
 

 

 

 

تحلیل بنیادی شرکت 

 شهداب ناب خراسان

 

 

 

 

 

 

 

  

                                             

 1397 فروردین                   

                     
   

 نوین سرمایه تامین گذاری سرمایه مشاور شرکت                 

  



 تحلیل بنیادی شرکت شهداب ناب خراسان یه گذاری تامین سرمایه نوین   شرکت مشاور سرما

 

 شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین-غربی 3طبقه -23پالک -انتهای بلوار گل آذین-جردن

 22030354فکس:-22030350-22030353تلفن: 

www.novinic.com 
 

 فهرست مطالب

 3 ............................................................................................... غذایی مواد و کشاورزی صنعت بر نگاهی

 4 ................................................................................. جهان در فرنگیگوجه رب واردات و صادرات وضعیت

 5 ............................................................................................. ایران در فرنگیگوجه رب صادرات وضعیت

 6 ............................................................................................... ایران در فرنگیوجهگ رب واردات وضعیت

 7 ..................................................................................... صنعت این بورسی هایشرکت اساسی هاینسبت

 8 ............................................................................................ فرنگی گوجهرب و مایونز سس تولید فرآیند

 9 ..................................................................................................... خراسان ناب شهداب شرکت معرفی

 9 ................................................................................................................................ اصلی فعالیت

 9 .................................................................................................... سرمایه بازار در غشهداب اولیه عرضه

 10 ............................................................................................................................. شرکت سرمایه

 10 ......................................................................................................................... سهامداران ترکیب

 11 ...................................................................................................................... مالی هایصورت بررسی

 11 ..................................................................................................................................... ترازنامه

 12 ........................................................................................................................ زیان و سود صورت

 13 ......................................................................................... خراسان ناب شهداب شرکت عملکرد بینی پیش

 13 ............................................................................................................................. کلی مفروضات

 13 .......................................................................................................... عملیاتی درآمدهای بینی پیش

 15 .......................................................................................................................... شرکت اولیه مواد

 18 .................................................................................................... عملیاتی هایدرآمد شده تمام بهای

 24 ........................................................................................................................ زیان و سود صورت

 25 ................................................................................................................................. ارزشگذاری

 DDM .............................................................................................................................. 25 روش

 26 ....................................................................................................................... نسبی ضرایب روش

 

http://www.novinic.com/


 تحلیل بنیادی شرکت شهداب ناب خراسان یه گذاری تامین سرمایه نوین   شرکت مشاور سرما

 

 شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین-غربی 3طبقه -23پالک -انتهای بلوار گل آذین-جردن

 22030354فکس:-22030350-22030353تلفن: 

www.novinic.com 
 

 گاهی بر صنعت کشاورزی و مواد غذایین
. شودنرخ رشد اقتصادی باالتر سبب افزایش درآمد مصرف کنندگان و در نتیجه تقاضای مواد غذایی می

 باشد. باالترین ارزشکشورها مربوط به خدمات، صنایع و کشاورزی می GDPبیشترین سهم در ارزش افزوده 

 کشورها داشته است به ترتیب مربوط به آفریقا و آسیا است. GDPای که صنعت کشاورزی در افزایش افزوده

در  فرنگیبزرگترین تولیدکنندگان گوجه (FAO)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحدطبق آخرین گزارش 

در ایران  2016در سال  ست کهاین در حالی اچین، هند، آمریکا، ترکیه، مصر و ایران هستند  دنیا به ترتیب

 2016-2010های . نمودار زیر میزان تولید گوجه فرنگی در ایران را طی سالی هفتم قرار داشته استرتبه

 دهد.نمایش می

 

میلیون تن  6.4تقریبا معادل  2016شود تولید گوجه فرنگی در سال همانطور که در نمودار فوق مالحظه می

 ه طوریکهبهکتار، از میانگین عملکرد دنیا باالتر است، ایران به ازای هر گوجه فرنگی باشد. میانگین تولید می

 38که این میزان در ایران  شود در حالیگوجه فرنگی تولید میتن  27در هر هکتار بالغ بر  به طور میانگین

ه ایران اختصاص دارد فرنگی جهان بدرصد تولید گوجه 4.7باشد. طبق آمارهای ارائه شده تن در هر هکتار می

هزار هکتار در نوسان بوده است.  198تا  139های گذشته بین فرنگی کشور در سالو سطح زیر کشت گوجه

فرنگی کشور باشد. میزان تولید رب گوجهجهان می 9فرنگی دارای رتبه ایران در زمینه صادرات رب گوجه

 شود.تن تخمین زده می 800،000حدود 

طور متوسط کیلوگرم در سال است. به عبارتی هر ایرانی به 24فرنگی درکشور حدود جهسرانه مصرف رب گو

شود فرنگی در مناطق مختلفی از ایران کاشته میگوجه .کندفرنگی استفاده میکیلوگرم رب گوجه 24در سال 
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هم در آنجا های بزرگ رب آید که کارخانهمنطقه به عمل می 5فرنگی مخصوص فرآوری عمدتا در اما گوجه

، استان فارس در جنوب، آذربایجان در شمال غرب ایران خراسان در شمال شرقیشامل قرار دارند. این مناطق 

 %10باشند که سهم استان خراسان از کل تولید کشور تقریبا های تهران و گلستان در شمال ایران میو استان

 باشد.می

 نفرنگی در جهاوضعیت صادرات و واردات رب گوجه
در هر کشور است و با توجه به روند افزایش تقاضای جهانی  یصنایع غذایی از جمله صنایع حیاتی و اساس

فرنگی و محصوالت مشابه آن، بازار بسیار خوبی برای این محصوالت وجود دارد. صادر کنندگان برای رب گوجه

و ترکیه است. جدول زیر ارزش صادرات  عمده رب گوجه فرنگی کشورهای ایتالیا، چین، آمریکا، اسپانیا، پرتقال

 دهد.های اخیر ارائه میجهانی رب گوجه فرنگی را طی سال

 دالر( ارزش صادرات )میلیارد سال

2012 4.3 

2013 4.8 

2014 5 

2015 4.6 

2016 4.2 

 

وارد کنندگان عمده رب گوجه فرنگی در جهان کشورهای آلمان، انگلستان، ژاپن و فرانسه هستند جدول زیر 

