایش تولید تراکتور  26.9دستگاه( معادل  12.388)

 درصد بوده است. 82.7

دستگاه انواع تراکتور و کمباین وارد کشور شده  1.820در مجموع  1395طبق آمار ارائه شده گمرک ایران در سال 

 درصد رشد داشته است.  78دستگاه(  1.020) 94سال است که نسبت به 

دستگاه  14.957معادل  1395سال مجموع فروش ماشین آالت کشاورزی شامل تراکتور و کمباین تولید داخل در 

وش محصوالت داخلی توسط شرکتهای درصد افزایش یافته است. عمده فر 31، 1394می باشد که نسبت به سال 

 راکتورسازی ایران و کمباین سازی ایران صورت پذیرفته است.ت

معادل  1395در سال متوسط نیروی محرکه مورد استفاده در هر هکتار از اراضی کشاورزی( مکانیزاسیون )ضریب 

به ترتیب با  99و  98و  97و  96اسب بخار در هکتار بوده و پیش بینی می شود این ضریب در سال های  1.54

 افزایش یابد. 2.1و  1.98و  1.86و  1.74درصدی به  6رشدی 

 را نشان می دهد. 1395تا  1390جدول زیر مقایسه تولید ساالنه ماشین آالت کشاورزی از سال 

 

 محصول نوع
ظرفیت اسمی 

 ساالنه
 1395تولید 1394تولید 1393تولید 1392تولید 1391تولید 1390تولید

درصد تحقق ظرفیت 

 1395در سال 

 39 158.312 12.163 23.414 21.776 23.352 17.867 39.050 تراکتور

 30 411 225 529 367 230 147 1.372 کمباین

 39 15.723 12.388 23.943 22.143 23.582 18.014 40.422 جمع ماشین آالت

 

به  می شودمحسوب  رین عامل جذب ماشین االت کشاورزیالزم به ذکر است که برقراری تسهیالت بانکی مهمت

ی شرایط مساعد رطوریکه بخش عمده ای از فروش شرکتها از طریق تسهیالت بانکی انجام می شود. بنابراین برقرا

توسط بانکها جهت پرداخت تسهیالت به کشاورزان و تخصیص بخشی از منایع اعتباری سایر بانکها در جهت اعطای 

 رسد. آالت کشاورزی ضروری به نظر میتسهیالت خرید ماشین 

 طرح جامع مکانیزاسیون 

با هر گامی که در و  خوردار استمکانیزاسیون در ایران از اهمیت فوق العاده ای بدلیل سطح وسیع زیر کشت بر

جهت توسعه مکانیزاسیون کشاورزی برداشته می شود نقش تراکتور در تامین سهم بیشتری از توان مورد نیاز جهت 

عبارتند از: از ضریب سه اصطالح متداول در مکانیزاسیون کشاورزی اجرای عملیات زراعی اهمیت بیشتری می یابد. 

که نسبت میزان  درجه مکانیزاسیونت، ازای هر هکتار اسروی محرکه موجود به به مفهوم نیمکانیزاسیون که 

ظرفیت مکانیزاسیون که بیانگر انرژی مکانیزه مصرفی در واحد سطح و  عملیات مکانیزه به عملیات غیر مکانیزه است
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الزم به توضیح است که این شاخص ها از  بوده و به واقع سرانه انرژی مکانیکی در بخش کشاورزی را بیان می کند.

 مهمترین عواملی است که میزان مکانیزاسیون را در بخش کشاورزی بیان می کند. 

وزارت  مقام حضور با 1392 سال مهرماه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ستاد مکانیزاسیون کشاورزی کشور از

وزیر، بخش خصوصی دست اندرکار تولید و  مشاورین و مان هاساز روسای و وزیر معاونین از با مشارکت تعدادی و

و اقدام به تامین ماشین های کشاورزی، مراکز تحقیقی و پژوهشی، سیستم بانکی و کشاورزان خبره تشکیل 

ساله مکانیزاسیون کشاورزی در قالب این جلسات صورت  12. تدوین طرح جامع برگزاری جلسات منظم نمود

ساله و در حوزه های زراعت، باغی، دام و طیور و شیالت صورت  7ساله و  5لب دو طرح گرفت. این طرح در قا

تراکتور متوسط، نیمه سنگین و سنگین در  19،000خواهد گرفت. بر طبق این طرح پیش بینی تامین ساالنه حدود 

و شالیزاری در کمباین متوسط، نیمه سنگین، سنگین  2،000دو بخش زراعت و باغبانی و همچنین تامین حدود 

بخش زراعت شده است. رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی به عنوان دبیر این ستاد به پیگیری این طرح 

 اهداف تحقق راستای در جهادکشاورزی وزارت مکانیزاسیون توسعه اعتباری خط این طرح می پردازد. در قالب

تعریف و  کشاورزی محصوالت تولید فرآیند در مکانیزاسیون کیفی و کمی ارتقای منظور به و امید و تدبیر دولت

  .می یابدخارج از منابع و مصارف به وسیله بانک کشاورزی تخصیص 

 (%100میزان جذب  - %15)نرخ سود  -  92میلیارد ریال از تاریخ نیمه دوم سال  7،500خط اعتباری اول با اعتبار 

 (%94میزان جذب  - %17)نرخ سود   1/5/93ال از تاریخ میلیارد ری 8،000خط اعتباری دوم با اعتبار 

و بنابراین عدم استقبال به  %21)نرخ سود  15/02/94میلیارد ریال از تاریخ  10،000خط اعتباری سوم با اعتبار 

نرخ سود  15/07/1394آن جذب شد. با پیگیری شخص وزیر از تاریخ  %10فقط  94نحوی که در شش ماهه اول 

