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روزانه تایم فریم -کل شاخص 

تشدید۱۳۴۰محدودهدرکانالسقفمقاومتشکستدرصورت.می شودمحسوبخنثیروندموج شمارینظرازشدهدادهنشانصعودیکانالدرشاخصنوسانعلیرغم
محتملواحد۱۱۳۰کفتانزولادامه۱۲۱۰محدودهدرکانالکفحمایتشکستدرصورتواینصورتغیردر.استانتظارمورد۱۵۳۰سقفسمتبهحرکتوصعود
.است



روزانه تایم فریم -هم وزن شاخص 

.استعدیبمحدودهوسطحسمتبهحرکتادامهاحتمالافزایشنشان دهندهحمایت/مقاومتسطوحازیکهرشکستبنابراین.می گرددارزیابیخنثیفعلیروند
تومان۴۱۵٫۰۰۰:دومحمایتتومان۴۲۷٫۰۰۰:اولحمایتتومان۴۷۵٫۰۰۰:دوممقاومتتومان۴۴۵٫۰۰۰:اولمقاومت



هم وزنبه شاخص زراعت نسبت شاخص 

بلندمدتدروصعودیروندخطباالی(پیشینماه۶)مدتکوتاهدراستآمدهدستبههم وزنشاخصبهوابستهخدماتوزراعتگروهشاخصتقسیمازکهنسبتاین
ادامهانتظاری توانممدتیبلندنزولیروندخطشکستومدتیکوتاهصعودیروندخطحفظصورتدر.استکردهنوساننزولیروندخطزیر(پیشینسالنیمویک)

.داشتراصعود
.می دهدنشانراعکسحالتآننزولواستهم وزنشاخصبهنسبتوابستهخدماتوزراعتگروهبرتربازدهیمعنایبهنسبتاینصعودمی دانیدکههمانطور



۱۳99مقایسه بازدهی شاخص کل، شاخص هم وزن، دالر و سیمرغ از ابتدای سال 

درصد-۵:سیمرغدرصد۶۲:دالردرصد۱۳۷:هم وزنشاخصدرصد۱۳۸:کلشاخص



تایم فریم روزانهسیمرغ 

سقفسمتبهصعودیحرکتادامهتومان۱9۸۰محدودهدرکانالسقفمقاومتشکستدرصورت.استمالحظهقابلشدهدادهنشانصعودیکانالدرسهمنوسان
.استانتظارموردتومان۱۴۵۰کفتانزولادامهتومان۱۶۵۰محدودهدرکانالکفحمایتشکستدرصورتواینصورتغیردر.استمحتملتومان۲۳۰۰

تومان۱۲۰۰:سومحمایتتومان۲9۰۰:سوممقاومت



وضعیت بازار جهانی



دامهاخودرشدبهجمعیتافزایشوغذاییرژیمترجیحاتتغییربامرغتخممصرف

.میدهد

شرایطوهستندخودغذاییرژیمهایتغییرورشدحالدرجهانسراسردرکشورها

استروتئینپازخوبیمنبعمرغتخم.استبخشیدهشدتتغییراتاینبهنیزکرونایی

.داشتخواهدوداشتهتوجهیقابلافزایشغذاییمادهاینمصرفجهتاینازو

یزنجهتاینازوکندرشدنیزجهانیسطحدرجمعیتمیرودانتظاردیگرطرفیاز

.داشتخواهدافزایشمرغتخممصرف

پروتئینتامینتخم مرغ منبع



مراحل پرورش مرغ

دوره جوجه کشی جوجه ها

هفته8ازاولینروزجوجهکشیتا

دوره مراقبت از جوجه ها

دورهقبلازتخمگذاریتا9هفتهاز

دوره تولید تخم مرغ

80شروعمیشودتاهفته21ازهفته



روند تغییرات تولید تخم مرغ در جهان
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میلیونتن-وزن

.روندتغییراتتولیدتخممرغدرجهانرادرنمودارفوقمشاهدهمیکنید



2019تخم مرغ در جهان در سال بزرگ ترین تولیدکنندگان 
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میلیونتن-وزن

کشوراولتولیدکنندهتخممرغدرجهان،درحدودسهچهارمتولیدجهانیرابهخود10.درسیسالاخیرچینبزرگترینتولیدکنندهتخممرغدرجهانبودهاست
.میلیونتندراینرتبهبندیدرجایگاهشانزدهمقراردارد1.1ایرانباحجمتولید.اختصاصدادهاند



کیلوگرم-سرانه مصرف تخم مرغ 
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جهان آمریکا ایران

ذاییدرسرانهمصرفاینمادهغ.نشاندادهشدهاستسرانهمصرفجهانیدرنمودارباال.مصرفتخممرغدرکشورهایتوسعهیافتهعددباالتریرانشانمیدهدسرانهی
.کیلوگرماستکهپایینترازسرانهمصرفجهانیمیباشد11ایرانحدود