 دهد.های اخیر را نمایش میارزش واردات سال

 دالر( ارزش واردات )میلیارد سال

2012 3.9 

2013 4.4 

2014 4.7 

2015 4.4 

2016 4.1 
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 فرنگی در ایرانوضعیت صادرات رب گوجه
و عراق  یانهخاورم یه،روس ی،شرق یاروپا یکشورها یندهسال آ 7منتشر شده از فائو تا  یبر اساس آمارها

 ینبزرگتراز  یکی یراناست که ا یدر حال ینخواهند بود. ا یادن یفرنگکننده گوجهمصرف ینبزرگتر

اشتراکات دینی، فرهنگی، جغرافیایی و اقلیمی کشورهای همسایه . یاستدر دن یفرنگرب گوجه یدکنندگانتول

فراد برای استفاده از محصوالت غذایی ایران تمایل زیادی داشته باشند، الزم به ذکر شود این ابا ایران باعث می

و  یهعراق، روس یبه کشورها یرانا یفرنگرب گوجهدرصد از صادرات 90حدود  94و  93 یهاکه در سالاست 

 1395روندی صعودی داشته و در سال  1392ارزش صادرات رب گوجه فرنگی از سال  افغانستان بوده است.

میلیون دالر رسیده است. نمودار زیر مقدار و ارزش صادرات را طی سنوات گذشته نمایش  203به مبلغ 

 دهد.می

 

هزار تن در  133میلیون دالر ارزش به وزن  183با  1395ماه سال 11نیز طی صادرات رب گوجه فرنگی 

درصدی از لحاظ وزنی را نشان  26از لحاظ ارزشی تغییری نداشته و افزایش  1394مقایسه با مدت مشابه سال 

 با و بوده ت آن میقن تولید گوجه فرنگی کشور و نیز دهد. تولید رب گوجه فرنگی متاثر از تغییرات میزامی

 و فرنگی گوجه رب محصول داخلی تیمق افزایش و اخیر سالهای در جاتصیفی تولید نوسانات به توجه

 نآ صادرات به نسبت محصول این توزیع به تمایل صادرات حوزه در نقل حمل و ارز تبادل مشکالت همچنین

 بازار مناسب مصرف کننده های کوچک نگی در قوطیفر گوجه رب بندی بسته رسد می نظر به و یافته افزایش

 یشترب سو و سمت این به آینده در داخلی صادرکنندگان و کنندگان تولید حرکت بنابراین و داشت تریداغ
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 ی،شامل روغن نبات ییگروه محصوالت غذا 9سال گذشته صادرات  یسازمان توسعه تجارت، ط گزارشه ب

 ی،بنل یهاغالت، بیسکویت، نان شیرینی، فرآورده یهافرآوردهگوناگون،  یمحصوالت خوراک یات،اسانس و عرق

 یارزش دالر یشآن افزا هایرب گوجه فرنگی، قند و شکر و فرآورده یه،مایرخمیرهای غذایی، ماکارونی و خم

 یبا کاهش ارزش دالر هایدنیعسل و نوش یوه،اند و چهار گروه شامل کمپوت و کنسرو، کنستانتره و آبمداشته

 .اندشده مواجه

، بیسکویت، نان شیرینی و انواع شکالت 3.7غالت  یها، فرآورده19 یلبن یهاوردهآمدت صادرات فر ینا طی

، خمیرهای غذایی، ماکارونی و 16.6 یات، اسانس و عرق15.6 ی، روغن نبات 14.4گوناگون  هایی، خوراک10

و در  دهدیرا نشان م افزایشدرصد  4.1 آن یهاو قند و شکر و فرآورده 1 ی، رب گوجه فرنگ2 یهمایرخم

درصد کاهش  10 هایدنیو نوش 16، عسل 29 یوه، کنستانتره و آبم 5مقابل روند صادرات کمپوت و کنسرو 

 اند.داشته

 149 وزن به ارزش دالر میلیون  208  با  ،1395افزاید که صادرات رب گوجه فرنگی در سال این گزارش می

 درصد 24.5 حدود وزنی نظر از  و یک ارزشی لحاظ از آن از پیش سال مشابه مدت با مقایسه در تن هزار

 .دهدمی نشان را صادرات افزایش

 فرنگی در ایرانوضعیت واردات رب گوجه
شود و واردات سهم بسیار فرنگی در ایران از محل تولید داخلی تامین میدر حال حاضر عمده مصرف رب گوجه

 گیرد.طریق کشور چین صورت میاندکی دارد که عمدتا از 
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 های بورسی این صنعتهای اساسی شرکتنسبت
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 گوجه فرنگیفرآیند تولید سس مایونز و رب
 شود.فرآیند تولید محصوالت مهم شرکت در نمودارهای زیر مالحظه می

 فلوچارت تولید سس مایونز

 

  

 فلوچارت تولید رب گوجه فرنگی
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 هداب ناب خراسانمعرفی شرکت ش
به عنوان اولین هسته مجموعه کارخانجات تبرّک  1377شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان در سال 

در شهرک صنعتی چار طاقی مشهد شروع به فعالیت کرد. محصوالت و واحدهای تولیدی و بسته بندی این 

ی ، سرکه ، کشک ، بسته بندی شرکت شامل سس های سرد و گرم ، آبمیوه ، کنسرو ، کمپوت ، مربا ، چا

برنج و رب گوجه فرنگی می شود.واحد تولید سس مایونز)شیشه ای و بالشتی(، واحد تولید آب میوه )پاکتی 

وقوطی(، واحد بسته بندی چای، واحد تولید سس کچاپ و واحد تولید رب صادراتی )اسپتیک( که با ماندگاری 

 اروپایی می باشد. سه ساله بعنوان مواد اولیه صنعتی کشور های

به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس  69مرداد  24شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، در تاریخ 

در اداره  81اردیبهشت  16در تاریخ  17521شده است و خالصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت طی شماره 

 ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مشهد به ثبت رسیده است.