 (%70یافت ( )میزان جذب کاهش  %18به 

میزان جذب  - %18)نرخ سود21/01/1395میلیارد ریال ابالغی از تاریخ  12،000خط اعتباری چهارم با اعتبار 

92% ) 

ن میلیارد ریال آ 4.300ابتدای سال  ماه 7، که در  96میلیارد ریال برای سال  15.000خط اعتباری پنجم با اعتبار 

میلیارد ریال  11.000شود که تا پایان سال جاری تسهیالت حوزه کشاورزی به جذب شده است و پیش بینی می

 (%15برسد. )نرخ سود 
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 معرفی شرکت تراکتورسازی ایران

 تاریخچه

 540/324 شماره طی و شد تاسیس خاص سهامی شرکت صورت به 1347 سال در ایران تراکتورسازی شرکت

 شرکت به 21/01/1375 تاریخ در شرکت این. رسید ثبت به تبریز در شرکت ها ثبت اداره در 26/02/1347 مورخ

 و شرکت اصلی مرکز. شد معامله رابهاد اوراق بورس در برای اولین بار 19/04/1375تاریخ  در و تبدیل عام سهامی

  .است واقعتبریز  شهر درآن  کارخانه

تراکتورهای  1356از سال است.  کرده آغاز 1348 سال تراکتور از مونتاژ با را خود تولید ایران تراکتورسازی شرکت

 آهنگری، های شرکت 1372 و 1366 سال های بینجایگرین تراکتورهای رومانی گردید و  FM285سبک 

 از استفاده شرکت، امکانات از برداری بهره هدف با صنعتی االت ماشین و صنعتی خدمات گری، ریخته موتورسازان،

 توسعه و محصوالت توسعه به توجه و تمرکز عدم مادر، شرکت نمودن چابک و منعطف شرکت، مازاد های ظرفیت

 .گردیدند جدا مادر شرکت از جانبی تولیدات

 . شد خریداری ارومیه تراکتورسازی شرکت 1382 سال در و فروش از پس خدمات و بازرگانی شرکت 1372 سال در

 دیزلی خودروسازان قطعات، تامین و مهندسی کردستان، تراکتورسازی های شرکت1388 تا 1382 سال های بین

  .گردید تاسیس تاجیکستان کشور در تاجیران و اوگاندا کشور در اوگیران ونزوئال، کشور در ونیران بایجان، آذر

 نیز اقدام به مشارکت در شرکت سیبا موتور با گروه بهمن نمود. 1392در سال 

 موضوع فعالیت

تراکتورسازی ایران و شرکت های فرعی آن عمدتا در زمینه های تولید و فروش انواع موضوع فعالیت شرکت های 

 تراکتور، موتور، ماشین آالت و ادوات کشاورزی و سایر فرآورده های صنعتی می باشد.

 سرمایه

 میلیارد ریال است. 1،800سرمایه شرکت در حال حاضر مبلغ 

 محل افزایش سرمایه ه جدید )میلیارد ریال(سرمای درصد افزایش سرمایه تاریخ افزایش سرمایه

 آورده نقدی 25 733.33 10/04/1375

 آورده نقدی 75 200 14/08/1375

 انباشته 132 75.6 25/07/1380

 آورده نقدی 262.5 99.3 27/04/1383

 آورده نقدی و انباشته 900 242 01/02/1386

 آورده نقدی و انباشته 1،800 100 15/11/1394
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 ترکیب سهامداران

سهام تراکتورسازی از سوی سازمان خصوصی سازی به نمایندگی ایدرو  %42.5، بلوک 1387در فروردین ماه سال 

مایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان شرکت سریران( عرضه و در نهایت به وسیله )سازمان گسترش و نوسازی صنایع ا

 داران شرکت تراکتورسازی ایران به شرح جدول زیر می باشد.ترکیب سهام  خریداری گردید. وابسته به بانک مهر

 

 درصد سهام تعداد سهام شرکت

 49.57 892.251.720 سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان

 10.81 194.720.999 گروه بهمن

 4.18 75.244.832 سرمایه گذاری توسعه نوردنا

 4 73.367.749 سرمایه گذاری ملی ایران

 2.3 41.500.000 بیمه البرز

 2.28 41.160.938 سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان

 1.54 27.839.561 صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

 1.35 24.380.877 سرمایه گذاری سپه

 1 18.100.000 سرمایه گذاری صنعت و معدن
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 سرمایه گذاری ها در شرکت های فرعی و تابعه

 .گرددارائه می به شرح جدول زیر مهمترین سرمایه گذاری های شرکت در سایر شرکت ها 

 

 بهای تمام شده )میلیون ریال( درصد مالکیت سرمایه )میلیون ریال( شرکت

 شرکت های بورسی

 163،627 80 213،000 شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران

 89،503 52 204،120 شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران

 شرکت های غیر بورسی

 235،000 100 595،000 شرکت مهندسی و تامین قطعات

 230،190 100 22.500 شرکت تراکتورسازی ارومیه

 135،255 100 150،000 شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی ایران

 105،970 100 100،000 شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش

 19،996 100 20،000 آذربایجانشرکت خودروسازان دیزلی 

 5،000 100 5،000 شرکت تراکتورسازی کردستان

 1،000 100 1،000 توسعه تجارت حامی تراکتورشرکت 

 سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها

 257،050 49 400،000 خودروسازی سیبا موتور

 150،929 51  شرکت تراکتورسازی ونیران

 15،099 51  شرکت تراکتورسازی تاجیران
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 محصوالت

 سال در آن متعاقب و شده شروع ITM800 تراکتورهای با و 1381 سال از جدید تراکتورهای تولید و طراحی