برترین مصرف کنندگان تخم مرغ

:هانکنندگان تخم مرغ در جبزرگترین مصرف 

چین. 1

ژاپن. 2

مکزیک. 3

کنگهنگ . 4

کویت. 5



نگاهی به وضعیت داخل



آنتوسعهوشدآغازخارجیشدهاصالحنژادهایازنطفهدارتخممرغهاییاروزهیکمرغهایجوجهکردنواردبا1٣٣٣سالازایراندرصنعتیشکلبهمرغپرورش
طحسدرمرغداریمختلفواحدهایحاضرحالدر.کندفراهمراکشورنیازموردحیوانیپروتئینازتوجهیقابلبخشتوانستهامروزکهبودهحدیبهمدتایندر

.استیافتهتوسعهایراننقاطهمهدرووسیع

صنعت در ایران

(موسسهغیرفعال14موسسهفعالو120)موسسهجوجهکشی1٣4

میلیونعددبوده1.664بیشاز1٣98تخمنطفهداراستفادهشدهدرسال

داشتهدرصدرشد1٣958ونسبتبهسال

قطعهمیلیون1.٣56تعدادجوجهیکروزهتولیدیدرموسساتجوجهکشی

نفر٣.075تعدادکلکارکنانشاغلدرموسسههایجوجهکشی
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1,646 1,625
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مرغداریهایفعال مرغداریهایغیرفعال

کشورپرورش مرغ تخمگذار تعداد مرغداری های 

.واحداست1.268طبقآخرینگزارشتعدادمرغداریفعالدرکشور
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هزارتن

تولید تخم مرغ کشورحجم 

اینصنعتباشیوعآنفوالنزا96درسال.درصدتخممرغدرکشوربهروشصنعتیتولیدمیشود90.روندتولیداتتخممرغکشوردرنمودارفوقنشاندادهشدهاست
درصدازمرغهای85بنابراعالمسازماندامپزشکیکشور،.میلیونمرغمعدومگردید17کانونآنفوالنزاگزارششدهوبلغبر270تانیمهیدیماهبیشاز.مواجهشد

.معدومشده،تخمگذاربودهاند



%16تهران
%10اصفهان

%9آذربایجانشرقی
%9خراسانرضوی

%9البرز
%7قزوین
%7قم
%5فارس
%4مرکزی
%2٣سایر

سهم تولید تخم مرغ استان های کشور

.درصدتولیداترابهخوداختصاصدادهاست77استانکشوردرحدود9درصدتخممرغکشوردراستانتهرانتولیدمیشودو16
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هزارتن-سرانهمصرفکشور

مقدار مصرف تخم مرغ کشور

.میباشدجهانمصرفیسرانهازترپایینمقداراینکهاستکیلوگرم11ازکمترکشوردرمرغتخممصرفسرانهگفتیم،پیشترکههمانطور
افزایشوکشوربراینفرمیلیون8٣جمعیتفرضبا.میرسدمصرفبه(...وشیرینیوکیکتولید)صنعتدرکشورتولیدیمرغتخمدرصد20حدوددر

کشورمصرفمجموعصنعتی،مصارفگرفتننظردرباکهمیشودمحاسبهتنهزار996حدوددرمحصولاینمصرفکیلوگرم،12تامرغتخممصرفسرانه
رغمتخممصرفبرایتقاضاسالابتداینیمهدرکهمیدهدنشانکشورمرغتخممصرفالگو.میشودمحاسبهتنهزار1.245حدوددرآتیسالهایبرای
هوا،دنشسردترباسالدومنیمهدراما.کنندصادررامحصوالتشانمازادداخل،نیازتامینازپستادارندراامکاناینشرکتهادورهایندرواستکمتر
.میرسداوجبهغذاییمادهاینمصرفشیرینی،تولیداتافزایشبهتوجهباپایانیماهدرخصوصادارد،افزایشغذاییمادهاینمصرف



صادرات تخم مرغ

43

71

95

40

8
1

41

65

92 93 94 95 96 97 98 99ماهه9

هزارتن

تخمورودازهدفبازارهایممانعتوآنفوالنزابیماریباکشوردرگیریدلیلبه95سالدر.میکنیدمشاهدهفوقنموداردرراکشورمرغتخمصادراتروند
بهصادراترسیده،صفربهعمالارمنستانوتاجیکستانبهکشورصادرات95و94سالهایطی.استداشتهچشمگیریکاهشصادراتمقدارایران،مرغ

البادلیلبهمذکورمیانهآسیایکشورهایدرایرانازوارداتبهتمایلکاهشاین.استداشتهدرصدی60و90کاهشترتیببهنیزافغانستانوترکمنستان
نسبتبهتریدهکننتامینکهاستاوکراینکشورطرفیازویکدیگرباتجاریتبادالتبهبیشترتمایلومیانهآسیایکشور8مجموعدرتولیدظرفیترفتن
درهندوستانوپاکستانکشورهایبااقتصادیرقابتامکانعدمدلیلبهتوجهقابلنزدیکیعلیرغمافغانستانکشورباتجارتکاهش.استبودهایرانبه