 اصلی فعالیت
 خرید و کشاورزی های مجتمع و شرکت به وابسته کارخانجات توسط غذائی و کشاورزی محصوالت انواع لیدتو

 و پاستوریزه و لبنی های فرآورده انواع فروش و خرید تولید، و کشاورزی و پروتئینی غذائی و محصوالت فروش و

 انواع تولید و غذایی تبدیلی صنایع محصوالت انواع وتولید بسته بندی و سبزیجات و میوه انواع فروش و خرید

 استحصال و وتولید باغی و محصوالت کشاورزی انواع و معدنی و آشامیدنی وآب گاز بدون و دار گاز های نوشابه

 فروش خرید و و سبزیجات و جات میوه انواع بندی بسته و تولید و جات میوه شهد و کنسانتره و پوره انواع

 یدکی لوازم و اولیه مواد انواع و فوق صنایع به وابسته آالت ماشین و کشاورزی تمحصوال انواع واردات و صادرات

 دستگاههای و خوراکی های روغن انواع و روغنی های دانه انواع فروش وخریدو وتولید صنایع غذایی به وابسته

 جهت اعتباری و مالی و بانکی موسسات از بانکی های ضمانتنامه اسنادی و اعتبار و بانکی تسهیالت اخذ و مربوط

 .شرکت

 بازار سرمایهغشهداب در عرضه اولیه 
طی مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به سهامی عام تبدیل شد  92بهمن  10شهداب در تاریخ 

در در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید و پس از آن  83593/92/100که تغییرات آن طی آگهی به شماره 

بازار پایه فرابورس  شرکت حاضر در امین 197فرابورس با نماد )غشهداب( به عنوان ب پایه  در بازار 95سال 

 به بازار دوم فرابورس منتقل شد. 95و سپس در اواخر سال  درج نماد شد
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 سرمایه شرکت
میلیون ریال بوده است که طی چندین مرحله افزایش سرمایه به  2،000سرمایه شرکت در بدو تأسیس 

 میلیون ریال رسیده است و روند افزایش سرمایه آن به شرح زیر است : 1،040،000

 محل افزایش سرمایه سرمایه جدید درصد افزایش افزایش سرمایه تاریخ

 آورده نقدی 12،000 500% 21/11/1383

 آورده نقدی و سود انباشته 22،000 83% 21/12/1385

 مطالبات حال شده 90،000 309% 18/01/1390

 مطالبات حال شده 186،000 107% 25/07/1390

 تجدید ارزیابی دارایی ها 623،445 235% 21/08/1392

 سود انباشته 750،000 20% 16/09/1395

 مطالبات حال شده و آورده نقدی 1،040،000 39% 28/11/1396

 

 ترکیب سهامداران
 باشد.درصد به شرح زیر می 1سهامداران دارای مالکیت بیش از 

 درصد مالکیت سهامداران

 %51.2 شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک)سهامی عام(

 %6.8 شرکت بانک انصار )سهامی عام(

 %4.9 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

 %4.4 صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

 %1.6 شرکت بازرگانی کاال آوران آراز )سهامی خاص(

 %1.5 شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

 %1.4 شرکت مکین )سهامی خاص(

 %1.3 بازنشستگی شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق

 %1.3 شخص حقیقی

 %1.3 شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام )سهامی خاص(

 %1.2 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

 %23.1 سایر
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 های مالیبررسی صورت

 ترازنامه
 .باشدبه صورت زیر می 1395-1392های طی سال کشت و صنعت شهداب ناب خراسانترازنامه شرکت 

 ازنامه )میلیون ریال(تر

 1392 1393 1394 1395 

 7،605 6،937 5،937 6،865 موجودی نقد

 282،243 494،359 373،201 100،269 حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

 212،843 25،423 75،743 58،132 سایر حسابها و اسناد دریافتنی

 262،145 314،341 193،399 79،980 موجودی مواد و کاال

 51،720 629 4،204 939 رشات و پیش پرداختهاسفا

 816,556 841,689 652,484 246,185 جمع داراییهای جاری

 655 655 655 655 سرمایه گذاریهای بلند مدت

 450،488 490،120 517،133 543،571 داراییهای ثابت مشهود

 1،318 1،231 1،231 1،231 داراییهای نامشهود

 452,461 492,006 519,019 545,457 جمع داراییهای غیر جاری

 1,269,017 1,333,695 1,171,503 791,642 جمع داراییها

 5،226 114،227 117،341 5،289 حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

 50،969 116،160 74،452 28،218 سایر حسابها و اسناد پرداختنی

 44،341 54،524 47،607 4،449 مالیات پرداختنی

 6،247 3،741 3،741 - پرداختنیسود سهام 

 159،525 115،311 161،832 81،426 تسهیالت مالی دریافتی

 266,308 403,963 404,973 119,382 جمع بدهیهای جاری

 - - - 23،301 حسابها و اسناد پرداختنی بلندمت

 32،096 52،584 - - تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت

 6،353 5،011 3،687 3،161 انذخیره مزایای پایان خدمت کارکن

 38,449 57,595 3,687 26,462 جمع بدهیهای غیر جاری

 304,757 461,558 408,660 145,844 جمع بدهی ها

 750،000 623،445 623،445 623،445 سرمایه

 21،534 13،082 7،617 - اندوخته قانونی

 - 33 33 1،346 سایر اندوخته ها

 192،725 235،577 131،748 21،007 سود )زیان( انباشته

 964,259 872,137 762,843 645,798 جمع حقوق صاحبان سهام

 1,269,016 1,333,695 1,171,503 791,642 جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
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 صورت سود و زیان
 باشد :صورت سود و زیان طی دوره مورد بررسی به شرح زیر می

 صورت سود و زیان )میلیون ریال(

 1392 1393 1394 1395 

 657،425 714،358 860،105 205،843 فروش خالص

 (433،640) (548،787) (643،589) (156،541) بهای تمام شده فروش

 223,785 165,571 216,516 49,302 سود ناخالص

 (12،798) (19،731) (26،429) (22،073) هزینه های اداری. عمومی و فروش

 13،607 8،081 7،805 8،411 لیاتیسایر درآمد/ هزینه های عم

 224,594 153,921 197,892 35,639 سود )زیان( عملیاتی

 (32،063) (27،698) (30،548) (16،882) هزینه های مالی

 972 1،770 611 3،040 خالص سایر درآمد/هزینه های غیرعملیاتی

 193,503 127,993 167,955 21,797 سود خالص قبل از مالیات

 (25،118) (18،699) (41،962) (4،449) ر درآمدمالیات ب

 168,385 109,294 125,993 17,348 سود خالص

 225 175 202 28 سود هر سهم پس از کسر مالیات

 750،000 623،445 623،445 623،445 سرمایه
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 پیش بینی عملکرد شرکت شهداب ناب خراسان

