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  ايران اتومبيل قطعات

 93آبان 6
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 :(ختوقا) ايران اتومبیل قطعاتتحلیل بنیادی 

 

 

 تعرفی شرکم

در شهر مشهد به ثبت رسید و در  71/2/7531گروه صنعتی قطعات اتومبیل ايران در تاريخ 

از سهامی خاص به سهامی عام تغییر يافت و در همان سال در بورس تهران  7511سال 

پذيرفته شد. موضوع فعالیت شرکت در زمینه تولید و مديريت شرکتهای تولید قطعات 

 .باشدخودرو می

در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری سرمايه گذاری سمند است و واحد تجاری اصلی 

 باشد.خودرو مینهايی آن گروه صنعتی ايران 

  درصد سهم سهامدار/دارنده

  M 883511 711 سهامي خاص-شركت سرمايه گذاري سمند

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي 

 نفت سهامي خاص
21 M 713721  

  M 5318  1 شركت تعاوني اعتبارفرشتگان

  M 7311  3 شخص حقيقي

  M 7322  5 شخص حقيقي

 

 1نمودار شماره 
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 سود وزيان( : –آخرين صورتهای مالی )ترازنامه  .7

ت. همانطور شرکت صورت گرفته اس 25و22ای بین بودجه اعالمی در جدول زير مقايسه

 18شرکت به ازای هر سهم مبلغی معادل  22، در سال که در اين جدول قابل مشاهده است

 .اعالم کرده است سودريال 

درصد از سود را در  23قصد تقسیم ت که هیات مديره سشرکت اعالم کرده ا (7

 دارد. 25ال مالی مجمع سالیانه س

ت و ريال پیش بینی شده اس 878معادل  22ال مالی ود تلفیقی شرکت در سس (2

 ت.ريال آن محقق گرديده اس 823مبلغ  ماهه شرکت ، 72مطابق اطالعات 

ريال  718،238را معادل تلفیقی  خالص ، سود 25شرکت در پیش بینی سود سال  (5

 ت.رآورد نموده اسب
 

 (ريال ميليون برحسب مبالغ) قطعات اتومبيل ايران: صورت سود و زيان شركت 1جدول شمارۀ 

 صورت سود و زيان

www.karabourse.ir 

 شرح
پيش بيني سال منتهي به 

1131/11/13 

واقعي دوره منتهي 

 1131/60/11به 

واقعي دوره منتهي به 

1131/60/11 

به واقعي سال منتهي 

1131/11/13 

 12111 36 111 192131 سود سرمايه گذاري ها

 32161 6 6 6 سود فروش سرمايه گذاري

 6 6 6 6 سود ساير فعاليت ها

شركت سرمايه گذاري 
سهامي خاص-سمند

67%

شركت سرمايه گذاري 
فت صندوق بازنشستگي ن

سهامي خاص
10%

شركت تعاوني 
اعتبارفرشتگان

3%

شخص حقيقي
2%

يشخص حقيق
1%

ساير
17%

سهم
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 18311 36 111 192131 جمع درامد ها

 (112111) (92113) (12311) (102366) هزينه ها عمومي اداري و...

خالص ساير درامدها)هزنيه 

 عملياتي(
6 6 6 6 

 (116) (92613) (12116) 162131 سود و زيان عملياتي

 6 6 6 6 هزينه هاي مالي

 112113 82111 112631 192160 خالص درامد)هزينه هاي( متفرقه

 112803 (12960) 12191 192839 سود)زيان( قبل از اقالم غير مترقبه

 6 6 6 6 اقالم غير مترقبه

 112803 (12960) 12191 192839 سود)زيان(قبل از كسر ماليات

 6 (116) 6 (101) ماليات

سود)زيان( خالص پس از كسر 

 ماليات
192113 12191 (12110) 112803 

 1002016 1002016 1002016 1002016 تعداد سهام

 18 (11) 11 186 سود هر سهم

 

 ت.نشان داده شده اس اصلی در جدول زير آخرين ترازنامه شرکت

 ب ميليون ريال(حس: ترازنامه شركت قطعات اتومبيل ايران )مبالغ بر  1جدول شماره 

 ترازنامه

www.karabourse.ir 

 شرح
پايان عملکرد 

 واقعی منتهی به

پايان سال مالی 

 شرح قبل

پايان عملکرد واقعی 

 منتهی به

پايان سال مالی 

 قبل

 1131/60/11 1131/11/13 1131/60/11 1131/11/13 

   هابدهي   هادارايي

 012910 112131 موجودي نقد
حسابها و اسناد 

 پرداختني تجاري
6 6 

سرمايه گذاريهاي كوتاه 

 مدت
162111 111 

ساير حسابها و اسناد 

 پرداختني
132111 012613 

طلب از شركتهاي گروه و 

 شركتهاي وابسته
1012811 1162181 

بدهي به شركتهاي 

 گروه و وابسته
82103 82616 
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حصه جاري حسابها و 