 . رسید انبوه تولید به تراکتورسازی شرکت در ITM240 و ITM299 تراکتورهای 1386

 و ITM475، ITM485، ITM1000 تراکتورهای سازی نمونه و طراحی 1390 و 1389 سالهای بین در

ITM1050 تولید و طراحی نیز و دیفرانسیل دو و تک ITM285NEW انجام مهم اقدامات جمله از. گردید انجام 

 نمونه و طراحی ،200 سری تراکتورهای جلوی محور انبوه تولید و طراحی به توان می 1392 و 1391 سال در یافته

 که نمود اشاره سیبا شرکت نام با دیزلی خودروهای تولید شرکت تاسیس مقدمات نیز و ITM470 تراکتور سازی

 . نمود بازار روانه را خود تولیدات و رسیده برداری بهره به 1392 سال در شرکت این

 خصوص در شده یافته انجام مطالعات تکمیل از پس شرکت، کالن های استراتژی راستای در 1392 سال در

 و شده شروع ایران تراکتورسازی صنعتی گروه در تراکتور این تولید و طراحی پروژه بخار، اسب 150 سنگین تراکتور

بر طبق برنامه زمان بندی،  آن به پایان رسید و تولید انبوه نمونه تولید 1393 سال در شده انجام زمانبندی براساس

 آغاز گردید. 1394در سال 

بر این اساس ه می باشد. ترکیب فروش شرکت قابل مشاهددر جدول زیر روند فروش محصوالت شرکت و تغییر 

 95درصد در سال  9به  92درصد در سال  51از فروش شرکت از  285سهم تراکتورهای تک و دو دیفرانسیل

ی از فروش درصد 40 سهم که 475کاهش یافته است. و این در حالی است که تراکتورهای تک و دو دیفرانسیل

. سهم تراکتور تک و صد فروش شرکت را به خود اختصاص داده انددر 18تنها  92سال در شرکت را دارند  95سال 

رشد داشته است. تراکتورهای تک و  95درصد در سال  38به  92درصد در سال  23نیز از  399دودیفرانسیل

در درصد  11درصد به  3شرکت می باشد که با افزایش سهم خود از عمده نیز دیگر محصول  800دودیفرانسیل

 مواجه بوده است.  95سال 
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 96بودجه 1395 1394 1393 1392 1391 فروش محصوالت

 1492 1279 1،664 7،819 13،619 تک دیفرانسیل MF285تراکتور 

 354 278 1،241 4،646 3،271 دو دیفرانسیل MF285تراکتور  1.743

 MF285 299 78 55 0 0تراکتور صنعتی 

 839 704 1،411 840 347 تک دیفرانسیل MF399تراکتور کشاورزی 
4.410 

 3188 3283 3،930 2،251 1،697 دو دیفرانسیل MF399تراکتور کشاورزی 

 0 0 26 61 211 تک دیفرانسیل MF299تراکتور کشاورزی 
0 

 1 0 28 243 269 دو دیفرانسیل MF299تراکتور کشاورزی 

 118 50 73 14 2،127 تک دیفرانسیل MF240تراکتور کشاورزی 
230 

 0 0 2 0 7 دو دیفرانسیل MF240تراکتور کشاورزی 

 32 43 63 129 53 تک دیفرانسیل ITM800تراکتور کشاورزی 
1.570 

 771 734 974 295 311 دو دیفرانسیل ITM800تراکتور کشاورزی 

 1.828 1.765 2،853 2،104 98 تک دیفرانسیل 475MFتراکتور کشاورزی 
6.003 

 4.867 2.918 4،162 1،604 47 دو دیفرانسییل 475MFتراکتور کشاورزی 

 182 166 259 148 114 تک دیفرانسیل 485MFتراکتور کشاورزی 
720 

 593 514 755 163 139 دو دیفرانسیل 485MFتراکتور کشاورزی 

 0 0 1 1 10 تک دیفرانسیل ITM1050تراکتور 
 

 0 0  0 9 دو دیفرانسیل ITM1050تراکتور 

 10 2 2    دو دیفرانسیل ITM470تراکتور 

 50 26     دو دیفرانسیل 1500تراکتور 

  0 0 36 168 286 شاسی بکهو

  11 7 5 2  لودر بیل بکهو

  0 5 36 92  شاسی بکهو دو دیفرانسیل

  0 0 4 1 66 تراکتور باغی

 14.752 14.311 11.757 17،578 20،659 22،980 جمع
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 سال اخیر شرکت : 10روند تولید 

آورده شده است. طی این سالها شرکت در  95الی  86در نمودار زیر روند تولید محصوالت شرکت طی سالهای 

 مقاطعی با افزایش تولید و در مقاطعی نیز با کاهش تولید مواجه گردیده است.

 

 
 

 روند تعداد فروش داخلی شرکت:

با  93و  92الت شرکت در داخل کشور ارائه می گردد. در سالهای تعداد فروش محصودار روند نوسانی در این نمو

درصدی  100اجرای طرح جامع مکانیزاسیون کشاورزی و تخصیص خطوط اعتباری به این طرح و جذب تقریبا 

به دلیل افزایش نرخ  94تسهیالت اعطایی فروش شرکت افزایش داشته است و این در حالی است که در سال 

فروش شرکت  94ارمزد، تسهیالت اعطائی با عدم استقبال مواجه گردید. همچنین به دلیل رکود بازار در سال ک

 . ه استکاهش یافت
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6

تعداد تولید 26,110 19,329 11,200 15,410 17,669 22,943 22,049 17,669 9,455 11,626 12,869

ساله تایرا  10روند تولید 
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 روند تعداد فروش صادارتی شرکت:

بیشترین میزان  92تا  90می شود که در سالهای  هسال اخیر صادرات محصوالت شرکت مشاهد 10با بررسی روند 