 مفروضات کلی
ی مورد استفاده در این گزارش برای سنوات آتی در جدول زیر نشان داده مفروضات اصلی متغیرهای اقتصاد

 شده است:
 1395 1396 1397 1398 

 9.0% 9.6% 10.1% 9.5% (IMFنرخ تورم )

 %14 %14 %14 %8 هاتورم بخش خوراکینرخ 

 پیش بینی درآمدهای عملیاتی
از آن نسبت فروش به تولید بدست فروش مقداری شرکت با توجه به نسبت تولید به ظرفیت اسمی و پس 

با توجه به تغییر رویه شرکت از تولید کارمزدی به عادی ارائه خدمات کارمزدی  آمده است. الزم به ذکر است

متوقف شده و با توجه به توسعه بازار ظرفیت آزاد شده، جهت تولید و عرضه محصوالت توسط خود شرکت به 

شرکت در  ماهه 12 واقعی آن طی گزارش مقدار معادل 1396سال  مقدار فروش بازار اختصاص یافته است.

د، در به تولی فروشنسبت از حاصل ضرب متوسط  سنوات آتیمقدار فروش برای سایر  شده است. نظر گرفته

 بدست آمده است.   تولید پیش بینی شده

ر بخش درآمدهای ، فروش مواد اولیه خریداری شده توسط شرکت د1395الزم به توضیح است قبل از سال 

و بعد از آن، فروش و بهای  1395شده است. اما در صورت های مالی ارائه شده در سال عملیاتی عنوان می

تمام شده مواد اولیه تحت عنوان سود حاصل از فروش مواد اولیه به بخش سایر درآمدهای عملیاتی منتقل 

 شده است. 

 اشد.بهای آینده به شرح جدول زیر میشرکت طی سالبا توجه به توضیحات فوق، پیش بینی مقدار فروش 
 مقدار فروش )تن(

 1392 1393 1394 1395 
 بودجه

 1396 

 پیش بینی

 1396 

 پیش بینی

 1397 

 پیش بینی

 1398 

 14،000 11،183 9،596 12،576 5،965 9،158 6،338 378 گروه سس

 20,000 20،000 19،633 18،158 3،799 3،349 9،701 2،525 گروه رب

 610 610 582 381 1،349 703 3،056 459 سایر

 27،606 27،606 27،606 27،602 28،481 16،598 - - محصوالت مزروعی

 - - - - 11،976 8،879 12،625 18،105 کارمزدی -گروه رب

 - - - - 4،586 2،556 7،407 15،364 کارمزدی -گروه سس

 - - - - 190 372 4،564 9،532 کارمزدی -سایر

 62,216 59,399 57,417 58,717 56,346 41,615 43,691 46,363 جمع
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ماهه شرکت در نظر گرفته شده است.  12نیز معادل نرخ فروش گزارش  1396نرخ فروش محصوالت در سال 

باشد، می %14های فروش با میانگین تورم محصوالت خوراکی که طبق مفروضات و برای سنوات آتی نیز، نرخ

 ه است.رشد داده شد

 نرخ فروش ) هزار ریال(

 1392 1393 1394 1395 
 بودجه

 1396 

 پیش بینی

 1396 

 پیش بینی

 1397 

 پیش بینی

 1398 

 66،784 58،634 51،478 52،125 52،546 46،321 45،697 35،825 گروه سس

 46،420 40،755 35،782 35،792 31،346 31،229 36،416 32،914 گروه رب

 33،320 29،254 25،684 22،257 34،291 142،186 37،690 22،076 سایر

 5،889 5،170 4،539 4،540 3،500 3،500 - - محصوالت مزروعی

 - - - - 3،158 2،203 - - کارمزدی -گروه رب

 - - - - 8،888 2،673 - - کارمزدی -گروه سس

 - - - - 2005 3،005 - - کارمزدی -سایر

 

 شود:بینی می، درآمدهای عملیاتی شرکت به صورت زیر پیشبا توجه به برآوردهای صورت گرفته

 مبلغ فروش )میلیون ریال(

 1392 1393 1394 1395 
 بودجه

 1396 

 پیش بینی

 1396 

 پیش بینی

 1397 

 پیش بینی

 1398 

 934،975 655،702 493،986 655،520 313،439 424،208 289،625 13،542 گروه سس

 928،404 815،105 702،500 649،912 119،084 104,585 353،273 83،109 گروه رب

 20،325 17،845 14،948 8،480 46،259 99،957 115،180 10،133 سایر

 162،562 142،724 125،306 125،306 99،684 58،094 0 0 محصوالت مزروعی

 0 0 0 0 37،817 19،564 53،561 41،480 کارمزدی -گروه رب

 0 0 0 0 40،761 6،832 47،403 55،949 کارمزدی -گروه سس

 0 0 0 0 381 1،118 1،063 1،630 کارمزدی -سایر

 2,046,266 1,631,375 1,336,740 1,439,218 657,425 714,358 860,105 205,843 جمع

 فروشعمدتا بابت تغییر رویه شرکت از  1396الزم به ذکر است که افزایش مبلغ فروش شرکت در سال 

 .باشدمیش کارمزدی به تولید و فرو
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 مواد اولیه شرکت
آید و سهم مواد تشکیل دهنده کیلوگرم رب بدست می 1فرنگی کیلوگرم گوجه 4.5به صورت تقریبی از هر 

 ) به صورت وزنی(  نیز به صورت زیر است: سس مایونز

 
ت آمده اسها بدست مقدار مواد مصرفی شرکت با توجه به مواد استفاده شده در هر محصول و نسبت تبدیل آن

  که به صورت زیر است:
 هزار عدد( -مقدار مواد مستقیم مصرفی )تن 

 1392 1393 1394 1395 
 بودجه

 1396 

 پیش بینی

 1396 

 پیش بینی

 1397 

 پیش بینی

 1398 

 6،557 5،238 4،504 5،443 2،732 4،722 3،069 - روغن فله سویا

 30،858 28،346 25،896 27،802 18،893 21،124 15،007 - انواع شیشه )عدد(

 15،792 14،507 13،253 21،338 4،181 - 21،069 3،544 انواع قوطی )عدد(

 444 355 305 357 207 426 119 - انواع نشاسته وپودرجات

 246 196 169 60 46 137 272 - تخم مرغ وپودر تخم مرغ

 418 384 351 543 267 413 - - شکر

 29،253 26،872 24،549 37،373 18،179 11،254 35،871 3،544 انواع درب قوطی وشیشه )عدد(

