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 فنوال 59بودجه  به نگاهی

 پززاسین هی ًواز ایي بزرسی بِ فٌَال هاِّ ًِ گشارش ارائِ بِ تَجِ با

 20/11/95 تحلیل تارید

 ریال1157: رٍس قیوت

P/E=15.8 

 ریال 1054ارسش زفتزی 

 .است ضسُ استفازُ کسال سایت زر ضسُ هٌتطز هاِّ سِ ٍ هاِّ ضص ، هاِّ ًِ گشارش اس بزرسی ایي زر

 بزرسی رونذ سالهای گذشته -1
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 : فزوش و تولیذ بزرسی -2

 آًزا 67% هاِّ ًِ زر کِ است کززُ بیٌی پیص ریال هیلیَى 1304968  را فزٍش هبلغ 96 سال بزای فٌَال

 :است سیز جسٍل صَرت بِ فٌَال فزٍش تزکیبزرصس  است زازُ پَضص
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 هبلغ فزٍش را تطکیل هی زٌّس 82آلوٌیَم % ّواًطَریکِ هطرص است زٍهحصَل ٍرقِ ٍتسوِ

با نگاهی به گشارش فعالیت دیواه هشخص هی شود شزکت تا حذود نزخهای فزوش را  فشایش 

داده است لذا فزض هی کنین در سه هاهه پایانی سال هن نزخ فزوش هعادل دی هاه بوده و با 

یز سه هاهه  پایانی بودجه فزوش تقزیبا هحقق هی شود و لذا انتظار تغیافشایش نزخهای فزوش 

 نذارین 59در سال  هبلغ فزوش را

 

 :بزرسی بهای توام شذه -3

4 

1 

59 
4 

23 

1 
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 درصدبىدجه

 ورقه کامپوزیت

 محصوالکارمزدی

 ورقه آلومنیوم

 کویل آلمنیوم

 تسمه آلمنیوم

 2محصوالت درجه 

 محصوالت کلد

  
پیص بینی تىلید 

59 
پیص بینی فروش 

 نرخ فروش 59
 5تىلید 
 ماهه

 5فروش 
 ماهه

نرخ فروش 
 ماهه 5

 3فروش
 ماهه پایانی

نرخ فروش سه 
 ماهه پایانی

فروش سه ماهه 
 پایانی

 12802 91,446 140 90695 45,438 501 90543 58038 641 ورقه کامپىزیت

 3966 33,046 120 36126 15,137 419 34763 18737 539 محصىالت کارمسدی

 251077 92,580 2712 86414 509,670 5898 89840 773526 8610 ورقه آلمنیىم

 12580 104,836 120 95679 38,176 399 97603 50656 519 کىیل آلمنیىم

 97039 107,821 900 106677 199,273 1868 108645 300730 2768 تسمه المنیىم

 2720 90,673 30 82714 4,632 56 85256 7332 86 2محصىالت درجه  

 35239 117,463 300 111743 60,006 537 115419 96606 837 محصىالت کلد

 415423     90136 872,332 9678 93259 1305625 14000 مجمىع
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 742772بیٌی کززُ است کِ زر ًِ هاِّ هقسار هیلیَى ریال پیص 1121925هبلغ  95فٌَال بزای سال 

 آًزا پَضص زازُ است 66هیلیَى ریال هعازل %

 تزکیب ّشیٌِ ّای فٌَال بِ صَرت سیز است :

 

 هْوتزیي برص ّشیٌِ ّای فٌَال ّشیٌِ هَاز اٍلیِ ) ضوص آلوٌیَم( استّواًطَریکِ هطرص است 

 محصىل

هقسارپبص 

 بیٌی

هبلغ پبص 

 ًزخ ذزیس هاِّ 9هبلغ  هاِّ 9 هقسار ًزخ ذزیس بیٌی

هقسار سِ 

 هبلغ سِ هاِّ ًزخ سِ هاِّ هاِّ

 317367 75780 4,188 63535 401,099 6,313 68095 715067 10,501 ضوص آلوٌیَم

 7473 57484 130 57164 190,470 3,332 57484 199011 3,462 ضایعات آلوٌیَم

 0 2 120 2 1 419 2 1 539 هَاز اهاًی

 

زر سِ هاِّ بزای تحلیل بْای توام ضسُ اس قیوت ضوص آلوٌیَم زر بَرس تْزاى استفازُ کززین ٍ فزض کززین 

نتیجه هیشاى بهای توام شذه در حالت خوشبینانه هعادل آیٌسُ هبلغ آى زر ّویي حسٍز باضس کِ زر 

 .بودجه است

 :نتیجه گیزی
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ذَضبیٌاًِ هی تَاًس بَزجِ اهسال را هحقق کٌس. بْواًطَریکِ ّواًطَریکِ زر تحلیل هطرص است فٌَال زر حالت 

زر ًوَزارّا هطرص است رًٍس رضس سَز آٍری فٌَال هتَقف ضسُ است ٍ ضزکت زر حالتی ایستا کار هی کٌس . 

فٌَال طزح تَسعِ هْوی پیص رٍ ًسارز با بزرسی زقیقتز بْای توام ضسُ ٍ فزٍش هطرص هی ضَز افشایص بْای 

سزعت هٌجز بِ افشایص فزٍش ٍ سَز ًوی گززز ٍلذا با تَجِ بِ ایٌکِ احتواال رًٍس  قیوت آلوٌیَم زر  بِ توام ضسُ

لذا سزهایه گذاری در سال آیٌسُ رًٍسی صعَزی ذَاّس بَز افشایص سَز آٍری زر سال آیٌسُ ّن بعیس است 

 خواهذ شذ نواد فنوال کاری باسده قابل قبولی نذاشته و هنجز به اتالف سهاى و سزهایه 

 

 

 

 




