
 بررسی بنیادی شرکت بورس کاالی ایران

 ضزکت بَرس کاالی ایزاى با ًواد کاال هی پزداسین در همالِ بِ بزرسی هتغیزّای بٌیادی 

 مقدمه :  -1

لاًَى باسار اٍراق بْادار جوَْری اسالهی ایزاى کِ همزر  85ضزکت بَرس کاالی ایزاى بِ هَجب هادُ 

بَرس ّای کاالیی ٍ تطبیك آى با ایي لاًَى ٍ ارائِ  دٍلت الذاهات السم بزای فؼال کزدى"داضتِ 

بِ ػٌَاى یک ضزکت جذیذ ٍ کاهال هستمل اس  "راّکارّای لاًًَی هَرد ًیاس را بِ ػول خَاّذ آٍرد

گزٍُ  4ساسهاى ّای کارگشاراى بَرس فلشات ٍ بَرس کاالی کطاٍرسی، پس اس پذیزُ ًَیسی در 

فؼالیت خَد را آغاس کزد. ّن اکٌَى  6851ای هْزهاُ سال سْاهذاری ٍ بزگشاری هجوغ ػوَهی اس ابتذ

سال، بِ داد ٍ ستذ اًَاع هحصَالت صٌؼتی ٍ هؼذًی، ،فزآٍردُ ّای  61ایي بَرس با تجزبِ ای بیص اس 

ًفتی ٍ پتزٍضیوی ٍ کطاٍرسی در لالب هؼاهالت ًمذ، ًسیِ، سلف، سلف استاًذارد ٍ هؼاهالت ابشارّای 

 هطتمِ هطغَل است.

کاالی ایزاى بِ ػٌَاى یکی اس چْار بَرس فؼال در کطَر، با ایجاد باساری ضفاف جْت تسْیل بَرس 

هؼاهالت ٍ کطف لیوت کاالّای اساسی ٍ هَاد اٍلیِ ٍاسطِ ای بز اساس هکاًیشم ػزضِ ٍ تماضا، ضوي 

ار لزار هی تضویي تؼْذات طزفیي هؼاهلِ، ابشارّای تاهیي هالی ٍ هذیزیت ریسک را در اختیار فؼاالى باس

 دّذ.

بَرس کاالی ایزاى در افك چطن اًذاس، هزجغ لیوت گذاری کاالّای اساسی ٍ هَاد اٍلیِ ٍاسطِ ای در 

 هٌطمِ ٍ یکی اس گشیٌِ ّای اٍلَیت دار تَلیذ کٌٌذگاى بزای تاهیي هالی ٍ پَضص ریسک تجاری است.

ی ًفتی ٍ استمبال بیطتز اس با تَجِ بِ سیاست ّای کالى کطَر در جْت کاّص ٍابستگی بِ درآهذّا

درآهذّای غیز ًفتی در التصاد، لطؼا بَرس کاال هؼبز هْن ٍ هٌاسبی در جْت تحمك ایي ّذف خَاّذ 

 بَد.

در ایي راستا، دٍلت ًیش اس بستز فزاّن ضذُ هی تَاًذ تا حذ سیادی بِ تحمك اّذاف خَد کوک کٌذ. اس 

جولِ ایي اّذاف هی تَاى بِ کوک بِ کاّص حجن التصاد سیز سهیٌی، ّن چٌیي حذف ٍاسطِ ّا ٍ 

ًوَد.  جلَگیزی اس دستکاری لیوت ّا در باسار آساد ٍ جلَگیزی اس تخصیص ًاهٌاسب هحصَالت اضارُ



یکی دیگز اس اًگیشُ ّای لَی دٍلت در گستزش ساس ٍ کار بَرس کاال، بْزُ هٌذی اس ضفافیت هالیاتی 

خزیذاراى ٍ فزٍضٌذگاى ػلی رغن در ًظز گزفتي هؼافیت ّای هالیاتی هٌاسب بزای ػزضِ کٌٌذگاى در 

 بَرس کاال خَاّذ بَد.