 3،001 2،757 2،519 3،707 1،479 1،584 - - انواع کفی )عدد(

 108 99 91 - 180 189 - - مواد پلی اتیلن و رنگ

 32،341 29،708 27،140 31،506 18،411 21،483 - - تن( -انواع شرینگ لیبل )عدد 

 114 105 96 131 72 55 - - انواع پالستیک

 17 14 12 - - 45 - - گزان تان گام ، اسیدسیتریک و الکتیک

 564 451 388 725 243 219 - - الکل و سرکه

 62،973 57،848 52،848 57،864 - - 67،569 - گوجه فرنگی

 - - - - - - 1،050 1،376 رب اسپتیک

 - - - - - - - 4،003 کنسرو پوره گوجه فرنگی

 518 476 435 72 1،884  - - سایر

 183,205 167,356 152,554 186,922 66,774 61,651 144,026 12,467 جمع

روغن فله
48%

آب
30%

تخم مرغ
7%

سرکه 
6%

سایر
9%
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و برای  در نظر گرفته شده است ت شرکتسماهه نخ 6بر اساس نرخ خرید  1396نرخ مواد اولیه برای سال 

تورم رشد داده شده مواد خوراکی با نرخ تورم محصوالت خوراکی و سایر اقالم با نرخ نرخ های آتی نیز، سال

 است.

 

 

  

 نرخ مواد مستقیم مصرفی )هزار ریال(

 1392 1393 1394 1395 
 بودجه

 1396 

 پیش بینی

 1396 

 پیش بینی

 1397 

 پیش بینی

 1398 

 54،061 47،463 41،671 41،483 39،293 31،987 36،394 - روغن فله سویا

 4،915 4،489 4،077 4،242 3،357 4،170 3،548 - انواع شیشه

 5،797 5،294 4،809 4،645 3،409 - 3،714 4،345 انواع قوطی

 27،864 24،463 21،478 22،808 28،446 44،365 112،815 - انواع نشاسته وپودرجات

 147،855 129،812 113،970 118،111 122،056 103،579 26،173 - تخم مرغ وپودر تخم مرغ

 34،303 30،117 26،441 26،480 25،033 21،981 - - شکر

 4،045 3،694 3،355 1،436 631 710 772 810 انواع درب قوطی وشیشه

 2،953 2،697 2،449 2،939 4،447 2،834 - - انواع کفی

 - - - - 41،756 39،229 - - مواد پلی اتیلن و رنگ

 368 336 305 262 238 280 - - انواع شرینگ لیبل

 59،848 54،656 49،642 49،413 49،392 51،073 - - انواع پالستیک

 - - - - - 71،666 - - گزان تان گام ، اسیدسیتریک و الکتیک

 12،261 10،765 9،451 8،258 21،465 15،658 - - الکل و سرکه

 5،231 4،592 4،032 4،031 - - 3،716 - گوجه فرنگی

 - - - - - - 21،867 16،415 رب اسپتیک

 - - - - - - - 11،810 کنسرو پوره گوجه فرنگی

 879 772 678 129،430 1،730 - - - سایر
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 ..باشدمبلغ مواد اولیه شرکت با توجه به جداول فوق به صورت جدول زیر می

 مبلغ مواد مستقیم مصرفی )میلیون ریال(

 1392 1393 1394 1395 
 بودجه

 1396 

 پیش بینی

 1396 

 پیش بینی

 1397 

 پیش بینی

 1398 

 354،502 248،614 187،669 225،781 107،333 151،033 111,693 - روغن فله سویا

 151،678 127،244 105،582 117،926 63،417 88،081 53،248 - انواع شیشه

 91،554 76،805 63،730 99،124 14،250 - 78،248 15،399 انواع قوطی

 12،379 8،681 6،553 8،152 5،894 18،898 13،425 - انواع نشاسته وپودرجات

 36،317 25،469 19،226 7،111 5،675 14،148 7،119 - مرغ وپودر تخم مرغ تخم

 14،353 11،576 9،285 14،369 6،690 9،087 - - شکر

 118،330 99،268 82،369 53،659 11،471 7،993 27،707 2،871 انواع درب قوطی وشیشه

 8،863 7،435 6،169 10،895 6،577 4،489 - - انواع کفی

 - - - - 7،520 7،414 - - یلن و رنگمواد پلی ات

 11،895 9،978 8،280 8،249 4،386 6،006 - - انواع شرینگ لیبل

 6،836 5،734 4،758 6،451 3،544 2،831 - - انواع پالستیک

 - - - - - 3،251 - - گزان تان گام ، اسیدسیتریک و الکتیک

 6،920 4،853 3،663 5،986 5،210 3،426 - - الکل و سرکه

 329،396 265،659 213،079 233،273 - - 251،115 - گوجه فرنگی

 - - - - 32،218 - 22،960 22،587 رب اسپتیک

 - - - - - - - 47،277 کنسرو پوره گوجه فرنگی

 456 368 295 9،364 3،260 45 41،463 3،336 سایر

 1,143,478 891,686 710,658 800,340 277,445 316,702 606,978 91,470 جمع

 زینه سرباره

سایراقالم هزینه سربار تولید)غیر از دستمزد و استهالک( با توجه به تغییرات تولید شرکت و همچنین نرخ 

 اند:بینی شدهتورم پیش

 هزینه سربار )میلیون ریال(

 98پیش بینی  97پیش بینی  96پیش بینی  1395 1394 1393 1392 

 36،910 36،493 36،081 39،205 32،261 33،298 36،746 هزینه استهالک

 20،991 17،609 14،611 11،956 8،624 15،537 7،869 هزینه آب، برق، گاز و سوخت

 31،611 26،519 22،004     هزینه کارمزد

 7،002 5،874 4،874 3،988 3،765 9،022 5،701 هزینه تعمیر و نگهداری

 546 458 380 311 132 309 295 هزینه حمل و نقل

 2،648 2،221 1،843 1،508 6،243 8،501 7،389 رسای

 99,706 89,174 79,793 56,968 51,025 66,667 58,000 جمع هزینه سربار

 - - - (29,161) (20,996) (32,069) (53,735) شود : سهم تولید کارمزدیکسر می

 99,706 89,174 79,793 27,807 30,029 34,598 4,265 جمع هزینه سربار پس از کسر سهم تولید کارمزدی
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 های عملیاتیبهای تمام شده درآمد
خدمات  ارائه  شامل بهای تمام شده محصوالت، بهای تمام شده شرکت بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 ت. الزم به ذکر است باکارمزدی، بهای تمام شده تولید کشاورزی و بهای تمام شده مواد اولیه فروش رفته اس