 اسناد دريافتني تجاري
 6 6 پيش دريافتها 6 6

ساير حسابها و اسناد 

 دريافتني
112669 112193 

ذخيره ماليات بر 

 درآمد
6 6 

 6 6 موجودي مواد و كاال

حصه جاري 

تسهيالت مالي 

 دريافتي

6 6 

 066 12191 پيش پرداختها

سود سهام 

پيشنهادي و 

 پرداختني

82131 12380 

 1932161 1112180 جمع داراييهاي جاري
جمع بدهيهاي 

 جاري
112113 912611 

سرمايه گذاريهاي بلند 

 مدت
1102119 1112018 

حسابها و اسناد 

 پرداختني بلند مدت
6 6 

داراييهاي ثابت پس از كسر 

 استهالک
112119 112918 

تسهيالت مالي 

 دريافتي بلند مدت
6 6 

 910 910 داراييهاي نامشهود
ذخيره مزاياي پايان 

 خدمت
12113 82811 

حسابها و اسناد دريافتني 

 تجاري)بلند مدت(
6 6 

جمع بدهيهاي غير 

 جاري
12113 82811 

پيش پرداختهاي سرمايه 

 اي
6 6 

جمع بدهيهاي 

 جاري و غير جاري
882161 912111 

   حقوق صاحبان سهام 111 99 ساير داراييها

 1002016 1002016 سرمايه   

 6 6 صرف سهام   

   
وجوه دريافتي بابت 

 افزايش سرمايه
6 6 

 102001 102001 اندوخته قانوني   

   
اندوخته طرح و 

 توسعه
6 6 

 1112010 1192901 سود )زيان( انباشته   
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 1112110 1032319 جمع داراييهاي غير جاري 
جمع حقوق صاحبان 

 سهام
0112611 0112393 

 0382119 0112101 جمع داراييها
جمع بدهيها و 

 حقوق صاحبان سهام
0112101 0382119 

 

 عمده طلب شرکت اصلی مربوط به طلب از شرکت الکتريک خودرو شرق می باشد.

 

 یبورسپرتفوی  .2

 را ارايه می دهیم. 51/11/25ی شرکت را در تاريخ پرتفوی بورسدر ابتدا جدول مربوط به 

 قطعات اتومبيل ايرانشركت  يپرتفوي بورس:  1جدول شماره 

 پرتفوی بورسی
www.karabourse.ir 

 نماد نام سهم

 مالكيت سهام

بهاي تمام 

 شده

قيمت 

 روز

ارزش خالص 

 پرتفو

مازاد ارزش 

 پرتفو

درصد از 

 پرتفوي بورس

درصد از كل 

 تعداد پرتفو
درصد 

 مالكيت

الكتريک 

 خودرو شرق
 11.6111% 81.1109% 1192609 1832119 12110 312136 11.69 11628102111 خشرق

رينگ سازي 

 مشهد
 10.1811% 89.1119% 1112116 1112111 12361 802011 09.81 3121112116 خرينگ

فوالد مباركه 

 اصفهان
 6.6881% 6.6931% 101 893 12098 111 6 1932166 فوالد

فوالد مباركه 

اصفهان )حق 

 تقدم(

 6.6161% 6.6131% 161 119 12098 11 6 032011 فوالدح

شركت 

الكتريک 

خودرو شرق 

 )حق تقدم(

 0.8618% 11.8936% 032111 032111 12110 6 19.18 1121812113 خشرقح

    8012110  0682818   1132631    جمع
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همانطور که مشاهده می فرمايید بیشترين درصد از پرتفوی بورسی مربوط به شرکت  

 سازی مشهد می باشد.الکتريک خودرو شرق و رينگ 

شرکت الکتريک خودرو شرق يکی از شرکتهای تحت پوشش قطعات اتومبیل ايران ) 

 .باشدياپکو ( و وابسته به گروه صنعتی ايران خودرو می

  محصوالت جاری شرکت

 : انواع دسته سیم خودروهای

 محصوالت صادراتیوانت پیکان و  –پرايد  –تیبا  –رانا  – 218پژو  -پارس -813پژو  -سمند

 : انواع دسته راهنما خودروهای

 وانت مزدا -پرايد  -پارس  –سمند 

تحت پوشش شرکت ياپکو با ارائه محصوالت  است که سال 53شرکت رينگسازی مشهد 

متنوع خود که در سه کارخانه رينگهای سواری ، رينگهای سنگین و رام زير موتور تولید می 

 است.، به فعالیت پرداخته شوند

 پرتفوی غیربورسی .5

 .نمايیدهای غیر بورسی شرکت را مشاهده میدر جدول زير خالص ارزش دارايی

 پرتفوي غيربورسي شركت قطعات اتومبيل ايران:  8جدول شماره 

 پرتفوی غیربورسی

www.karabourse.ir 

 نام سهم

ارزش  مالكيت سهام

قيمت 

 تمام شده

قيمت تمام 

 شده هر سهم
EPS 

قيمت 

 روز

ارزش خالص 

 پرتفو

درصد از پرتفو 

 غير بورسي

درصد از كل 

 تعداد پرتفو
درصد 

 مالكيت

اگزوز خودرو 

 خراسان
11823062666 166 992111 191 018 12603 8182111 %10.0110 %11.1066 

توليدي قطعات 

 محوري خراسان
0626662666 166 102666 066 03 066 102666 %9.1196 %1.1183 

سيز صنعت گاز 

 شرق
1126662666 166 112666 12666 90 12666 112666 %1.1101 %1.1118 
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كابل خودرو 