کهاستستانپاکازتامینخاصمشکالتیاهندیمرغتخمتامینزمانیفاصلهازناشیکمبودازمقداریفقطوبودهافغانستانمرغتخممناسبنرختامین
.باالستکشورایندراقتصادیوسیاسینوساناتکهاستایرانصادراتیبازارترینمهمعراق.میشودتامینایرانازخاصشرایطدر



نحوه قیمت گذاری محصوالت

.دمینمایمشخصدارشناسنامهمرغتخمانجمنراشدهبندیبستهمرغهایتخممصرفوفروشقیمت

ویراناطیوررسانیاطالعمرکزمرکز،مرغدارانتعاونیتوسطنیزبندیبستهمرغهایتخمپایهقیمت

.میکندمشخصرانهاییقیمتشرکتفروشکمیتهوشدهاعالمITPخبرنامهی



(کیلوگرم/تومان)تغییرات قیمت تخم مرغ 

مزارع89زمستاندر.استبوده(درصد17حدود)دورهایندرتورممتوسطنرخزیرکهبودهدرصد11حدودساالنهمرغتخمقیمترشد،89تا80سالاز
.رسید89سالبرابردوحدودبهمرغتخمقیمت1٣90سالدردلیلهمینبهگردیدحذفمرغقطعهمیلیون12وشدهمواجهآنفوالنزابیماریباتخمگذار

بودهدرصد17حدوددورهایندرکنندهمصرفتورمنرخکهحالیستدراینبود،تومان٣.400حدوددروثابتمرغتخمنرخ،95تا92سالهایبیندر
باصنعت،99سالدر.داشت95سالبهنسبتدرصدی٣0رشدمرغتخمنرخنیزسالایندر.شدمواجهآنفوالنزاشیوعباصنعتنیز96سالدر.است

بهایتاشدبسبموضوعاینکهخوردندمشکالتیبهاولیهموادتامینجهتخوددالرتامینبرایتولیدکنندگان.شدموجهاولیهموادتهیهبرایمشکالتی
شدندخارجیدتولچرخهازیادادهکاهشراخودتولیداتنیزتولیدکنندگانبرخیمشکالتاینوجودباباشد،داشتهتوجهیقابلافزایشمحصولشدهتمام

.استداشتهدرصدی80رشدمرغتخمقیمتسالایندرنتیجهدر.داشتکاهشمحصولاینعرضهنتیجهدرو
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تعداد و ظرفیت سالن ها

4743
4271

4043
4358

5426
5102

7019 6922 6835
7111

7577

9842

1385 1388 1390 1391 1394 1397

تعدادسالن (دههزارقطعه)ظرفیت

.میکنیدمشاهدهشدهگزارشهایمنتشرآخرینطبقراموجودظرفیتوهاسالنتعدادفوقجدولدر



معرفی شرکت



1353
تاسیسشرکت

1359
(مرغشمال)ادغامشرکتسیمرغباشرکتسیکل

واحدهایمرغمادرگوشتیزیارانوپرورشنیمچه
.گوشتیبوئینزهرابهمجموعهشرکتسیمرغپیوستند

1399
یدمزرعهپدیدهشرقکرمانبهمزارعشرکتاظافهگرد

رویه ی تاریخــــی

1353→

← 1399

1354
فعالیتشرکتبااولینواحدتخمگذاردراصفهانآغاز
شدوبهتدریجبااحداثواحدهاییزد،کرمان،

واحدرسید5وخراسانتعدادواحدهابه2اصفهان

1392
و(تحتپوششواحدزیاران)مزرعهاللجیندرهمدان

.مزرعهبردسیرکرمانبهمزارعشرکتاضافهگردید

واحد9: تعداد مزارع شرکت

شوربزرگ ترین مرغداری در ارتباط با تولید تخم مرغ خوراکی در ک

شرکت سیمرغ نماینده رسمی شرکت هنریکس هلند

1397
تبدیلشرکتبهسهامیعاموپذیرشدرسازمانبورس

سال مالی شرکت منتهی به آذر ماه است



عضوهیاتمدیره عضوهیاتمدیره
عضوهیئتمدیره

ومدیرعامل
رئیسهیاتمدیره

محمدرضامروارید

اعضای هیات مدیره

مصطفیموسویبیژنصفویسیدمعروفصمدیعلیتقویفر

نایبرئیسهیاتمدیره



شركت خدمات پشتيباني 
78مهر

شركت سرمايه گذاري گروه 
توسعه ملي

بانك تجارت

40%

12%

6%

سهامداران

%20: سهام شناور

شركت مديريت طرح 
وتوسعه آينده پويا

شركت صنعتي مقواسازي شرق

شخص حقيقي

5%

2%

1%



(میلیون تومان)تغییرات سرمایه  نیـــروی انســـانی
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تفرایند تولید محصوالت شرک