کارمزدی به تولید و فروش عادی بهای تمام شده ارائه خدمات کارمزدی  فروشرویه شرکت از  توجه به تغییر

 بهای تمام شده تولید محصوالت به شرح زیر است. .برای سنوات آتی صفر درنظر گرفته شده است

 بهای تمام شده محصوالت )میلیون ریال(

 1392 1393 1394 1395 
 پیش بینی

 1396 

 پیش بینی

 1397 

 ش بینیپی

 1398 

 1،143،478 891،686 710،658 277،445 316،702 606،978 91،470 مواد مستقیم مصرفی

 34،160 28،658 23،779 9،956 6،864 4،057 429 دستمزد مستقیم

 99،706 89،174 79،793 27،807 30،029 34،598 4،265 سربار تولید )پس از کسر سهم تولید کارمزدی(

 1,277,344 1,009,517 814,231 315,208 353,595 645,633 96,164 یدجمع هزینه های تول

 194،486 171،705 203،356 257،645 163،547 55،544 61،480 موجودی انبار محصول ابتدای دوره

 - - 40،712 65،179 268،284 145،055 32،483 خرید مستقیم کاالی طی دوره

 1،471،830 1،181،222 1،058،298 638،032 785،426 846،232 190،127 بهای تمام شده کاالی اماده فروش

 (226،054) (194،486) (171،705) (203،356) (257،645) (163،547) (55،544) موجودی کاالی ساخته شده پایان دوره

 - - - (15،673) (8،998) (24،808) (99) سایر تعدیالت

 - - - (32،953) (2،874) (24،041) (38،012) انتقاالت بین انبارها

 - - - - (1،947) (26،045) - سایر مصارف فروش

 1,245,776 986,736 886,594 386,050 513,962 607,791 96,472 بهای تمام شده محصوالت

ید ، سربار تولید نیز با توجه به رشد تولدستمزد مستقیم با توجه به میزان تولید و نرخ تورم برآورد شده است

 بهای تمام شده تولید کشاورزی  به شرح زیر است: شده است.و تورم محاسبه 

 بهای تمام شده کشاورزی )میلیون ریال(

 1392 1393 1394 1395 
 پیش بینی

 1396 

 پیش بینی

 1397 

 پیش بینی

 1398 

 6،000 6،000 6،000 6،000 6،000 - - اجاره زمین

 9،282 8،476 7،699 7،247 3،969 - - دستمزد مستقیم

 4،351 3،974 3،609 2،151 1،980 - - کود

 2،198 2،007 1،823 1،131 1،000 - - بذر/نشاء

 1،934 1،766 1،604 1،004 880 - - جعبه

 1،214 1،136 1،060 896 - - - سایر

 23,764 22,223 20,735 18,429 13,829 - - جمع
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 ست، هزینه دستمزد مستقیم با در نظر گرفتناجاره زمین با توجه به روند تاریخی آن ثابت در نظر گرفته شده ا

با توجه نسبت هزینه به ازای هر ها میزان تولید و نرخ تورم محاسبه شده است، هزینه کود و بذر و سایر هزینه

 واحد تولید و تورم برآورد شده است.

 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی با توجه به جداول فوق به شرح زیر است:

 درآمدهای عملیاتی  )میلیون ریال( بهای تمام شده

 1392 1393 1394 1395 
 بودجه

 1396 

 پیش بینی

 1396 

 پیش بینی

 1397 

 پیش بینی

 1398 
 1،245،776 986،736 886،594 - 386،050 513،962 607،791 96،472 بهای تمام شده محصوالت

 - - - - 29،161 20،996 35،798 60،069 بهای تمام شده خدمات کارمزدی

 23،764 22،223 20،735 - 18،429 13،829 - - بهای تولید کشاورزی

 - - - - 198،609 79،716 297،161 346،771 بهای تمام شده مواد اولیه فروش رفته

 1,269,541 1,008,959 907,329 1,026,707 632,249 628,503 940,750 503,312 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 ی، عمومی و فروشهای ادارهزینه

عمومی، اداری و فروش با توجه به تعداد کارکنان و نرخ تورم برآوردی محاسبه بخش پیش بینی هزینه دستمزد 

های ثابت و نرخ مؤثر استهالک برآورد و سایر اجزای هزینه عمومی، شده، هزینه استهالک نیز با توجه به دارایی

 شده است. اداری و فروش نیز با توجه به تورم پیش بینی

 هزینه عمومی و اداری )میلیون ریال(

 1392 1393 1394 1395 
 بودجه

 1396 

 پیش بینی

 1396 

 پیش بینی

 1397 

 پیش بینی

 1398 

 10،921 7،951 5،917  3،610 1،848 10،856 11،571 هزینه تبلیغات

 8،416 7،685 6،980  6،369 5،639 6،558 6،447 هزینه پرسنلی

 399 395 390  424 190 181 92 استهالک

 4،544 3،691 3،059  2،395 12،054 8،834 3،963 سایر

 24,279 19,722 16,347 12,152 12,798 19,731 26,429 22,073 مجموع
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 سایر درآمدهای عملیاتی
سایر درآمدهای عملیاتی طی سنوات گذشته و آتی به شرح زیر است الزم به ذکر است سود حاصل از فروش 

 به میزان تولید محاسبه شده است ولیه با توجهمواد ا

 

