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 بررسی گسارش ضص هاِّ سقایي

 18/8/96 :تاریخ

 تَهاى 1950قیوت ّز سْن : 

 5.26= P/E  

 بررسی تَلیذ ٍ فرٍش -1

هاِّ  ضصهیلیَى ریال پیطبیٌی کزدُ بَد کِ ایي هبلغ را در  787150در پیص بیٌی اٍلیِ هیشاى فزٍش را هبلغ  سقایي 

 53هیلیَى ریال هعادل % 376614هاِّ  ضصٍ دردادُ است  کاّصهیلیَى ریال  716390بِ هیشاى  10% کاّصبا 

هطابق  سقایي . با ًگاّی بِ بَدجِ هطخص هی ضَد ًقص ّز هحصَل در تاهیي بَدجِآًزا پَضص  دادُ است 

 :سیز استًوَدار

 
درصذ آًزا صادر هیکٌذ )عوذتا بِ  56فزٍش سقایي اس سیواى تیپ دٍ بذست هی آیذ کِ % 95%ٍ یا بِ عبارتی دیگز 

 افغاًستاى(صَرت فزٍش ریالی بِ 

 رًٍذ تَلیذ سقایي هی اًذاسین : بزای بزرسی بَدجِ فزٍش ابتذا ًگاّی بِ

ّشار تي هی  795ّشار تي است طبق پیص بیٌی بَدجِ اٍلیِ هیشاى تَلیذ، حذٍد  800 اٌ ساالًِظزفیت اسوی سقایي حذٍد

آًزا پَضص  51ّشار تي هعادل % 384ّشار تي کاّص دادُ ٍ در ضص هاِّ  750باضذ کِ در ضص هاُ ، پیص بیٌی را 

  ّشار تي هی باضذ( 781کاّص ًطاى هی دّذ )تَلیذ پارسال  11دادُ است کِ ًسبت بِ پارسال %
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با ًگاّی بِ فزٍش سالْای قبل هطخص هی ضَد هیشاى تَلیذ در ضص هاِّ دٍم کاّص چٌذاًی ًذاضتِ ٍ بِ ًظز هی 

  سقایي در رسیذى بِ هقذار فزٍش خَد هطکلی ًذاضتِ باضذ.رسذ 

 در جذٍل سیز بِ بزرسی قیوت فزٍش ضزکت در هاّْای اخیز هی پزداسین 

 
شایص خَاّذ یافت ٍ حتی اگز هقذار فزٍش قیوت دالر  هبلغ فزٍش صادراتی افبزای بزرسی با فزض ایٌکِ با افشایص 

کاّص جشئی پیذا کٌذ بِ ًظز هی رسذ هبلغ فزٍش هحقق ضَد ضوٌٌا دراهذ فزٍش صادراتی ضزکت بِ صَرت ریالی 

 دریافت هی گزدد. 

خَاّذ افسایص  در هجوَع ّر چٌذ در ضص هاِّ دٍم با افسایص ًرخ ارز قیوت فرٍش صادراتی 

یافت اها با تَجِ فرٍش ًِ چٌذاى هطلَب سِ هاِّ دٍم ٍ آهار هْر هاُ ٍ فعال رٍی افسایص هبلغ 

 .آباى ٍ آرر صبر کرد فرٍش ٍ بایذ تا گسارشفرٍش  حساب باز ًوی کٌین 

  

 بررسی بْای توام ضذُ -2

ایي هبلغ  96هیلیَى ریال پیص بیٌی کزد کِ در سوِ هاِّ اٍل  510789در بَدجِ اٍلیِ هبلغ بْای توام ضذُ را  سقایي

 487996هبلغ ایي هاِّ  ضصدر سپس هیلیَى ریال افشایص دادُ است ٍ  521315ایي هبلغ را بِ  2را با افشایص %

توام ضذُ در  بْایتزکیب  آًزا پَضص دادُ است . 50هیلیَى ریال هعادل %246328کاّص داد ٍدر ضص هاِّ  

 :بِ صَرت سیز است  سقایي 

 

دجِ م ر دجِ تي هبلغ َب سط ّز تي هقذار َب هَت ِّ م ر فزٍش سِ ها ِّ تي لیذ سِ ها َت سط ّز تي هَت ِّ دٍم م ر فزٍش سِ ها ُ دٍم لیذ سِ ها َت ِّ دٍم سط سِ ها هَت ُ م ر ز ها فزٍش ْه

سیواى 716390 750000 0.96 210593 212078 0.99 166021 172567 0.96 51427
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بزای بزرسی بْای توام ضذُ هتَسط بْای توام ضذُ ّز تي فزٍش را هطخص هیکٌین با ًگاّی صَرتْای ضص 

هاِّ ٍ سِ هاِّ هطخص هیطَد هیشاى تَلیذ ٍ هیشاى فزٍش تقزیبا بزابز است لذا بْای توام ضذُ فزٍش تقزیبا با 