تخممرغ

خوراکی

تخممرغ

نطفهدارتخمگذار

فروشبهفروشگاههایزنجیرهای

جوجهیکروزه
تخمگذار

پولتتخمگذار مرغتخمگذار

جوجهیکروزهمادرتخمگذار

(هلند-وارداتی)

ماهتارسیدنبه5پرورشبهمدت

مرحلهتخمگذاریوورودبهمرحلهتولید

ارسالتخممرغهاینطفهداربه

کارخانهجوجهکشی
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انتقالپولتهابهسالنهایتولید

تخممرغ

نطفهدارگوشتی
جوجهیکروزه

گوشتی
جوجهیکروزهمادرگوشتی

(داخلی)

ماهتارسیدنبه6پرورشبهمدت

مرحلهتخمگذاریوورودبهمرحلهتولید

ارسالتخممرغهاینطفهداربه

کارخانهجوجهکشی

روزوفروش45پرورشجوجههابهمدت



محصوالت شرکت
:تخم مرغ

سایر
13%

87%

.هزارتنمیباشد56.7و49بهترتیب99ظرفیتاسمیوتولیدسالشرکتبزرگترینتولیدکنندهتخممرغدرکشوربا

1399تولید  ظرفیت اسمی

میلیون قطعه12.7 میلیون قطعه28 جوجه یک روزه گوشتی 

میلیون قطعه4.5 میلیون قطعه6 جوجه یک روزه تخم گذار

تن113.400 دان ساخته شده

کود مرغی

محصوالت کشاورزی

.درصدیازفروشرابهخوداختصاصدادهاند1٣سایرمحصوالتسهم.درصدیازدرآمدشرکترادارد87فروشتخممرغسهم



مشتریان اصلی شرکت

57%

6%

36%

1%

شهروند

هایپراستار

رفاه

پاالدیوم

خریداردهعهبهمحصولخرابیریسکوبیمه،نقلوحمل،بارگیریازاعمهزینههاومسئولیتهاکلیهومیگیردصورتکارخانهدربمحصولتحویل
.میکنیدمشاهدهنیزراشرکتاصلیمشتریان.است



درصد نسبت به 
(1399)خرید کل  کشور نوع ماده اولیه

٣0 ایران ذرت

14 ایران سویا

5 ایران گندم

1 ایران جو

2 هلند جوجهیکروزه

2 ایران روغنمایع

مواد اولیه مصرفی شرکت

:سایرمواداولیه

داروهاوواسکنها❖

موادضدعفونیکنندهمحیط❖

ویتامینها،داروها،موادضدعفونیکنندهوافزودنیهایدردان❖

.درصدازسهمخریدشرکترابهخوداختصاصمیدهد54درجدولفوقمواداولیهاصلیمصرفیشرکترامشاهدهمیکنیدکه
اولیهمصرفیدانوازاینرواکثرمواد.شرکتسیمرغبرایتولیدمحصولباکیفیتتر،مواداولیهمصرفیراازبهترینشرکتهایتولیدکنندهتهیهمیکند

.همچنینداروها،واکسنهاوویتامینهایمصرفیازتولیداتخارجیبودهکهتوسطشرکتهایبازرگانیمعتبرواردمیشوند
.جوجههاییکروزهمرغمادرگوشتیازشرکتهایداخلیتامینمیشود

ورتجوجههاییکروزهمادرتخمگذارموردنیازرابهص(شرکتهندریکس)شرکتسیمرغباتوجهبهدارابودننمایندگیمرغمادربوونزازکشورهلند
.مستقیمازشرکتمذکورواردمینمایدکهپسازطیمراحلپرورشوتولیدمرغتخمگذارموردنیازشرکتراتامینمیکند



مساحت اراضی کشاورزی 
(هکتار)

مساحت مزرعه
(هکتار) نام مزرعه نام واحد

1.8 16 1اصفهان
اصفهان

110 164 2اصفهان

200 596 بوئینزهرا بوئینزهرا

50 1٣0 زیاران
زیاران

450 7 النجین

20.5 698 خراسان خراسان

0 400 1کرمان
کرمان

0 17 2کرمان

0 72 یزد یزد

اراضی شرکت

.واحدگزارششدهکهبهتفکیکمساحتمزارعواراضیکشاورزیرامشاهدهمیکنید9تعدادمزارعشرکت



کارخانه جوجه کشی

22ستروهچرمجموعتعداد

میلیون29.8ظرفیتپذیرشتخممرغنطفهداردرسال

کارخانه دان

40تعدادسیلویمواداولیهدان

45.680مساحتانبارهایسرپوشیده

هزارتن2٣2تولیدداندرسالن

کارخانه های شرکت

.اطالعاتمربوطبهکارخانهدانوجوجهکشیرادردوکادرباالمشاهدهمیکنید

این.ودشمینامیدهسترمرحلهشود،تخمازخروجآمادهوکندرشدکافیاندازهبهوشودتبدیلجوجهبهنطفهکهزمانیتاهاتخمچرخشوالزمدمایتامینفرایند*
.استآنآخرروزسهازغیربهکشیجوجهمدتکلشاملمرحله