د که نت، کشورهای افغانستان و عراق می باشر صورت گرفته است. مقاصد هدف شرکصادارت به کشورهای همجوا

 در مقاطعی ناامنی های موجود در این کشورها موجب اخالل در صادرات محصوالت شرکت به این کشورها گردید. 
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6

تعداد فروش داخلی 27,690 16,176 11,465 14,958 15,297 18,828 16,682 15,831 10,130 12,330 12,729

ساله تعداد فروش داخلی10روند 
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6

تعداد فروش صادراتی 1,407 2,696 2,843 1,300 3,862 4,156 3,977 1,747 1,627 1,981 2,023

ساله تعداد فروش صادراتی10روند 
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 ش کل شرکت:روند تعداد فرو

 .به صورت زیر می باشدعداد فروش کل شرکت روند ت
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تعداد فروش کل 29,097 18,872 14,308 16,258 19,159 22,984 20,659 17,578 11,757 14,311 14,752

تعداد فروش کلساله 10روند 
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 روند مبلغ فروش داخلی شرکت:

نیز افزایش  96فروش شرکت افزایش داشته است و برای سال  95و کاهش فروش شرکت در آن سال، در سال  94همانطور که در جدول زیر مشاهد می شود پس از رکود سال 

  درآمد شرکت پیش بینی گردیده است.
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86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96بودجه

مبلغ فروش داخلی 2,945,36 2,067,47 1,725,94 2,495,74 2,677,29 4,237,21 5,999,48 7,816,84 5,341,07 6,609,32 7,394,66

مبلغ فروش داخلیساله 10روند 
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 روند مبلغ فروش صادارتی شرکت:

 اخیر با رشد صادرات به افغانستان فروش صادراتی روند تقریبا افزایشی داشته استبا توجه به روند فروش صادراتی شرکت، در سالهای 
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مبلغ فروش صادراتی 223,610 573,034 663,790 272,427 591,818 993,809 1,223,199 570,605 604,128 730,768 817,123

مبلغ فروش صادراتیساله 10روند 
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 روند مبلغ فروش کل شرکت:

 سال اخیر شرکت به شرح نمودار زیر می باشد. 10روند فروش 
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مبلغ فروش کل 3,168,977 2,640,513 2,389,732 2,768,171 3,269,116 5,231,021 7,222,681 8,387,449 5,945,198 7,340,090 8,211,791

مبلغ فروش کلساله 10روند 
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 سهم فروش داخلی و صادراتی

، سهم فروش 95و  94دهد که در سالهای  نشان می فروش بت هرکدام به کلروند مبلغ فروش داخلی و صادراتی و نس

 درصد می باشد.  10درصد و سهم فروش صادراتی شرکت  90داخلی 

 

 1392 1393 1394 1395 

 درصد  مبلغ درصد  مبلغ درصد  مبلغ درصد  مبلغ 

 %90 6.667.607 %90 5.534.343 %93 7.951.394 %83 6.134.813 فروش داخلی

 %10 730.768 %10 604.128 %7 570،605 %17 1،223،199 فروش صادراتی

 

صادرات به شود  همانطور که در جدول زیر مشاهده میمی باشد.  285صادرات محصوالت شرکت عمدتا شامل تراکتورهای

رشدی داشته است و مواجه گردیده بود در سالهای اخیر روند رو به  92درصدی در سال  97کشور افغانستان که با کاهش 

به  92دستگاه در سال  3.111دستگاه افزایش یافته است. در حالیکه صادرات به کشور عراق از  1.259دستگاه به  57از 

 کاهش یافته است. 95دستگاه در سال  539

 

 1392 1393 1394 1395 

 539 555 1،351 3،111 عراق

 1.259 756 137 57 افغانستان

 144 234 180 315 سودان

 40 82 79 494 سایر

 1.982 1.627 1،747 3،977 جمع کل

 

 قیمت گذاری

 نظام در رویه وحدت ایجاد و سازی هماهنگ عنوان با ها یارانه سازی هدفمند ستاد جلسه هجدهمین مصوبه اساس بر

، تراکتور و کمباین جزء کاالهای اولویت دوم در نظر گرفته شده اند و قیمت گذاری آن ها 94در شهریورماه  گذاری قیمت

در به گونه ای که قیمت گذاری با تایید و نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت می گیرد. 

تایید می گردد. بررسی ضوابط قیمت تولیدکنندگان  وداخل شرکت ها تعیین و توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
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( استفاده می Cost Plusگذاری کاالی تولید داخل مشخص می کند که این سازمان از روش اضافه بر بهای تمام شده )

 کند. 

 

 به شرح زیر می باشد. 95قیمت انواع تراکتور در سال 

 1395سال  انواع تراکتور در قیمت

 )هزار ریال(قیمت  نوع تراکتور

 ITM285-2WD 351.500تراکتور 

 ITM285-4WD 478.490تراکتور 

 ITM475-2WD 369.600تراکتور 

 ITM475-4WD 474.900تراکتور 

 ITM299-4WD 414.000تراکتور 

 ITM485-2WD 394.200تراکتور 

 ITM485-4WD 498.800تراکتور 

 ITM800-2WD 431.100تراکتور 

 ITM800-4WD 541.900تراکتور 

 ITM399-2WD 541.900تراکتور 

 ITM399-4WD 705.600تراکتور 

 ITM1500 1.700.000تراکتور 

 

 تکنولوژی و ظرفیت تولید

طبق گزارش هیات مدیره این شرکت با پنج معضل فرسودگی خطوط تولید، انحصاری بودن خطوط تولید موجود، 

مشکالت تامین ابزار و ضرورت تنوع بخشی به محصوالت تولیدی درعین فرسودگی ناوگان حمل و نقل درون کارخانه ای، 

 محدودیت سیستم های تولید اشاره کرده است.