  تَلیذ بزابز است

 
 ریال( )کلیِ ارقام بزحسب هیلیَى

کاّص بْای توام ضذُ ًاضی اس کاّص تَلیذ بَدُ است  ٍ هتَسط بْای توام ضذُ کاّص ًیافتِ ّواًطَریکِ هطخص است 

است ضوي آًکِ با تَجِ بِ قزار گیزی سقایي در ًقطِ سزدسیز احتوال قطع گاس در سهستاى سیاد بَدُ کِ در ایي صَرت اس 

 سَخت هی گزدد. هاسٍت استفادُ هیطَد کِ هَجب افشایص بْای

 بررسی سَد ًاخالص ٍ سَد خالص ٍ تعذیل احتوالی -3

بَدجِ را پَضص د ادُ است ٍ پس اس کسز ّشیٌِ ّای  57هیلیَى ریال هعادل % 130286هاِّ هبلغ  ضصدر  سقایي

عوَهی ٍ ّشیٌِ ّای هالی ٍ ٍ اضافِ ضذى در آهذ حاصل اس سزهایِ گذاری ّا ٍ کسز هالیات سَد خالص هبلغ 

الزم بِ رکر است کِ  .هی باضذ 63بذست هی آیذ کِ هیشاى پَضص آى % 31هیلیَى ریال با حاضیِ % 116826

با ًگاّی بِ گسارضات سالْای قبلی هطخص هی ضَد گسارضات ضص هاِّ پَضص ّای بسیار 

یا بِ عبارتی ًوی تَاى صَرتْای  خَبی دارًذ ٍ اها در ًْایت تعذیل هثبت ایجاد ًوی گردد  ٍ

 .ضص هاِّ اٍل را بِ ضص هاِّ دٍم تعوین داد  هالی

 

 چٌذ ًکتِ در بارُ سقایي -4

هیشاى ضٌاٍر سْن تقزیبا صفز است ٍ لذا هوکي در رًٍذ ّای صعَدی صف ّای خزیذ پی در پی را ضاّذ  -1

 باضذ

 تَهاى بِ اسای ّز سْن( 66سقایي تقسین سَد باالی دارد لذا سَد اًباضتِ باالی ًذارد ) -2

          سیواى هاسًذراى 2.5سیواى بْبْاى ٍ  17تَسعِ با اّویتی ًذارد ٍلی دارای بلَکْای %سقایي طزح  -3

 هی باضذ 

  

دجِ  ُ َب ای توام ضذ ْب دجِ هقذار فزٍش َب سط ّز تي  هَت ِّ اٍل ای توام سِ ها ْب ِّ اٍل هقذار فزٍش سِ ها سط ّز تي هَت ِّ دٍم ُ سِ ها ای توام ضذ ْب ِّ دٍم هقذار فزٍش سِ ها ِّ دٍم  سط فزٍش سِ ها هَت

سیواى 487996 750000 0.65 129,529 212078 0.61 116,799 172567 0.68
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 ًتیجِ گیری -5

هطکالت صادرات بِ کطَرّای  ضزایط خَبی ًذاردصٌعت خاکستزی بَرس تْزاى چٌذ سالی است کِ 

افشایص ّشیٌِ ّای اًزصی بِ عٌَاى هْوتزیي  ّوسایِ در کٌار هاساد تَلیذ ٍ کاّص ساخت ٍساس اس یکطزف ،

سزفصل ّشیٌِ ّای ایي ضزکتْا ، رًٍق را اس ایي ضزکتْا بزدُ است . اها سقایي تا حذٍدی ضزایط بْتزی را 

صادرات بِ افغاًستاى تا حذٍدی هطکالت سقایي را ًسبت بِ ّوگزٍّی ّا  .ًسبت بِ گزٍُ تجزبِ هی کٌذ

 ْن ًسبت بِ گزٍُ پاییي تز است.س P/Eّوچٌیي  کوتز کزدُ است .

( اها سَابق سْن ًطاى هی دّذبَدجِ ضص هاِّ دٍم 63اٍل پَضص خَبی داضتِ است )%ضص هاِّ  درسقایي 

فعال احتوال  در حذ ضص هاِّ اٍل ًیست ٍ در ًْایت پَضص بَدجِ در حذ پیص بیٌی اٍلیِ خَاّذ بَد ٍ

اهسال را با سقایي ز هی رسذظبِ ً ٍ. تقزیبا هٌتفی هی باضذ تعذیل هثبت با اّویتی کن هی باضذ اها تعذیل هٌفی

 ّویي بَدجِ بِ پایاى بزساًذ. 

ٍ ّزچٌذ ریسکی ّن ًذارد  یستاس باسدُ  هقبَلی بزخَردار ًفعال  سقایي بِ طَر کلی سزهایِ گذاری در 

 ًْایتا بذرد سزهایِ گذاری بلٌذ هذت ریسک گزیشاى هی خَرد. 

 




