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مقدار تولید

مقدار فروش

نرخ فروش

مواد اولیه

نرخ دالر

%1.6ظرفیت عملیاتی%2.5نرخ دالر%4:نرخ فروش
نرخ خرید و 

%2.0-نرخ خرید ماده اولیه%2.5فروش همزمان

چکیده تحلیل
این گروه بیش از دو دهه پیشینه ی صنعتی و راه اندازی واحدهای تولیدی . شرکت عطرین نخ قم به عنوان یکی ازبزرگترین واحدهای زیر مجموعه گروه صنعتی گلریز قم مشغول به فعالیت می باشد

این شرکت با اتکا به تجارب گذشته ، تکنولوژی برترو ماشین االت روز اروپایی به عنوان بزرگترین و وتخصصی ترین .  متعدد در صنایع نساجی ، پتروشیمی ، پلیمری و کاغذ سازی را در کارنامه خود دارد
 تبدیل به 1395شرکت در سال .  تاسیس و شروع به فعالیت نموده است1393در سال  (TWISTED YARN)واحد تولید انواع نخهای یکسره پلی استر و پلی امید و همچنین تابندگی انواع نخهای فیالمنتی 

سهامدار عمده نطرین جناب .  تن می باشد6000شرکت تولید کننده انواع گریدهای نخ فیالمنت با ظرفیت .  در فرابورس ایران پذیرش و با نماد نطرین قابل معامله گردید1397سهامی عام و در سال  
سال مالی شرکت منتهی به اسفند ماه بوده و مرکز . جناب آقای امیررضا دخانچی مدیر عامل شرکت هستند.  میلیارد تومان می باشد78مالکیت بوده و سرمایه فعلی شرکت % 60آرياالی حامد مقدم با 

.اصلی شرکت در شهرک صنعتی شکوهیه قم می باشد

:مروری بر پتانسیل و ریسک شرکت
از پتانسیل های شرکت بزرگترین واحد تولیدکننده کشور از نظر مقدار تولید، تنوع تولید محصوالت، طرح توسعه بهره برداری شده، اختالف بین سرانه مصرف منسوجات در ایران و جهان و عزم 

از ریسک های شرکت می توان به راحتی ورود به صنعت و تعداد زیاد رقبا، ابهام در مورد فروش تولیدات جدید . دولت جهت جلوگیری از واردات قاچاق محصوالت صنعت  می توان نام برد
.طرح توسعه، مشکل قطعی برق، نسبت قیمت به سود آتی نامناسب،مشکالت نقدینگی و هزینه مالی باال اشاره کرد

حاشیه سود - هزار تومان به ازای هر کیلوگرم12 هزار تن نخ با نرخ 6.7فروش 
%19ناخالص 

حاشیه -  هزار تومان به ازای هر کیلوگرم36.3 هزار تن نخ با نرخ 2.7فروش 
%26سود ناخالص 

حاشیه سود - هزار تومان به ازای هر کیلوگرم28.7 هزار تن نخ با نرخ 4فروش 
%24ناخالص 

مقدار تولید شرکت با توجه به پیش بینی خود شرکت از تولید و فروش طرح توسعه جدید و به صورت خوشبینانه لحاظ شده که هنوز در گزارشات ماهیانه به طور عملی اثرات طرح توسعه 
با توجه به ایینکه سودآوری آتی .  واحدی دارد9 ریال برآورد شده که سهم در حال حاضر نسب قیمت به سود آینده نگر 789با مفروضات ذکر شده سود سال آتی . افتتاح شده دیده نشده است

اما پتانسیل رسیدن سرانه مصرف . نیز با ابهاماتی مواجه است با لحاظ نسبت قیمت به سود محاسبه شده نمی توان گفت سهم با دید کوتاه مدت زیر ارزش ذاتی در حال معامله است
 کیلوگرم یعنی متوسط جهانی و همچنین جلوگیری دولت از واردات قاچاق پوشاک و رونق صنعت پوشاک در سالهای آتی می تواند در بلند مدت تحوالت شگرفی 6 کیلوگرم به 1.6منسوجات از 

.در این صنعت بوجود آورد

نظر کارشناسی

 ریال1400361کارشناسی 

با توجه به بهای تمام شده پیش بینی شده و حاشیه سود مناسب، نرخ فروش ادامه سال . نرخ فروش شرکت توسط هیئت مدیره و با توجه به شرایط بازار و بهای تمام شده تعیین می گردد
. هزار تومان به ازای هر کیلوگرم برآورد شده است78 هزار تومان و سال آینده 67

 تن می باشد که هرچه ظرافت و تعداد تابهای نخ افزایش یابد این ظرفیت کاهش می یابد و نرخ و ارزش افزوده 6000ظرفیت تولید عملی شرکت در حال حاضر با افتتاح طرح توسعه جدید 
طرح توسعه به تازگی افتتاح شده و هنوز اثر آن در .  به سمت تولید نخ های با ارزش افزوده باالتر رفته و دلیل کاهش تولید نیز همین موضوع است98شرکت از سال . نخ نیز افزایش می یابد

 تن فرض شده است4,000 تن و سال آتی 2,800گزارش های ماهیانه شرکت دیده نمی شود اما با توجه به پیش بینی خود شرکت و به طور خوشبینانه میزان تولید سال جاری 

.میزان فروش برابر تولید در نظر گرفته شده است

 و 1,560نرخ دالری خرید نخ پلی استرنیمه دوم سال جاری .  تن مصرف می شود1مواد اولیه شرکت نخ پلی استر می باشد که محصول نهایی صنعت پتروشیمی است و به ازای هر تن تولید، 
. هزار تومان به ازای هر کیلوگرم پیشبینی می گردد37 هزار تومان و سال آینده 39 دالر به ازای هر تن برآورد شده که با توجه به نرخ دالر، نرخ ریالی ادامه سال 1,410سال آینده 

. تومان لحاظ شده است29,000، 1401 تومان و برای سال 25,000متوسط نرخ دالر نیما برای ادامه سال جاری، 

سایر درآمدها و هزینه ها

مفروضات 
تحلیل

 میلیارد تومان برآورد شده است18، 1401 میلیارد تومان و سال 13، 1400هزینه مالی سال 

  به ازای تغییر 1401درصد تغییر سود هر سهم 
یک درصد از متغییرهای اساسی


