نگاهی به مجامع شرکتهای بورسی

واحد تحلیل شرکت کارگزاری سهام گستران شرق (سهام خاص)

تیرماه 1398

ایران یاسا تایر و رابر
 فروش شرکت به افغانستان و پاکستان ریالی است.
 95 درصد تایرتیوبلس در اختیار شرکت است.
 ارز  42،000ریالی همچنان دریافت میشود.
 شرکت  4.9هکتار زمین در شهریار داشته و برنامه تجدید ارزیابی داراییها در دستور کار قرار دارد.
 صورتهای مالی شرکت به جزء بند  4مورد تصویب مجمع قرارگرفت.

ذوب آهن اصفهان
 71 درصد بازار داخلی تیرآهن و  7درصد بازار داخلی میلگرد در اختیار شرکت است.
 در دعوای مطرح شده با صندوق فوالد رای قطعی به نفع ذوب آهن صادر شده
 باالنس ارزی شرکت منفی است ،میزان منابع صادرات برای واردات مواد اولیه و تجهیزات کافی نیست .شرکت
نیاز به استقراض  60تا  70میلیون دالر از شبکه بانکی است.
 تولید ریل 33 Uو 60 UICاز جمله اقدامات مهم این شرکت در سال  97بوده است که در سال  98برنامه
فروش آن را دارند.
 هزینه های فروش و اداری در سال  97افزایش  51درصدی داشته است که این موضوع به علت افزایش
آالیندگی و افزایش هزینه حقوق و دستمزد بوده است.
 فروش امالک و اراضی غیرمولد در سال  1398در دستور کار قرار دارد.

 در  3ماهه چهارم سال به دلیل کاهش نرخ صادراتی در بازار جهانی نرخ فروش شرکت کاهش یافته است.
 راهاندازی مجدد کوره بلند شماره  ، 1پیگیری حقوقی مابه التفاوت اعتباری اسنادی بانک رفاه (حدود 1100
میلیارد ریال) ،آغاز اجرای برنامه توسعه  4میلیون تن جز برنامههای آتی شرکت است.
 پروژه  PCIدر آستانه بهره برداری قرار دارد .این پروژه موجب کاهش  100تا  150میلیارد تومانی بهای تمام
شده می شود.
 ثبت باالترین رکورد صادراتی در اردیبهشت  1398با  121هزارتن صادرات
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فروش شرکت از نظر مقداری حدود  56درصد داخلی و  44درصد صاداتی است.
فروش صادراتی کال با نرخ ارز بوده و حدود  2.5تا  3دالر میباشد.
 70درصد فروش صادراتی به کشور عراق 6.6 ،درصد به کشور پاکستان 5.6 ،درصد به اذربایجان  2.6 ،درصد
به سوریه و مابقی به  11کشور دیگر صادر میشود.
طبق پیشبینی های صورت گرفته میزان مصرف کاشی و سرامیک در سال  1398حداقل اندازه سال 1397
خواهد بود.
شرکت هیچ تسهیالت ارزی ندارد و مبالغ محدودی بابت ماشین آالت خریداری شده به فروشندگان بدهکار
است.
تولید محصوالت پولیش از مهر ماه آغاز شده و وارد بازار میشود.

داروسازی اوه سینا
 یکی از داروهای اصلی شرکت بنام والزاتان در سال  1397فراخوان برگشت داده شد که این موضوع باعث
کاهش فروش شرکت به میزان  70میلیارد ریال شد.
 حدود  80درصد از بهای تمام شده مواد مصرفی را دالر  42،000ریالی تشکیل میدهد.
 دوره وصول مطالبات از  198روز به  120روز در سال  1397کاهش یافته است
 10 درصد داروهای شرکت بیمارستانی بوده و باقی داروخانهای است.
 شرکت در سال  1398برنامه افزایش سرمایه از محل سود انباشته را دارد.

پارس خزر
 افزایش سرمایه  %300از محل اورده نقدی و مطالبات برای اصالح ساختار مالی
 برنامه انتقال کارخانه به شهر صنعتی رشت
 خرید ماشین االت خط تولید ماشین لباسشویی
 تا ماه آینده دو پروژه جاروبرقی به بازار وارد میشود.
 افزایش نرخ  15درصد طی روزهای اخیر گرفته شده است
 ارز  42000ریالی دریافت نمیشود.

ایران تایر
 سهم بازار  8درصدی از تولید تایر کشور در اختیار شرکت است.
 بودجه تولید شرکت در سال  1398تولید  24،000تن است.
 اخرین نرخ خرید کائوچو مصنوعی  14.000تومان  ،کائوچو طبیعی  8.200تومان و نخ تایر  65.000تومان
میباشد.
 مجوز الزم جهت انتقال زمین کارخانه به سمنان دریافت شده است.
 زمین کرج شرکت  10هکتار است.

صنایع ماشینهای اداری ایران
 مادیرا تنها نماینده محصوالت خانگی و صوتی -تصویری  LG ، X.VISION ،در ایران است.
 شرکت برنامه تولید ماشین لباسشویی و یخچال را با برند  X.VISIONدارد
 پروژه احداث کارخانه تولید لباسشویی و یخچال در سال  1399راهاندازی خواهد شد.
 موجودی شرکت کفاف تولید  8ماه آتی را دارد.
 بیشترین واردات قطعات از کشور چین صورت میگیرد که از تحریمها تاثیر کمتری میگیرد.
 شرکت قصد تولید  12،500دستگاه یخچال و  17،500دستکاه لباسشویی در سال  1398را دارد.
 افزایش سرمایه  83درصدی در سال  1398در دستور کار مدیریت است.

