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36,100

سود تقسیمی46 میلیارد تومانسود تحقق یافتهسال مالی 97
1.6 میلیارد تومان، 4 

درصد

مالحظات درآمد 

شرکت

سود تقسیمی36 میلیارد تومانسود تحقق یافتهسال مالی 98
17 میلیارد تومان، 46 

درصد

مالحظات درآمد 

شرکت

سود تقسیمی79 میلیارد تومانسود تحقق یافتهسال مالی 99
75 میلیارد تومان، 94 

درصد

مالحظات درآمد 

شرکت

5،434 ریالکارشناسی 3،9751401 ریالسال 99

مقدار تولید

مقدار فروش

نرخ فروش

مواد اولیه

نرخ دالر

%1.7نرخ دالر موثر
نرخ خرید و فروش 

همزمان
1.2%

%1.6ظرفیت عملیاتی%2.8-نرخ مواد اولیه

چکیده تحلیل لطیف

شرکت محصوالت کاغذی لطیف در سال 1364 صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در سال 

1373 شروع به بهره برداری نموده است. این شرکت در سال 1400 به سهامی عام تبدیل و سهام این شرکت در بازار بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. 

فعالیت اصلی شرکت تولید تیشو بوده است همچنین قسمت کمی از تیشوی خود را به صورت محصول بسته بندی نهایی به فروش می رساند. شرکت دارای 

ظرفیت اسمی تولید ساالنه به میزان 20.4 هزار تن تیشو است. شرکت گروه سلولزی تامین گستر نوین با 72 سهامدار اصلی شرکت محسوب می شود. مدیر 

عامل شرکت نیز جناب آقای رمضانعلی خشوعی هستند.

فروش 19.1 هزار تن تیشو، نرخ فروش هر کیلوگرم 9.5 هزار تومان، حاشیه سود 32 درصد

فروش 18 هزار تن تیشو، نرخ فروش هر کیلوگرم 11.9 هزار تومان، حاشیه سود 27 درصد

فروش 19.8 هزار تن تیشو، نرخ فروش هر کیلوگرم 16.2 هزار تومان، حاشیه سود 31 درصد

مروری بر پتانسیل و ریسک شرکت:

وجود تعداد مشتریان زیاد و دائمی بودن بازار برای محصول شرکت، دستوری نبودن نرخ های فروش شرکت، تامین و در دسترس بودن مواد اولیه، داشتن تکنولوژی جوهرزدایی از کاغذ 

باطله در کارخانه، تقسیم سود حداکثری و زیرمجموعه شرکت سلولزی تامین و امکان بهره مندی از حمایت در صورت لزوم از پتانسل ها و مزایای این شرکت محسوب می شود. در 

رابطه با ریسک های شرکت نیز می توان به عکس العمل زیاد به افزایش بهای تمام شده مواد اولیه و حاشیه سود نسبی کم و عرضه اولیه ای بودن و وجود فروشنده سهام شرکت اشاره 

کرد. 

لطیف با توجه به بهبود ساختار مالی شرکت در سال های اخیر، کاهش سهم هزینه های غیرعملیاتی در شرکت، پیش بینی سودآوری مناسب و رشد قیمت محصوالت، در حال حاضر 

وضعیت عملیاتی مناسبی دارد. هم اکنون نسبت قیمت به درآمد آینده نگر لطیف، در حدود 5.5 واحد است. در بازار سرمایه ایران کمتر پیش آمده که شرکت با اندازه و ارزش بازاری 

ن باشد. بنابراین از این منظر لطیف می تواند بازده معقولی را نسبت سهامداران کند هر چند باید به ریسک های شرکت نیز توجه نمود. کوچک، دارای نسبت قیمت به درآمد پا

نظر کارشناسی

4،608 ریالکارشناسی 1400

ن می شود. نرخ فروش محصول تیشو برای ادامه سال 1400 برابر با  25.5 هزار تومان به  قیمت محصوالت شرکت بر اساس بهای تمام شده، کشش بازار و مذاکرات با مشتریان تع

ازای هر کیلوگرم و برای سال 1401 برابر با 28.8 هزار تومان در نظر گرفته شده است. همچنین نرخ فروش محصوالت بسته بندی در ادامه سال 1400 برابر با 8 هزار تومان به ازای هر عدد 

و برای سال آینده برابر با 10 هزار تومان به ازای هر عدد پیش بینی شده است.

ظرفیت اسمی شرکت 20.4 هزار تن و ظرفیت عملی شرکت 20 هزار تن تولید تیشو است. شرکت در سال های اخیر در نزدیک این ارقام تولید کرد است. در سال 1400 با توجه به مقادیر 

تولید ماهانه پیش بینی می شود که 19.65 هزار تن تیشو توسط شرکت تولید شود. این رقم برای سال 1401 برابر 19.7 هزار تن لحاظ شده است. همچنین میزان تولید محصوالت بسته 

بندی که نقش کمی در درآمد شرکت دارد در هر دو سال 200 هزار عدد در نظر گرفته شده است.

با توجه به نوع محصول تولیدی شرکت و موجودی های انبار اندک در پایان دوره، پیش بینی شده است که به میزان تولید، فروش انجام شود.

شرکت از پوشال مخلوط، کاغذ باطله اداری، کاغذ باگاس و خمیر الیاف کوتاه و بلند برای تولید  تیشو استفاده می کند. دو قلم مهم مواد اولیه شرکت پوشال و کاغذ باطله اداری هستند 

که بیش از 99 درصد مواد اولیه شرکت را تشکیل می دهند.رفتار بهای تمام شده مطابق با شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت کاغذی بررسی شده و در سال های اخیر نرخ مواد به 

ازای تولید هر کیلوگرم تیشو، چیزی در حدود 0.4 الی 0.6 دالر بوده است. این رقم برای ادامه سال در حدود 0.58 دالر و برای سال 1401 نیز به همین میزان در نظر گرفته شده است.

متوسط نرخ دالر موثر شرکت برای ادامه ی سال 24،600 تومان و برای سال 1401، 27،500 تومان لحاظ شده است.

ر  ر سود هر سهم 1401  به ازای تغ درصد تغ

رهای اساسی یک درصد از متغ

مازاد ارزش


