محاسبه خالص ارزش روز داراییهای شرکت گروه داروپخش
واحد تحلیل شرکت کارگزاری سهام گستران شرق

تیرماه1398

مقدمه

شرکت داروپخش (سهامی عام) ابتدا با عنوان ” بنگاه خیریه داروپخش ” تاسیس و در سال  1335در تهران به ثبت رسید و بعد از
پیروزی انقالب اسالمی با تصویب شورای انقالب ،در سال  1359به مالکیت وزارت بهداری درآمد و با نام ” شرکت سهامی
داروپخش” در تهران تجدید ثبت گردید .در سال  1371بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی شرکت سهامی داروپخش به
سازمان تامین اجتماعی واگذار و به موجب مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده در سال  1372نوع شرکت به سهامی عام تبدیل گردید
و با تصویب هیئت پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان یکصد و چهلمین شرکت در فهرست شرکتهای پذیرفته شده
سازمان بورس درج گردید .طبق مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده در سال  1376همزمان با منفك شدن آخرین شرکت
تولی دی (شرکت کارخانجات داروپخش) ،این شرکت از تاریخ مزبور بهصورت سرمایهگذاری فعالیت مینماید و در حال حاضر جزء
واحدهای فرعی شرکت سرمایهگذاری دارویی تامین (تیپیکو) میباشد.

سهامداران

سرمایه شرکت  840میلیارد ریال بوده که و سهامداران درصدی به شرح نمودار زیر میباشند.
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پرتفوی بورسی شرکت

همانگونه که مشاهده میشود 4 ،سهم اول تشکیل دهنده پرتفوی عبارتند از کارخانجات داروپخش ،داروسازی اکسیر ،داروسازی
ابوریحان و دارویی رازک است که مجموعاً  80درصد کل ارزش روز پرتفوی را به خود اختصاص داده است.
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محاسبه خالص ارزش روز داراییها
جهت محاسبه خالص ارزش روز داراییها از آخرین ترازنامه شرکت منتهی به  29اسفند  1397استفاده شده و قیمت داراییها به
تاریخ  9تیر  1398به روزرسانی شده است .طبق جدول زیر شرکت داروپخش(وپخش) در  76درصد خالص ارزش روز داراییها در
حال معامله میباشد.

ارزش افزوده سهام شرکت بورسی (م.ر)
ارزش افزوده سهام شرکت غیربورسی (م.ر)
جمع ارزش افزوده (م.ر)
جمع حقوق صاحبان سهام (م.ر)
سود ناشی از خرید و فروش سهام (م.ر)
خالص ارزش دارایی ها (م.ر)

23،745،256
0
23,745,256
5،468،502
3،577
29,217,335
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 هلدینگ داروپخش در سال  1397به ازای هر سهم  3،535ریال سود شناسایی کرده است که پیشبینی میشود در سال
 1398به حداقل  4،000ریال به ازای هر سهم برسد.
 در صورت تقسیم  90درصدی سود در سال  1397نسبت  P/Eآتی شرکت در حدود  4.8میباشد که کم ریسك میباشد.
 گروه داروپخش مالك  90درصدی شرکت توزیع داروپخش میباشد .این شرکت طی سال  1397عملکرد بسیار خوبی داشته و
انتظار میرود در سال  1398ضمن بهتر شدن عملکرد ،در بورس اوراق بهادار تهران نیز عرضه عمومی شود.
 اثر شرکت توزیع داروپخش می تواند در سودآوری و رشد ارزش پرتفوی بورسی شرکت بسیار قابل توجه باشد.
 کارخانجات داروپخش ،داروسازی اکسیر ،داروسازی ابوریحان که جز سهمهای تاثیرگذار هستند هستند ،طی  3ماه ابتدایی سال
 1398عملکرد بسیار بهتری نسبت به دوره مشابه سال قبل داشتهاند که انتظار میرود در ادامه سال نیز به روند روبه رشد خود
ادامه دهند.