 سایر اقالم عملیاتی )میلیون ریال(

 1392 1393 1394 1395 
 بودجه

 1396 

 پیش بینی

 1396 

 پیش بینی

 1397 

 پیش بینی

 1398 

 1،218 1،218 1،268 - 11،056 5،583 5،456 3،527 سود حاصل از فروش مواد اولیه

 7،698 6،137 5،029 - 2،483 2،475 3،479 4,564 سود حاصل از فروش ضایعات

 - - - - 108 9 (799) 29 کسر و اضافات انبار

 - - - - - - (802) (3) تخفیفات و اضافات خرید مواد

 221 182 156 - (40) 14 471 293 سایر

 9,138 7,538 6,454 4,152 13,607 8,081 7,805 8,411 جمع

 

 عملیاتی های غیرسایر درآمدها و هزینه

گذاری با توجه به تغییرات فروش برآورد سود حاصل از سپردهدر بخش سایر درآمدها)هزینه(های غیرعملیاتی، 

سود  لسایر موارد نیز با توجه به تغییرات حاشیه سود عملیاتی و تورم برآورد شده اند. اما سرفص ،شده است

کشت و صنعت بهاران »ه سود نقدی حاصل از سرمایه گذاری در شرکت گذاری های مربوط ب حاصل از سرمایه

 .را تحصیل نموده استاین شرکت  درصد 99.9 شرکت شهداب 1396سال  می باشد که در« گلبهار خراسان

 دد.گرارائه میبرای سنوات آتی  آنو سود نقدی  برآوردی در ادامه این شرکت به اختصار معرفی و سود خالص

 ارائه می شود:ر درآمد)هزینه(های غیرعملیاتی جدول زیر سایدر 

 سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی )میلیون ریال(

 1392 1393 1394 1395 
 بودجه

 1396 

 پیش بینی

 1396 

 پیش بینی

 1397 

 پیش بینی

 1398 

 2،138 1،705 1،397 - 611 622 207 955 سود حاصل از سپرده گذاری

 110 100 91 - 83 61 172 3 سود حاصل از فروش قطعات و ملزومات

 128،035 104،012 53،262 39،064 3 - - - سود حاصل از سرمایه گذاری

 - - - - 1 630 12 1،850 های ثابتسود حاصل از فروش دارایی

 - - - - 1 (2) (31) (75) سود )زیان( تسعیر ارز

 361 329 299 - 273 459 251 307 سایر

 130,644 106,146 55,049 40,066 972 1,770 611 3,040 جمع
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 شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان

به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس  01/10/1377شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان در تاریخ 

ها و مالکیت صنعتی )محل در اداره ثبت شرکت 01/10/1377شد و خالصه اظهارنامه و اساسنامه آن در تاریخ 

مجوز تبدیل  از سهامی  7790/122ب نامه سازمان بورس شماره ثبت( مشهد به ثبت رسید. شرکت به موج

خاص به سهامی عام را دریافت کرده و با توجه به تعداد سهامداران و حقوق صاحبان سهام مشمول ثبت نزد 

ها به سهامی عام در اداره ثبت شرکت 27/06/1395باشد. شرکت در تاریخ سازمان بورس و اوراق بهادار می

 ت.تبدیل شده اس

 فعالیت اصلی

 های کشاورزی و خریدتولید انواع محصوالت کشاورزی و غذایی توسط کارخانجات وابسته به شرکت و مجتمع

غذایی و پروتئینی و کشاورزی، تهیه و تولید رب گوجه فرنگی انواع آبلیمو، ترشیجات و و فروش محصوالت 

و فروش انواع میوه و سبزیجات و بسته بندی و تولید، خرید و فروش انواع کمپوت، کنسرو، مرباجات و خرید 

تولید انواع محصوالت صنایع تبدیلی غذایی و انواع محصوالت کشاورزی و باغی و تولید و استحصال انواع پوره 

جات، سبزیجات، خرید و فروش و صادرات و واردات انواع محصوالت کشاورزی و ماشین و کنسانتره و شهد میوه

های ع فوق و انواع مواد اولیه و لوازم یدکی وابسته به صنایع غذایی و تولید و دستگاهآالت وابسته به صنای

های بانکی از مؤسسات بانکی و مالی و اعتباری مربوطه و اخذ تسهیالت بانکی و اعتبار اسنادی و ضمانت نامه

ای الزم و غیره های مربوطه پس از اخذ مجوزهجهت شرکت. خرید و فروش مواد اولیه و قطعات و دستگاه

 باشد.می

مرکز اصلی شرکت استان خراسان رضوی، شهر چناران و اول جاده اخلمد واقع است و فعالیت اصلی آن در 

کلیه سهام این شرکت  1396باشد. در سال حال حاضر، تولید رب گوجه فرنگی و کنسرو، کمپوت و مربا می

ت کشت و صنعت بهاران گلبهار واحد فرعی شرکت بنابراین، شرک به شرکت شهداب ناب خراسان واگذار شد.

 باشد.شهداب می
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 :و ظرفیت اسمی شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار به شرح زیر است تولید

 )تن( ظرفیت اسمی

 19،500 رب

 4،500 کنسرو

 900 کمپوت

 1،700 مربا

 

 تولید )تن(

 1393 1394 1395 

 - - - رب

 2،033 2،503 - کنسرو

 895 490 - سایر )کمپوت و مربا(

 26،527 23،497 - گوجه )محصوالت مزروعی(

 8،587 5،397 19،287 رمزدیرب کا

 - 265 3،313 کنسرو کارمزدی

 - - 1،262 سایر کارمزدی )کمپوت و مربا(

 38,042 32,152 23,862 جمع

 

 :به صورت جدول زیر می باشد گذشتهدر سنوات  گلبهاربهاران خالصه از عملکرد مالی شرکت 

 1393 1394 1395 

 388،040 388،040 388،040 سرمایه

 584،287 593،278 675،442 مجموع دارایی

 515،130 452،324 435,381 مجموع حقوق صاحبان سهام

 118،323 61،103 44،908 سود انباشته

 295،422 188،724 161،052 درآمدهای عملیاتی

 125،572 65،752 72،107 سود عملیاتی

 111،717 54،505 44،743 سود خالص

 288 141 115 م )ریال(سود هر سه

 399 126 97 سود نقدی هر سهم )ریال(

 

. است هنشد ارائه شهداب شرکت توسطبه صورت جداگانه  گلبهار شرکت بهاران مالی صورت اینکه به توجه با

 درآمدهای به منظور برآورد .باشد می غشهداب تلفیقی ماهه 6 مالی صورت دسترس در جدید مالی صورت تنها