.داردامنهچرمرحلهاین.شودخارجتخمازوشکستهراآنتازندمینوکتخمپوستهبهرفتهرفتهواستکردهرشدکافیاندازهبهجوجهکشیجوجهآخرروزسهدر

*



35

سیمرغ در یک 
نگاه

12.33%

4.52-%

29.37-%

3.39

5.84

میانگین ارزش
روزه30

روزه90

میلیارد ریال58.6

میلیارد ریال108.76

آخرین قیمت معامله شده

بازدهی

یک ماهه

سه ماهه

یک ساله

(میلیون سهم)میانگین حجم 
روزه30

روزه90
17،920

(هزار میلیارد ریال )ارزش بازار 

23،75



بررسی صورت های مالی



ترکیب دارایی|ترازنامه 
37

637

451
409

307
288

310

233
191

9998979695949392

دارایی جاری دارایی بلند مدت

میلیارد توماناعداد به
دارایی جاری

50%

دارایی بلند مدت

50%



دارایی ها|ترازنامه مقایسه ای شرکت 
99989796959493929190شرح

82134381454773موجودی نقد
02710000000سرمایه گذاری کوتاه مدت

5582715574500000نی هادریافتنی های تجاری و سایر دریافت
122726450554265914633موجودی مواد و کاال

7940261446845373پیش پرداخت ها
2221000000دارایی های نگهداری شده برای فروش

3402112121381471651131026039جمع داراییهای جاری
444140343111131119سرمایه گذاریهای بلند مدت

94720001280000دارایی های زیستی مولد
1511191491271030118865736داراییهای ثابت مشهود

6655550000داراییهای نامشهود
2233100100سایر دارایی ها

297240197169141145120906955جمع داراییهای غیرجاری
63745140930728831023319112994جمع داراییها

اعداد به میلیارد تومان

ابمقابلهجهتشرکتبندیبستهواولیهموادموجودیتومانمیلیارد94مقداراینازکهباشدمیتومانمیلیارد122مقداربهکاالوموادموجودیجاریهایداراییدرتوجهقابلرقم

.باشدمیشرکتگذارتخمهایمرغشاملمولدزیستیهایدارایی.باشدمیاولیهموادتامینریسک



ترکیب دارایی های جاری|ترازنامه 

میانگین 5 سالهسال 98سال 99

%9%6%24موجودی نقد

%2%1%0سرمایه گذاری کوتاه مدت

%38%39%16حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

%32%34%36موجودی مواد و کاال

%17%19%23پیش پرداخت ها

ترکیب دارایی جاری شرکت



محل تامین دارایی ها

تومانسودانباشتهبهازایهرسهم2٣9

تومان٣49ارزشدفتری

بدهی

26%

حقوق صاحبان سهام

74%

.استشدهتشکیلاندوختهتومانمیلیارد13وسرمایهتومانمیلیارد130انباشته،سودتومانمیلیارد311ازکهبودهسهامصاحبانحقوقجمعتومانمیلیارد454مالیهایصورتآخریندر



بدهی ها |ترازنامه مقایسه ایی شرکت
99989796959493929190شرح

9142494037282822129ی هاپرداختنی های تجاری و سایر پرداختن

10652340601پیش دریافتها

1112000000ذخیره مالیات بر درامد

2425165590400سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

422611639747261114حصه جاری تسهیالت مالی دریافتی

0000000010ذخایر

16999724910813875582424جمع بدهیهای جاری

37151916195000حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

0001124350تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت

12986554343ذخیره مزایای پایان خدمت

14162226222613793جمع بدهیهای غیر جاری

183115957513016389643328جمع بدهیهای جاری و غیر جاری

اعداد به میلیارد تومان



میانگین 5 سالهسال 98سال 99شرح

%42%42%54حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

%4%6%6پیش دریافت ها

%1%1%1ذخیره مالیات بر درامد

%13%25%14سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

%40%26%25حصه جاری تسهیالت مالی دریافتی

%0%0%0ذخایر

ترکیب بدهی های جاری شرکت

جاریبدهی های ترکیب |ترازنامه 



خالصه وضعیت شرکت
(تن)مقدار تولید تخم مرغ 

(ریال/ گ .ک)نرخ فروش تخم مرغ 

حاشیه سود ناخالص

(میلیارد تومان)سود خالص 

134 

46 

178 

79 

17 14 

30 

41 
34 35 

99989796959493929190

40,954 

24,208 

34%

42,835 

27,824 

25%

44,121 

37,531 

25%

48,543 

39,591 

9%

57,295 

37,425 

12%

56,444 

38,801 

13%

49,232 

55,595 

29%

47,120 

72,202 

29%

62,258 

71,286 

12%

60,644 

107,275 

26%



وضعیت شرکتتوضیحات خالصه 

راخالصسودافزایش92سالدرامانگردیدهخالصسودافزایشبهمنجرسودحاشیهکاهشدلیلبه91سالدرکهبودهافزایشیهانرخوثابتشرکتفروشتولیدمقدار،92تا90هایسالاز•