 فرسودگی ماشین آالت خطوط تولید -

سال به عنوان خط انحصاری تولید قطعات خاص تراکتور مانند سنترهاوزینگ،  35خط هولرالمرسون با عمر بیش از 

 ار افتادن بزرگترین تهدید برای تولید به حساب می آید.گیربکس و اکسل در صورت از ک

سال و ظرفیت تولید محدود به عنوان یکی از اصلی ترین گلوگاه های تولیدی محسوب  29خط ریم سازی با عمر متوسط 

می شودکه کاهش ظرفیت آن با توجه به عدم وجود منابع بیرونی تهدید جدی برای شرکت تراکتورسازی محسوب می 

 شود.
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سال و افزایش مستمر هزینه های تعمیرات آن ها با توجه به نقش  30باال بودن عمر کوره های عملیات حرارتی بالغ بر 

کوره ها در فرایند تولید کلیه چرخ دنده ها و شفت ها و وابستگی شدید مراحل تولیدی به این مرحله از عملیات، امکان 

 تگاه ها غیر ممکن می سازد.استفاده از منابع بیرونی را در صورت توقف دس

 خطوط انحصاری موجود در شرکت تراکتورسازی ایران -

از جمله تهدیدات و محدودیت هایی که شرکت تراکتورسازی ایران را همواره با نارسایی و مشکالت عدیده در تولید مواجه 

جمله سنترهاوزینگ، گیربکس، لیفت نموده است، وابستگی به تکنولوژی موجود ماشینکاری قطعات استراتژیک تراکتور از 

کاور، اکسل های چپ  و راست، اسپیسر، فرانت ساپورت و ... به خطوط خاص انحصاری که از شرکت های آلمان در سال 

های اولیه تاسیس شرکت تراکتورسازی خریداری گردیده اند می باشد. از آنجایی که این خطوط مخصوص بوده و فقط 

خاص را دارند، استفاده از این ماشین آالت برای سایر اهداف امکان پذیر نبوده و محدودیت قابلیت ماشینکاری قطعات 

 بزرگی را برای شرکت تراکتورسازی از بابت تنوع تولید تراکتور یا افزایش تولید تراکتورهای فعلی ایجاد می نماید.

 فرسودگی ناوگان حمل و نقل درون کارخانه ای  -

ارگاهی )عملکرد( ماشین آالت و دستگاه های تولیدی در شرکت و تعدد کارگاه های تولیدی، با توجه به نحوه استقرار ک

مسئله حمل و نقل و جابجایی قطعات بین کارگاه ها یکی از مشخصه ها و فاکتورهای مهم در سیستم تولید شرکت به 

ک ها و در سالن های مسقف صورت حساب می آید. نظر به اینکه بخش عمده جابجایی قطعات بین کارگاه ها توسط لیفترا

می گیرد و اکثریت لیفتراک ها ضمن مستعمل بودن به دلیل نوع سوخت مصرفی به شدت فضای کارگاه ها را آلوده می 

 کنند، لذا این قضیه از جمله مسائل پیرامون تولید که نیازمند بررسی و ارائه راه حل می باشد.

 مشکالت تامین ابزار  -

نوع ابزار می باشد، از مشکالت و  20،000ی مصرفی دستگاه ها و ماشین آالت تولیدی که ساالنه بالغ بر با توجه به ابزارها

چالش های اساسی تولید به حساب می آید. از آنجا که اغلب ابزارهای مورد نیاز شرکت دارای مشخصات فنی خاص می 

ن ابزار مورد نیاز از منابع خارجی با توجه به محدودیت ها باشد و توان تولید داخل برای این ابزار محدود می باشد، لذا تامی

 و پیچیدگی های موجود در آن جزو چالش های تولید می باشد.

 ضرورت تنوع بخشی به محصوالت تولیدی و محدودیت های سیستم تولید -

ی متنوع و تغییر ذائقه با توجه به فضای حاکم بر صنعت تراکتور که توام با ورود رقبا با عرضه تراکتورهای با قدرت ها

مشتریان نسبت به محصول تراکتور می باشد، لذا باقی ماندن بر تولید و فروش محصوالت سنتی شرکت تضمین کننده 

 بازار آینده شرکت نخواهد بود.

http://www.novinic.com/
http://www.novinic.com/


 شرکت تراکتورسازی ایران                                                          شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
 

 تامین سرمایه نوینشرکت مشاور سرمایه گذاری - غربی3طبقه -23پالک -انتهای بلوار گل آذین-جردن

 22030354فکس:-22030350-22030353تلفن: 

www.novinic.com 

20 

 

 SWOTتحلیل 

 ها قوت

 و شهرت در بین مشتریان نام تجاری و برند شناخته شده -

در تولید تراکتور، جایگاه  تامین تراکتور در ایران و سابقه نزدیک به نیم قرنی در %90شرکت تراکتورسازی با سهم بیش از 

 قابل توجهی در صنعت کشاورزی ایران دارد.

 شبکه گسترده فروش و خدمات پس از فروش  -

نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش از جایگاه قابل توجهی در صنعت تولید  200دارا بودن بیش از  این شرکت با

 ماشین آالت کشاورزی برخوردار است و از این لحاظ بی رقیب است.

 نیروی انسانی نسبتا با تجربه و با سابقه -

ای مساحت قابل توجه زمین و تعدد سوله ها و کارگاه هتبریز(، -موقعیت مکانی استراتژیک )مجاورت با آزادراه تهران -

 تولیدی و بنابراین امکان رشد و توسعه

 ها ضعف

 شین آالت خط تولیدفرسودگی ما -

قدیمی بودن بخش عمده تجهیزات تولید و نیاز به سرمایه گذاری قابل توجه برای ارتقای سطح تکنولوژی و به روز کردن  

 تجهیزات از نقاط ضعف این شرکت است.