 غشهداب ماهه6 مالی صورت در شده ارائه تلفیقی درآمد  از 1396 سال برای گلبهار بهاران شرکت عملیاتی
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 حداکثر به گلبهار شرکت تولید 1398 سال تا که است این بر فرض نیز آتی سنوات برای. است شده استفاده

 شپی در شده گرفته نظر در رشد نرخ به توجه با نیز محصوالت قیمت همچنین. باشد رسیده خود ظرفیت

 در رکتش این سود حاشیه میانگین به توجه با نیز شرکت این خالص سود.  است شده برآورد غشهداب بینی

 رایب گلبهار شرکت خالص سود و عملیاتی سود درآمد، میزان بنابراین. است شده استفاده گذشته سنوات

 .بود خواهد زیر جدول صورت به آتی سنوات

 1398 پیش بینی 1397 پیش بینی 1396 پیش بینی 

 468،085 380،256 194،720 درآمدهای عملیاتی

 190،540 154،788 79،263 سود عملیاتی

 147،413 119،754 61،323 سود خالص

 388،040 388،040 388،040 سرمایه

 380 309 158 م )ریال(سود هر سه

 330 268 137 سود نقدی هر سهم )ریال(

 

 هزینه مالی

به منظور تامین سرمایه در  عمدتا داشته واندکی شرکت شهداب ناب خراسان تسهیالت دریافتی بلندمدت 

ال افتی شرکت در هر سکند. به منظور تعیین تسهیالت دریگردش خود از تسهیالت کوتاه مدت استفاده می

 استفاده شده است. به بهای تمام شدهاز نسبت تسهیالت 

 هزینه مالی )میلیون ریال(

 1392 1393 1394 1395 
 بودجه

 1396 

 پیش بینی

 1396 

 پیش بینی

 1397 

 پیش بینی

 1398 

 56،538 47،185 44،567 - 31،661 27،698 30،028 16،824 هزینه کارمزد تسهیالت مالی

 - - - - 402 - 520 58 جریمه تأخیر

 56,538 47,185 44,567 35,386 32,063 27,698 30,548 16,882 جمع

 314,100 262,139 247,596 - 191,621 167,895 161,832 81,426 مجموع تسهیالت
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 صورت سود و زیان

ی به آتصورت گرفته، صورت سود و زیان شرکت شهداب ناب خراسان برای سنوات  هایبینیبا توجه به پیش

 گردد:صورت جدول زیر برآورد می

 صورت سود و زیان )میلیون ریال(

 1392 1393 1394 1395 
 بودجه

 1396 

 پیش بینی

 1396 

 پیش بینی

 1397 

 پیش بینی

 1398 

 2،046،266 1،631،375 1،336،740 1،388،087 657،425 714،358 860،105 205،843 فروش خالص

 (1،269،541) (1،008،959) (907،329) (1،026،707) (433،640) (548،787) (643،589) (156،541) روشبهای تمام شده ف

 776,726 622,416 429,411 361,380 223,785 165,571 216,516 49,302 سود ناخالص

 (24،279) (19،722) (16،347) (12،152) (12،798) (19،731) (26،429) (22،073) هزینه های اداری. عمومی و فروش

 9،138 7،538 6،454 4،824 13،607 8،081 7،805 8،411 سایر درآمد/ هزینه های عملیاتی

 761,585 610,232 419,518 354,052 224,594 153,921 197,892 35,639 سود )زیان( عملیاتی

 (56،538) (47،185) (44،567) (35،386) (32،063) (27،698) (30،548) (16،882) هزینه های مالی

 130،644 106،146 55،049 43،284 972 1،770 611 3،040 خالص سایر درآمد/هزینه های غیرعملیاتی

 835,691 669,193 429,999 361,950 193,503 127,993 167,955 21,797 سود خالص قبل از مالیات

 (117،673) (94,229) (60،548) (53،036) (25،118) (18،699) (41،962) (4،449) مالیات بر درآمد

 718,017 574,964 369,451 308,914 168,385 109,294 125,993 17,348 سود خالص

 690 553 355 297 225 175 202 28 سود هر سهم پس از کسر مالیات

 1،040،000 1،040،000 1،040،000 1،040،000 750،000 623،445 623،445 623،445 سرمایه
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 ارزشگذاری 
 

 DDMروش 
شود، سود و سایر مفروضات که در جدول زیر مشاهده می %70بر اساس سود خالص شرکت و با فرض تقسیم 

 .آیدبدست میبرای هر سهم به صورت  DDMارزش به روش 

 مفروضات 

 %20 نرخ بازده بدون ریسک

 %7.27 صرف ریسک

 1.36 بتا

 %29.9 نرخ بازده مورد انتظار

 %10 نرخ رشد

 

 به بعد 1398 1398 1397 1396 1395 

  574،964 369،451 308،914 168،385 سود خالص

  %70 %70 %70 %87 درصد تقسیم سود

 %10 نرخ رشد بلندمدت

 2،226،167 402،475 258،616 216،240 146،594 سود تقسیمی

 1،319،548 238،565 199،108 216،240 146،594 سود تقسیمی تنزیلی

 1,973,460 ارزش فعلی شرکت

 1،040،000،000 تعداد سهام

 1,898 ارزش فعلی هر سهم )ریال(
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 نسبی روش ضرایب
ی به های مشابه بورسمیانگین وزنی نسبت  قیمت به درآمد، قیمت به ارزش دفتری و قیمت به فروش  شرکت

 ها برآورد شده است.از نسبتباشد. و با توجه به میانگین آنها ارزش شرکت برای هر کدام شرح جدول زیر می

 p/s فروش p/bv ارزش دفتری ارزش بازار p/eنسبت  سود خالص قیمت هر سهم سایر سهام مشابه
 1 1،336،740 1.40 1،261،520 1،760،720 5 369،451 1،693 غشهداب

 1 1،445،211 2.30 350،280 806،960 15 54،680 2،882 غدیس

 0 1،928،632 5.75 162،225 932،190 15 63،524 26،634 غمهرا

 2 319،351 2.93 247،800 725،100 11 66،636 7،251 غچین

 0 1،796،654 16.66 27،101 451،411 (25) (18،128) 8،445 غدشت

 1  3   10   میانگین

 1,369  3,395   3,520   قیمت هر سهم غشهداب
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