.استکردهتجربه

.استگردیدهخالصسودافتباعثسنگینمالیهزینه95و94سالهایدرکهگردیدهشرکتناخالصسودافزایشباعثفروشنرخثباتوتولیدمیزانرشد95تا93هایسال•

.استشدهشرکتخالصسودهمچنینوسودحاشیهرشدباعثشرکتخوبفروشنرخافزایش97و96سالهایدر•

.استداشتهافتزنیخالصسودسود،حاشیهچشمگیرافتبانرخافزایشعدمواولیه،موادتامینمیانگیندالرنرخافزایشبااماداشتهخوبیرشدفروشوتولیدمیزاندرشرکت98سال•

استرسیدهمیلیاردی134خوبسودبهوکردهجبرانرااولیهموادنرخافزایشفروش،نرخافزایشبا99سال•



(میلیاردتومان)تغییرات صورت سود و زیان
99989796959493929190شرح
744597777373398313266218167123فروش

81-126-164-241-275-346-267-553-526-550-بهای تمام شده کاالی فروش رفته

19371224106523725554142ناخالص( زیان)سود 

8-9-13-16-20-24-28-55-40-57-اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی

2-2-1-2-1-1-3-4-42-ی عملیاتی( هزینه ها)خالص سایر درامدها 

132341657528177403032عملیاتی( زیان)سود 

1-2-3-5-7-20-8-9-2-6-هزینه های مالی

915241411428464خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

1364718081181430413435خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات( زیان)سود 

10-10-1-2-1-2-1-1-مالیات

1344617880171430413435خالص عملیات در حال تداوم( زیان)سود 

134461787917143041340خالص( زیان)سود 

1,0323531,3679932071693714,0953,3593,467سود هر سهم پس از کسر مالیات

13013013080808080101010سرمایه

99989796959493929190شرح
%34%25%25%9%12%13%29%29%12%26حاشیه سود ناخالص

%26%18%18%3%5%7%20%21%6%18حاشیه سود عملیاتی

%28%20%19%11%4%4%21%23%8%18حاشیه سود خالص

اعداد به میلیارد تومان



شرکتتغییرات حاشیه سود 

26%

12%

29%29%

13%

12%
9%

25%25%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

حاشیه سود ناخالص
حاشیه سود عملیاتی
حاشیه سود خالص



اقالم صورت سود و زیان بر اساس درصدی از فروش

-80%
-74%

-88%

-71%-71%

-87%-88%-91%

-7%

-8%

-7%

-7%-8%

-6%-6%
-6%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

99989796959493ساله5میانگین 

مالیات
درآمد یا هزینه غیرعملیاتی
هزینه های مالی
سایر درآمد یا هزینه عملیاتی
هزینه های عمومی
بهای تمام شده 

.داردقراربعدیرتبهدراداریعمومیهایهزینهوباشدمی%80میانگینباشدهتمامبهایبهمربوطسهمبیشترین



99صورت جریان وجوه نقد سال 

198
15

1

80

-1
-138

-65

-21

197

74
69

نقد حاصل از عملیات

شرکت

مالیات بر درامد 

پرداختنی

نقد  ناشی از 

یفعالیتهای عملیات

واگذاری سرمایه 

گذاری ها و دارایی 

ها

پرداختی  بابت 

سرمایه گذاری ها و 

دارایی ها

ایه سود دریافتی سرم

گذاری ها

جریان خالص وجه 

های نقد قبل از فعالیت

تامین مالی

وجوه دریافتنی 

حاصل از استقراض

ل پرداخت   بابت اص

استفراض

ت سود پرداختی باب

استقراض و سهام 

سایر فعالیت های 

تامین مالی

د خالص تغییرات نق

دوره

میلیارد توماناعداد به



124 

189 
200 

6 

35%25%20%
3%

98979695

سودنقدیهرسهم درصدتقسیمسود

تقسیم  سود



کارشناسی سود



مقدار تولید و فروش
63,500 

60,559 

65,160 

46,559 
49,232 

56,444 57,295 

48,543 

44,121 
42,835 

40,954 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

کارشناسی 

1400

99989796959493929190

تولید تخم مرغ فروش تخم مرغ

تن

توسعهرحطازتازگیبهشرکت.استشدهدادهنشانمرغتخمفروشوتولیدمقدارروندباالنموداردر.دهدمیتشکیلمرغتخمفروشراشرکتدرآمد%80تقریبا

.استشدهگرفتهنظردرظرفیتنصفبا1400سالدرکهکندمیبرداریبهرهمرغتخمتنی7،000



تخم مرغنرخ فروش 

177,004 

152,453 

107,275 

71,286 72,202 

55,595 

38,801 37,425 39,591 37,531 
27,824 24,208 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

کارشناسی 

1400ادامه 

Q1-140099989796959493929190

ریال/کیلوگرم

محصولفروشودسحاشیهوارداتی،اولیهمواددالرینرخاولیه،موادتخصیصیدالرنرخجملهازمختلفیعوامل.گرددمیتعییندستوریصورتبهمرغتخمفروشنرخ