 
 بررسی روند فروش و بهای تمام شده ( 2-6

 

 سی سود ناخالص و سود خالص( برر2-2

 

لیوت رٍس سزهاِی  م ر ارسش باسار م ر ارسش دفتزی P/E P/B P/S سَد اًباضِت ّز سْن

8628 911111 2561711 6474 7.96 2.62 1145.84 661



افشایص سَد خالص ًسبت بِ ًاخالص در سالْای اخیز ًاضی اس افشایص درآهذّای حاصل اسسزهایِ گذاریْا 

 ّوچٌیي سَد باًکی هی باضذ

 

کِ با کاّص غیز هٌتظزُ لیوت هَاد هؼذًی  94ّواًطَریکِ هطاّذُ هی ضَد سَد خالص کاال بِ غیز اسسال 

ّوزاُ بَدُ است در بمیِ سالْا صؼَدی بَدُ است کِ الیتِ با تَجِ رًٍذ تَرم در جاهؼِ ٍ  فَالدی ٍ پتزٍضیوی

 هی باضذ رضذ لیوت کاال ّا اهزی طبیؼی

 

 (بزرسی  رضذ دارایی ّا در بزابز بذّی ّا 2-8



ری در بزرسی دارایی ّا ٍ بذّی ّای کاال بِ ًکتِ جالبی بز هی خَرین بیطتز دارایی ٍ بذّی ّای ضزکت جا

بَدُ ٍ یا بِ ػبارتی حجن باالی دارایی ضزکت را سزهایِ گذاری کَتاُ هذت تطکیل هی دّذ کِ با تَجِ بِ 

ایٌکِ بیطتز ایي سزهایِ گذاریْا در یاًک ٍ یا اٍراق هطارکت بَدُ کاّص سَد باًکی تاثیز سیادی رٍی سَد 

زهایِ گذاری ایي سَد را جبزاى کٌٌذ یا ضزکت هی گذارد کِ بایذ دیذ آیا هذیزاى هی تَاًٌذ با تغییز رٍش س

 خیز  ٍ اس طزفی ضزکت بذّی بلٌذ هذت هْوی ًذارد.

 

 رضذ بسیار بیطتز دارایی ّا ًسبت بِ بذّی ّا اس ًکات لَت کاال هی باضذ

 ( بررسی بازده دارایی ها2-4

 ایي ًسبت کِ بِ رابطِ دارایی ّای ضزکت ٍ سَد آٍری هی پزداسد

 



ًشٍلی ضذُ است ٍ یا بِ ػبارتی کاال ًتَاًستِ است  96است باسدُ دارایی ّا بؼذ اس سال ّواًطَریکِ هطخص 

 رًٍذ سَد آٍری را هتٌاسب با رضذ سزیغ دارایی ّا ّواٌّگ ًوایذ.

 حقوق صاحبان سهام( بررسی بازده 2-4

الی است ٍ با ایي ًسبت کِ رابطِ هیشاى سَدآٍری ٍ حمَق صاحباى سْن هی پزداسد هْوتزیي ًسبت هذیزیت ه

تَجِ بِ ایٌکِ کاال ّوَارُ سیاست تمسین سَد پاییٌی دارد ٍ تزجیح هی دّذ بیطتز سَد را اًباضتِ کٌذ . لذا ایي 

 ًسبت بزای ایي ضزکت اس اّویت باالتزی بزخَردار است

 

ًشٍلی بَدُ ٍ  94ّواًطَریکِ هطخص است پس اس یک دٍرُ صؼَدی ، باسدُ حمَق صاحباى سْام تا سال 

 سپس بِ آراهی بِ رضذ خَد اد اهِ دادُ است.

 نتیجه گیری  -3

آى لابل هؼاهلِ است یکی  4ضزکت بَرس کاالی ایزاى با ًواد کاال کِ در حال حاضز تٌْا ًواد کاال

کاال بزای رضذ ٍ تَسؼِ پتاًسلْای سیادی دارد ًوادّای کن ریسک ٍ باسدُ لابل لبَل بَرس تْزاى است . 

واى بِ بَرس کاال ّوچٌیي افشایص حجن هؼاهالت پتزٍضیوی ٍ آساد ساسی لیوت هاًٌذ ٍرٍد گٌذم ٍ سی

ٍ ... ّوچٌیي با تَجِ سیاستْای کالى دٍلت جْت ضفاف ساسی التصاد ٍ افشایص تجارت با  سٌگ آّي

سایز کطَرّا ایي باسار رٍس بِ رٍس تَسؼِ خَاّذ یافت ضوٌٌا کاال فالذ ریسکْای هْوی هاًٌذ تاثیز سیاد اس 



تغییزات ًزخ ارس ، باسار ّای جْاًی ٍ تحزیوْا داضتِ ٍ ضزکتی اًحصاری با سْاهذاراًی حزفِ ای هاًٌذ 

یْای بَرس هی باضذ . بِ ًظز سزهایِ گذاری در ایي سْن بزای سزهایِ گذاراى بلٌذ هذت ٍ اکثز کارگشار

 .ریسک گزیش گشیٌِ هٌاسبی ٍ سَد آٍری باضذ 

 

 

 

 