 خطوط انحصاری موجود -

 مناسبقدیمی بودن تراکتورهای تولیدی و عدم تنوع  -

 ها فرصت

 تراکتورهای فرسوده و لزوم نوسازی آن هاتعداد قابل توجه  -

 امکان مشارکت با شرکت های معتبر خارجی و سرمایه گذاری مشترک با آنها به خصوص با شرایط جدید کشور -

 مزیت بالقوه صادرات به همسایگان به خصوص عراق و افغانستان و کشورهای آسیای میانه -

 لید داخل به خصوص وزارت جهاد کشاورزیهای دولت در جهت حمایت از توحمایت ها و پشتیبانی  -

 سال از این طرح باقی مانده است( 8)بانکی در قالب طرح جامع مکانیزاسیون خطوط اعتباری   -

 تهدید ها

 غییر ذائقه و سلیقه مشتریان ت -
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تغییر ذائقه مصرف کنندگان و حضور رقبا با عرضه تراکتورهای با قابلیت های جدید و متنوع این شرکت را تهدید می کند 

 و لزوم به روز کردن و ارتقای کیفی و همچنین افزایش تنوع را اجتناب ناپذیر می کند. 

 امکان عرضه محصوالت جدیدتر و متنوع تر از سوی رقبا با قیمت مناسب -

  ات تحلیلمفروض

 فروش

 66درصدی تعداد فروش شرکت و همچنین پوشش 48توجه به فروش مناسب شرکت در نیمه ابتدای سال و پوشش با 

ماهه سال گذشته به کل  8فروش کارشناسی شرکت از نسبت فروش ماهه شرکت، برای برآورد تعداد  8درصدی فروش 

نیز  98و  97استفاده گردید. برای سال  96ماهه واقعی سال  8با توجه به فروش  96سال برای برآورد تعداد فروش سال 

واقع و سناریوی  96 کمتر از تعداد فروش کارشناسی %20تعداد فروش  بدبینانه کهسه سناریو در نظر گرفته شد. سناریوی 

نرخ آورد گردید. بر 96 کارشناسی بیشتر از فروش %20 خوش بینانهو سناریوی  96 کارشناسی تعداد فروش برابر با بینانه

برای ماههای آتی که در آبان با افزایش نرخ مواجه گردیده شرکت  ماهه باقیمانده سال طبق نرخ های اعالمی 4فروش 

   رشد داده شد. درصد 10میزان به نرخ فروش محصوالت نیز سالهای آتی برآورد برای  سال در نظر گرفته شد و
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دستگاه - تعداد فروش   

 
 96کارشناسی 96بودجه  96ماهه6 95 94 93 92

97 98 

هبد بینان هواقع بینان  هبد بینان خوش بینانه  هواقع بینان   خوش بینانه 

 1،492 1،279 1،664 7،819 285تراکتور تک دیفر

602 1،743 

1،391 1،113 1،391 1،669 1،113 1،391 1،669 

 0 0 0 0 0 0   0 0 55 78 285تراکتور صنعتی 

 244 203 163 244 203 163 203 354 278 1،241 4،646 285تراکتور دو دیفر

 839 704 1،411 840 399تراکتور تک دیفر
2،401 4،410 

664 531 664 797 531 664 797 

 6،816 5،680 4،544 6،816 5،680 4،544 5،680 3،188 3،283 3،930 2،251 399تراکتور دو دیفر

 0 0 26 61 299تراکتور تک دیفر
  

  0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0   1 0 28 243 299تراکتور دو دیفر

 118 50 73 14 240تراکتور تک دیفر
20 230 

29 23 29 35 23 29 35 

 0 0 0 0 0 0   0 0 2 0 240تراکتور دو دیفر

 32 43 63 129 800تراکتور تک دیفر
863 1،570 

28 23 28 34 23 28 34 

 2،295 1،912 1،530 2،295 1،912 1،530 1،912 771 734 974 295 800تراکتور دو دیفر

 182 166 259 148 485تراکتور تک دیفر
392 720 

41 32 41 49 32 41 49 

 1،008 840 672 1،008 840 672 840 593 514 755 163 485تراکتور دو دیفر

 1،828 1،765 2،853 2،104 475تراکتور تک دیفر
2،771 6،003 

1،368 1،094 1،368 1،641 1،094 1،368 1،641 

 7،131 5،942 4،754 7،131 5،942 4،754 5،942 4،867 2،918 4،162 1،604 475تراکتور دو دیفر

 41 34 27 41 34 27 34 50 16 26 0 0 0 1500تراکتور دو دیفر

 21,788 18,157 14,525 21,788 18,157  14,525  18,157  14,752  7,086  14,311  11,757  17,578  20,659 جمع
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ریالهزار  –نرخ محصوالت   

 
 96بودجه  96ماهه6 1395 1394 1393 1392

کارشناسی

96 

97 98 

 خوش بینانه واقع بینانه بد بینانه خوش بینانه واقع بینانه بد بینانه

  351،537  347،364  303،614  261،856 285تراکتور تک دیفر

372،880  407،486  

348،497 383،347 383،347 383،347 421،682 421،682 421،682 

         0  0  306،236  274،308 285تراکتور صنعتی 

 619،419 619،419 619،419 563،108 563،108 563،108 511،917  478،492  445،766  414،494  354،963 285تراکتور دو دیفر

  541،993  529،788  518،477  440،769 399تراکتور تک دیفر
714،248  713،473  

584،060 642،466 642،466 642،466 706،713 706،713 706،713 

 920،370 920،370 920،370 836،700 836،700 836،700 760،636  705،650  691،229  655،436  602،962 399تراکتور دو دیفر