برآورد.استشدهدادهنمایش1400سالبرآوردبرایومرغتخمنرخگذشتهروندباالنموداردر.استموثرمحصولایننرخرویبرکشوراقتصادیواجتماعیشرایطو

استشدهانجامشرکتمنطقیسودحاشیهوبازارهاینرخاولیه،مواددالرمیانگینآخریناساسبرنرخ



مبلغ فروش شرکت
1,236 

745 

590 

403 
373 

399 

313 
267 

219 
167 

123 

کارشناسی 

1400

99989796959493929190

میلیاردتومان

1400سالبرآوردوگذشتهسالهایدرفروشمبلغروندکشاوری،محصوالتویکروزهجوجهنظیرمحصوالتسایرفروشمبالغومرغتخمفروشنرخومقداربهتوجهبا

.استشدهدادهنشانباالنموداردر



ترکیب هزینه های تولید

(یممستقیم و غیر مستق)هزینه مواد 

69%

(ممستقیم و غیر مستقی)هزینه حقوق 

13%

هزینه انرژی

2%

ا سایر هزینه ه

11%

.داردقراربعدیرتبهدر%13باحقوقهزینه.داردقراراولرتبهدر%69سهمباموادهزینهکهشدهدادهنشانتولیدهایهزینهترکیبباالنموداردر



میانگین نرخ دالر تخصیصی به مواد اولیه شرکت
120,000 

75,070 
68,005 

62,172 

40,294 
36,264 34,296 32,743 31,747 

25,573 

13,583 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

کارشناسی 

1400

99989796959493929190

داشتتوجهباید.شوندمیتومانی4.200دالرمشمولودارنداییعمدهسهمذرتوسویاکنجالهکهباشدمیگندموجوذرت،سویا،کنجالهشاملشرکتاصلیاولیهمواد

میاقدامنیزباالتر%200هایقیمتتاآزادبازاردرموادخریدبهخوداولیهموادتامینبرایشرکتوشودنمیتامینتومانی4.200تخصیصیارزازشرکتنیازتمامکه

وشودمیزدهتخمینتومان10.000دالرمیانگینزمستانماهه3در.استشدهمحاسبهباالنموداردرکردهتامینراخوداولیهموادشرکتکهدالریمیانگینروایناز.کند

.گرددمیبرآوردتومان1400،12.000سالبرایاولیهموادتامیندالرمیانگینهامتغیرسایرومرکزیبانککلرئیساظهاراتبهتوجهبا



غهزینه مواد مستقیم مصرفی به ازای هر تن تولید تخم مر

12 

7 6.9 

4.9 

4.1 

5.1 

3.8 
4.3 

3.2 
2.5 

1.7 

کارشناسی 

1400

99989796959493929190

میلیونتومان

.استشدهدادهنشانباالنموداردرمرغتخمتولیدتنهرازایبهمصرفیمستقیمموادمبلغشده،برآورددالرمیانگینبهتوجهبا



هزینه مواد اولیه مصرفی

762

422429

232
204

287

217208

141
108

69

کارشناسی 

1400

99989796959493929190

میلیاردتومان

.باشدمینمودارمطابقمصرفیاولیهموادهزینهمرغ،تخمتولیدمیزانوتولیدتنهرازایبهبرآوردیهزینهبهتوجهبا



پیش بینی هزینه های تولید

769 

427 433 

235 206 

151 

108 83 

147 

105 103 

1,080

652631

342321

140099989796کارشناسی 

هزینه مواد هزینه حقوق هزینه استهالک 
هزینه انرژی  هزینه حمل و نقل و انتقال  سایر هزینه ها 

میلیاردتومان



سایر درآمدها و هزینه ها

میلیارد 151، 1400هزینه حقوق و دستمزد سهم قابل توجهی در هزینه های تولید شرکت دارد که برای سال ➢

.تومان هزینه حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم برآورد می گردد

میلیارد 6.3، 1400هزینه مالی شرکت به دلیل رقم پایین تسهیالت عدد قابل توجهی نمی باشد و برای سال ➢

.تومان برآورد می گردد

.قانون مالیات های مستقیم معاف از مالیات می باشد81فعالیت های عملیاتی شرکت طبق مفاد ماده ➢



صورت سود و زیان کارشناسی شده
1400کارشناسی 99سال 98سال 97سال96سال شرح

 12,357,493 7,437,827 5,971,697 7,768,943 3,730,002فروش
(9,141,697)(5,503,628)(5,257,430)(5,526,755)(2,666,946)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 3,215,796 1,934,199 714,267 2,242,188 1,063,056ناخالص( زیان)سود 
(793,938)(570,983)(396,229)(551,079)(279,915)اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی

(50,000)(39,873) 18,503(36,521)(31,289)خالص سایر درامدهای  عملیاتی
 2,371,858 1,323,343 336,541 1,654,588 751,852عملیاتی( زیان)سود 

