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نظر کارشناسی

  به ازای تغییر یک 1400درصد تغییر سود هر سهم 

درصد از متغییرهای اساسی

.  درصدی قیمت، احتمال افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، موجودی مواد و کاالی باال و افزایش قابل توجه میزان فروش اشاره کرد85از پتانسیل های شرکت می توان به تداشتن امالک و مستغالت ارزشمند، ریزش 

.مواردی نظیر سهم بازار کم، دانش فنی ضعیف نسبت به برندهای خارجی موجود در بازار و مبهم بودن صورت های مالی از جمله ریسک های شرکت است
:مروری بر پتانسیل و ریسک شرکت

با این حال آمارها حکایت از خروج صنعت لوازم خانگی از رکود و فعال شدن دوباره ظرفیت های تعطیل شده با تکیه بر تولید . پس از تحریم های آمریکا علیه کشورمان  شاهد خروج برندهای خارجی و کاهش قدرت خرید مردم پس از جهش ارزی اخیرهستیم

هرچند که عملیات شرکت رو به بهبود بوده و دارایی های ارزشمندی دارد ولی همچنان از نظر تحلیلگر ریسک عملیاتی سهم باال بوده و توصیه به خرید و . صورت های مالی لپارس نیز نشان دهنده بهبود نسبی در تولیدات شرکت در همین راستا است. داخل دارد

.نگهداری نمی شود

 درصد28 میلیارد تومان و حاشیه سود 28 دستگاه لوازم تصویری، سایر درآمدهای غیرعملیاتی 5،730فروش 

 تحت 1358شرکت در سال .  به سهامی عام تبدیل و در همان سال به عنوان یکی از شرکت های گروه ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی به عضویت سازمان بورس اوراق بهادار تهران درآمد1354در سال .  تاسیس شد1341شرکت پارس الکتریک در سال 

و شرکت مدیریت صنایع  (%40) میلیارد تومان است که سهامداران عمده شرکت، شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین 30سرمایه ی شرکت .  عضو شرکت های زیرمجموعه تامین اجتماعی شد1371پوشش سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفت و در سال 

.مدیرعامل شرکت نیز آقای احسان وحیدی فر است. هستند (%13)نوین تامین 

 درصد4 میلیارد تومان و حاشیه سود 17 دستگاه لوازم تصویری، سایر درآمدهای غیرعملیاتی 3،007فروش 

 درصد23 میلیارد تومان و حاشیه سود 39 دستگاه لوازم تصویری، سایر درآمدهای غیرعملیاتی 15،995فروش 

قیمت تابلو در تاریخ تحلیل

(99/11/13)
 ریال93،270 

مفروضات تحلیل

 دالر و برای 175نرخ مصرف مواد اولیه برای فصل آخر سال جاری را .  دالر رسیده است155 ماهه سال جاری به 9 دالر مواد اولیه خریداری کرده که این رقم در 170 شرکت به ازای هر دستگاه تولیدی 98 و 97در سال های 

. دالر به ازای هر دستگاه برآورد کرده ایم180 برابر با 1400سال 

 به 98 هزار دستگاه رسانده که در سال 16 تولید خود را با 97 با برگشت به مدار تولید رفته رفته تولیدات خود را افزایش داده است و در سال 94 هزار دستگاه است که شرکت از سال 70ظرفیت اسمی تولید شرکت برابر با 

قابل ذکر است که عمده تولید و فروش شرکت در دو ماه پایانی هر سال اتفاق می افتد و از .  هزار واحد رسیده است9 ماهه سال جاری تولیدات شرکت به 9 دستگاه تولید کرده و در 5،730دلیل مشکل در تامین مواد اولیه تنها 

. هزار دستگاهی پیش بینی شده است30 تولید و فروش 1400 هزار دستگاهی و برای سال 24اینرو برای سال جاری تولید و فروش 

. هزار تومان برآورد شده است24.5 هزار تومان و برای سال آتی 22.5متوسط نرخ دالر برای ادامه سال 

 میلیون ریال به ازای هر دستگاه 29.7 ماهه سال جاری برابر با 9میانگین نرخ فروش محصوالت در . نرخ فروش محصوالت شرکت به تورم عمومی و وضعیت اقتصادی کشور، شرایط تامین مواد اولیه و نرخ دالر وابسته است

 درصد افزایش نسبت به میانگین 20نرخ فروش سال آینده نیز با .  میلیون ریال به ازای هر دستگاه برسد52بوده که پیش بینی می شود این نرخ با وجود فروش باالیی که در دو ماهه انتهایی سال برای شرکت پیش بینی شده به 

. میلیون ریال به ازای هر دستگاه محاسبه شده است64 برابر با 99سال 

این دارایی ها به شرکت های رایتل، سایپا یدک، ایساکو، ایران خودرو و سایر اجاره داده شده که .  هزار متر مربع امالک و مستغالت است که کاربری هر کدام از این ها به تفکیک ذکر نشده است175شرکت در مجموع مالک 

 میلیارد تومان برآورد کرده ایم زیرا شرکت مبلغ اجاره ماهیانه را 47 میلیارد تومان و برای سال آتی 37درآمد اجاره را برای سال جاری .  میلیارد تومان درآمد اجاره برای شرکت داشته است28 ماهه سال جاری در مجموع 9در 

 میلیون تومان افزایش 8-10 میلیون تومان و ارزش ساختمان های خود را به 3-4همچنین قابل ذکر است که شرکت ایران خودرو در ابتدای سال جاری ارزش هر متر مربع کارخانه خود را به . هر سال با تورم افزایش داده است

.داد
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