  223،458  227،460  219،342  203،071 240تراکتور تک دیفر
336،850  276،565  

263،000 289،300 289،300 289،300 318،230 318،230 318،230 

 610،596 610،596 610،596 555،088 555،088 555،088 504،625  0  0  353،000  0 240تراکتور دو دیفر

  431،188  431،674  418،254  375،171 800تراکتور تک دیفر
559،293  574،036  

474،320 521،752 521،752 521،752 573،927 573،927 573،927 

 721،508 721،508 721،508 655،917 655،917 655،917 596،288  541،981  542،080  524،489  470،949 800تراکتور دو دیفر

  394،242  394،241  377،768  337،635 485تراکتور تک دیفر
516،245  519،113  

433،664 477،030 477،030 477،030 524،733 524،733 524،733 

 664،116 664،116 664،116 603،742 603،742 603،742 548،856  498،863  498،977  480،489  439،393 485تراکتور دو دیفر

  369،661  369،627  364،222  321،058 475تراکتور تک دیفر
470،890  478،486  

406،560 447،216 447،216 447،216 491،938 491،938 491،938 

 631،320 631،320 631،320 573،927 573،927 573،927 521،752  474،942  474،680  465،937  418،602 475تراکتور دو دیفر

 2،256،045 2،256،045 2،256،045 2،050،950 2،050،950 2،050،950 1،864،500  1،750،940  1،695،000  1،701،923  0  0  0 1500تراکتور دو دیفر
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ماه باقی  4ماهه این سال کسر شده و در نرخ محصوالت برای  12ماه نخست سال جاری از فروش پیش بینی شده  8شرکت، تعداد فروش  96به منظور پیش بینی فروش سال 

 به شرح جدول زیر می باشد.  98لغایت  96مانده سال ضرب شده است. لذا پیش بینی مبلغ فروش شرکت برای سال های 

)میلیون ریال(فروش محصوالت مبلغ   

 
 96کارشناسی 96بودجه  96ماهه6 95 94 93 92

97 98 

هخوش بینان واقع بینانه بد بینانه هواقع بینان بد بینانه  هخوش بینان   

 524،493 444،278 505،214 2،047،449 285تراکتور تک دیفر

224،474 710،248 

487،936 426،632 533،290 639،948 469،295 586،619 703،943 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16،843 21،396 285تراکتور صنعتی 

 151،034 125،862 100،689 137،303 114،420 91،536 104،015 169،386 123،923 514،387 1،649،159 285تراکتور دو دیفر

 454،732 372،971 731،571 370،246 399تراکتور تک دیفر
1،714،909 3،146،414 

378،603 341،345 426،681 512،018 375،480 469،350 563،220 

 6،272،840 5،227،366 4،181،893 5،702،582 4،752،151 3،801،721 4،223،770 2،249،612 2،269،306 2،575،864 1،357،268 399تراکتور دو دیفر

 26،368 11،373 16،012 2،843 240تراکتور تک دیفر
6،737 63،610 

7،194 6،699 8،373 10،048 7،369 9،211 11،053 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 706 0 240تراکتور دو دیفر

 13،798 18،562 26،350 48،397 800تراکتور تک دیفر
482،670 901،237 

13،069 11،785 14،732 17،678 12،964 16،205 19،446 

 1،655،824 1،379،853 1،103،883 1،505،295 1،254،412 1،003،530 1،105،992 417،867 397،887 510،852 138،930 800تراکتور دو دیفر

 71،752 65،444 97،842 49،970 485تراکتور تک دیفر
202،368 373،761 

17،016 15،494 19،367 23،241 17،043 21،304 25،565 

 669،495 557،913 446،330 608،632 507،193 405،755 449،452 295،826 256،474 362،769 71،621 485تراکتور دو دیفر

 675،740 652،392 1،039،126 675،507 475تراکتور تک دیفر
1،304،837 2،872،352 

541،861 489،368 611،710 734،052 538،304 672،881 807،457 

 4،501،884 3،751،570 3،001،256 4،092،621 3،410،518 2،728،414 3،015،212 2،311،542 1،385،117 1،939،228 671،438 475تراکتور دو دیفر

 92،047 76،706 61،364 83،679 69،732 55،786 60،512 87،547 27،120 44،250 0 0 0 1500تراکتور دو دیفر

  15,476,677  12,897,231  10,317,785  14,069,707  11,724,755  9,379,804  10,475,216  8,211,791  4,011,428  7,340,090  6,051,038  8,402,640  7,342,215 جمع

http://www.novinic.com/
http://www.novinic.com/


 شرکت تراکتورسازی ایران                                                          شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
 

 تامین سرمایه نوینشرکت مشاور سرمایه گذاری - غربی3طبقه -23پالک -انتهای بلوار گل آذین-جردن

 22030354فکس:-22030350-22030353تلفن: 

www.novinic.com 

25 

 

 بهای تمام شده

  .شودبه فروش استفاده می بهای تمام شده  نسبتجه به توضیحات و دالیل زیر، برای تعیین بهای تمام شده از با تو

 نحوه قیمت گذاری محصوالت به روش اضافه بر بهای تمام شده -

)نحوه ارتباط بین مواد مستقیم با میزان و مواد مستقیم  در مورد عدم شفافیت و تفکیک اجزای بهای تمام شده به خصوص -

 ترکیب فروش(

و تغییر ترکیب اخیر  هایسال درغیر قابل پیش بینی بودن ترکیب فروش شرکت به دلیل تغییر ذائقه مصرف کنندگان  -