(63,138)(56,674)(16,317)(89,567)(78,563)هزینه های مالی
 60,192 88,818 150,672 238,537 136,057خالص سایر درامدهاغیرعملیاتی

 2,368,912 1,355,487 470,896 1,803,558 809,346سودخالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(15,808)(14,214)(11,394)(21,318)(10,597)مالیات

 2,353,104 1,341,273 459,502 1,782,240 798,749خالص عملیات در حال تداوم( زیان)سود 
---(4,508)(4,508)سود عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

 2,353,104 1,341,273 459,502 1,777,732 794,241خالص( زیان)سود 
 1,810 1,032 353 1,367 993سود هر سهم پس از کسر مالیات

 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 800,000سرمایه
1400کارشناسی 99سال 98سال 97سال96سال شرح

%26%26%12%29%29حاشیه سود ناخالص
%19%18%6%21%20حاشیه سود عملیاتی
%19%18%8%23%21حاشیه سود خالص



سهمکشش سود هر 

نرخ خرید مواد اولیه

هنرخ دالر تامین مواد اولی ظرفیت عملیاتی

نرخ خرید و فروش همزمان

نرخ فروش

2.7%- 2.7%- 2.3% 1.4% 4.1%



1400حساسیت سود هر سهم سال تحلیل 

در سناریو پایه نرخ .حساسیت حاشیه سود شرکت متغیر در نظر گرفته شده که با توجه به نرخ دالر ماده اولیه و نرخ تخم مرغ تعیین می گردددر این تحلیل 

.تومانی به ازای هر سهم برآورد می گردد181تومان در نظر گرفته شده است که سود 12.000و دالر مواد اولیه 1400تومان برای ادامه سال 17.700تخم مرغ 

میانگین نرخ دالر مواد اولیه

نرخ تخم مرغ 
(ریال/ کیلوگرم )

75,000 100,000 110,000 120,000 130,000 150,000 170,000 200,000 230,000 

150,186 2,574 1,542 1,130 717 304 -521 -1,347 -2,585 -3,823 

160,913 3,011 1,980 1,567 1,154 741 -84 -909 -2,147 -3,385 

171,641 3,449 2,417 2,004 1,591 1,179 353 -472 -1,710 -2,948 

182,368 3,886 2,854 2,441 2,029 1,616 791 -35 -1,273 -2,511 

203,823 4,760 3,729 3,316 2,903 2,491 1,665 840 -398 -1,636 

225,278 5,635 4,603 4,191 3,778 3,365 2,540 1,714 476 -762 

246,733 6,510 5,478 5,065 4,652 4,240 3,414 2,589 1,351 113 

268,189 7,384 6,352 5,940 5,527 5,114 4,289 3,464 2,226 988 

300,371 8,696 7,664 7,252 6,839 6,426 5,601 4,776 3,537 2,299 
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گذشته نگر صنعت محصوالت کشاورزی

49.4

21.0

11.0

7.97.8

5.1
6.7

5.14.34.44.9

139909139809139709139609139509139409139309139209139109139009138909
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نظر کارشناسی

بازارازباالترواحد2میانگینطوربهکشاورزیمحصوالتصنعتPeتاریخی،رویهبهتوجهبا

نگرآیندهPEرو،پیشمجمعتقسیمیسودو1400سالبرآوردیسودبهتوجهبا.باشدمی

نرخرشدباخوشبینانهسناریویکدرهمچنین.گرددمیمحاسبه9.7پایهسناریودرسهم

250سودبهشرکتتومانی،هزار27مرغتخمنرخوتومان20.000بهاولیهمادهدالرمیانگین

نظربه.گرددمیمحاسبهواحد7سهمنگرآیندهPEنیزحالتایندرکهرسیدخواهدتومانی

.باشدقیمتبهخوشبینانهسناریودروارزشازباالترپایهسناریودرسهمرسدمی
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ریسک ها
قیمتگذاریدستوریمحصوالت▪

عدمثباتحاشیهسود▪

ریسکتامینمواداولیهوتحریمها▪

رغهاریسکبهداشتیوشیوعبیماریدربینم▪

باالبودنسهمهزینههایثابت▪

دورهعمرکوتاهمحصوالتوفسادپذیربودن▪

حضورقویواسطهگریدرصنعت▪

پتانسیل ها
توملانیوافلزایش4.200حذفکامللدالر▪

نرختخممرغباحفظحاشیهسود
تورمباالوافزایشسهمتخمملرغدرسلبد▪

مصرفیخانوار
پتانسلصادراتبهکشورهلایهمسلایهدر▪

صورتمازادنیازکشور
ربزرگترینتولیدکنندهتخممرغکشو▪
کیفیتباالیتخممرغهابلهدلیللواردات▪

جوجههایمادرتخمگذارازهلند
دراختیللارداشللتنزنجیللرهکاملللتولیللد▪

تخممرغ
موجودیمناسبمواداولیه▪

ریسک و پتانسیل



1400فروردین –سيمرغ 