 فروش نسبت به فروش سال های گذشته 

) در  96درصدی در بودجه  10و همچنین حاشیه سود  95و  94درصدی در سالهای  13و  15با توجه به حاشیه سود لذا 

برای برآورد و با در نظر گرفتن افزایش نرخ اعالم شده در آبان ماه درصد بوده است(  10یه سود ماهه نیز حاش 6گزارش 

 درصدی استفاده گردیده است.  11بهای تمام شده از حاشیه سود 

 

 هزینه های عمومی و اداری

های تعمیر و نگهداری، آگهی و تبلیغات، خدمات پس از است. هزینه  داده شدهرشد  %12دستمزد با نرخ حقوق و هزینه 

با در نظر گرفتن میانگین نسبتهای تاریخی این اقالم به و هزینه حمل و نقل هزینه حق العمل و کمیسیون فروش فروش، 

 در نظر گرفته شده است.شرکت فروش مبلغ به صورت نسبتی از فروش میلغ 

 

 سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

 ته شده است.ر پیش بینی بودجه شرکت در نظر گرفببرا

 

  سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

برابر بودجه شرکت در نظر گرفته شده است.نیز سود سهام سرمایه گذاری شده در شرکتهای فرعی 
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 یپیش بین صورت سود و زیان

 ده است. در این قسمت صورت سود وزیان شرکت تراکتورسازی ایران با توجه به اطالعات ارائه شده در قسمت های قبل برای سه سال پیش رو برآورد گردی

 صورت سود وزیان  )میلیون ریال(

 96کارشناسی 96بودجه  96ماهه6 1395 1394 1393 1392 شرح
97 98 

 خوش بینانه واقع بینانه بد بینانه خوش بینانه واقع بینانه بد بینانه

 15،476،677 12،897،231 10،317،785 14،069،707 11،724،755 9،379،804 10،475،216 8،211،791 4،011،428 7،340،090 6،051،038 8،402،640 7،342،215 فروش خالص

 (13،853،263) (11،544،386) (9،235،509) (12،593،876) (10،494،896) (8،395،917) (9،376،426) (7،363،528) (3،623،655) (6،368،345) (5،146،627) (6،938،426) (5،751،291) بهای تمام شده فروش

 1,623,414 1,352,845 1,082,276 1,475,831 1,229,859 983,887 1,098,790 848,263 387,773 971,745 904,411 1,464,214 1,590,924 سود )زیان( ناخالص

 (766،250) (677،503) (588،757) (681،812) (601،133) (520،455) (529،210) (427،821) (197،322) (412،298) (393،866) (579،414) (1،109،150) هزینه های اداری, عمومی و فروش

  14،000  14،000  14،000  14،000  14،000  14،000  14،000 14،000 4،959 76،442 12،870 (86،348) 32،813 سایر درآمدها )هزینه های( عملیاتی

 871,165 689,342 507,519 808,019 642,726 477,432 583,580 434,442 195,410 635,889 523,415 798,452 514,587 سود )زیان( عملیاتی

 (106،528) (103،008) (100،333) (96،518) (93،227) (90،803) (87،928) (80،000) (3،356) (72،644) (292،221) (240،524) (238،327) هزینه های مالی

خالص سایر درآمدها و هزینه های 

 غیرعملیاتی
384،180 687،699 485،972 322،690 214،917 466،498 461،027  419،742  545،617  557،968  482،864  584،521  686،178  

  1،450،815  1،170،854  890،050  1،269،469  1،095،116  806،372  956،680 820،940 406،971 885،935 717،166 1،245،627 660،440 سود قبل از مالیات

 (192،911) (155،685) (118،347) (168،798) (145،614) (107،221) (127،207) (109،158) (61،647) (104،613) (48،219) (101،230) (35،193) مالیات بر درآمد

 %13- %13- %13- %13- %13- %13- %13- %13- %15- %12- %7- %8- %5- مالیاتنرخ 

  1,257,904  1,015,169  771,702  1,100,671  949,501  699,151  829,473 711,782 345,324 781,322 668,947 1,144,397 625,247 سود )زیان( خالص

  699  564  429  611  528  388  461 395 192 434 372 1272 695 سود هر سهم پس از کسر مالیات

 1،800،000 1،800،000 1،800،000 1،800،000 1،800،000 1،800،000 1،800،000 1،800،000 1،800،000 1،800،000 1،800،000 900،000 900،000 سرمایه
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 DDMارزشگذاری به روش 

 به صورت زیر می باشد. DDMمفروضات ارزشگذاری به روش 

 مفروضات
  0,88 بتا

 %15 نرخ بازده بدون ریسک

 %11 صرف ریسک

 %25 هزینه حقوق صاحبان سهام

 %10 نرخ رشد

 

نظر  درصدی در سال های آتی و با در 88و با فرض تقسیم سود  DDMارزش هر سهم شرکت به روش 

تعداد که تعداد فروش برابر با  98و  97و سناریوهای واقع بینانه سال های  96کارشناسی سال  گرفتن سود

 در نظر گرفته شده بود مطابق جدول زیر می باشد. 96کارشناسی سال 

 

DDM 

 
 به بعد98 1398 1397 1396

 1،015،169 949،501 829،473 سود خالص
 

 %88 %88 %88 نسبت سود تقسیمی
 

 6،693،828 896،643 838،642 732،627 سود تقسیمی

 %25 %25 %25 %25 نرخ هزینه حقوق صاحبان سهام

 4،302،302 576،296 672،341 732،627 سود تنزیلی

 ارزش شرکت
 

6،283،567 

 )ریال( ارزش هر سهم
 

3,491 
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 روند قیمتی سهم

 شکل زیر ارائه گردیده است روند قیمتی یک سال اخیر نماد شرکت در بازار بورس اوراق بهادار در
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