 سبزوار
8826662666 166 112618 130 111 130 112618 %1.9111 %1.1613 

عامل صادرات 

 استان خراسان
12111 0.39 111 332381 6 6 6 %6.6666 %6.6666 

آزمايشي و 

تحقيقات و 

قطعات مجموعه 

 خودرو هاي

8662666 6.1 866 12666 6 6 6 %6.6666 %6.6666 

سرمايه گذاري 

ساختمان عرش 

 آذين البرز

1662666 166 166 12666 6 6 6 %6.6666 %6.6666 

   811،211    782،152   جمع

 

پرتفو  %51علت اينکه تقريبا شرکت اگزور خودرو خراسان ه از میان شرکتهای غیر بورسی ب

ر پردازيم و مابقی شرکتها را بدهد فقط به بررسی اين شرکت میتشکیل میشرکت ختوقا را 

 نمايیم.اساس بهای تمام شده در پرتفو منظور می

الزم به ذکر است سود هر سهم مربوط به شرکت اگزوز خودرو خراسان که در جدول شماره 

 داخت.ذکرشده است ،سود برآوردی می باشد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پر 8

ريال سود به ازای هر سهم برای شرکت  811شرکت قطعات اتومبیل ايران مبلغی معادل 

 در نظر گرفته است. 25اگزوزسازی خراسان در سال 

 شرکت اگزوز خودرو خراسان .8

در اداره ثبت شرکتهای مشهد به ثبت رسید. موضوع  17/12/7518شرکت در تاريخ 

 باشد.اگزوز خودرو می اصل فعالیت شرکت در زمینه تولید انواع

 مشاهده میگردد. 7511شرکت از سال درنمودار زير میزان تولید اين 
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 1نمودار شماره 

 
 

 182،512تعداد  25شود با توجه به بهبود تولید خودروسازها شرکت در سال پیش بینی می

 تولید نمايید. 813عدد معادل اگزوز پژو 

 )مبالغ برحسب ريال( اگزوز خودرو خراسان : صورت سود و زيان شركت 1جدول شماره 

 سود و زيان سالهای گذشته
www.karabourse.ir 

 سود هر سهم سود )زيان( سال

1110 1211121362116 11 

1119 11211120632110 33 

1111 01211823162181 889 

1113 39211121012900 916 

1136 93233129112310 118 

1131 (00260121012060) 6 

1131 11239021162811 060 

 018 11218326112936 31پيش بيني كارشناسي 

 

 

 

 

 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1387 1388 1389 1390 1391 1392 پيش بينی 
93کارشناسی 

861مقدار توليد معادل اگزوز 
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 نکات مهم:

بیشترين درصد بهای تمام شده نسبت به فروش مربوط به مواد مستقیم میباشد در  .7

 درصد. 11حدود 

 و ترکیه وارد میگردد. مواد مستقیم بیشتر از کشور کره3 هندوستان .2

نسبت به سالهای گذشته مبلغ کمتری  22برای سال ذخیره مالیات در نظر گرفته شده  .5

 می باشد وآثار مالی ناشی از تعديالت سنواتی اين مبلغ مشخص نیست.

 مفروضات :

 درصد رشد داشته باشد. 21مقدار  22نسبت به تولید سال  25تولید سال  .7

 درصد رشد نمايید.71مقدار  22قیمت فروش هر واحد محصول نسبت به سال  .2

 درصد فروش فرض شده است. 11مواد مستقیم  .5

 درصد رشد داشته باشد.51،معادل  22زد مستقیم نسبت به سال دستم .8

 .صورت سود و زيان کارشناسی شرکت اگزوز خودرو خراسان  به شرح زير میباشد

 
 

 ) مبالغ بر حسب ريال( خراسان زيان كارشناسي شده شركت اگزوز خودرو: صورت سود و  0جدول شماره 

 زيان کارشناسی شدهصورت سود و 
www.karabourse.ir 

  31 31 

 12910219326112119  12111210121112309   فروش

  12101219321112931  12681291121102901 محصوالت ساپكو 

  101283329032113  193201121692133 ساير 

      

بهای تمام شده کاالی فروش 

 رفته
 (12111218121112111)  (12111231123112088) 

  (12818291121102169)  (12611213126162113) مواد مستقيم 

  (83260120132611)  (19291329112111) دسمتزد مستقيم 

  (13261929112818)  (01211326012611) سربار 

    11211121112316 ساير 
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سود 

 ناخالص
  180211023912111  191238021192118 

 
فروش هزينه هاي 

 اداري و عمومي
(11261823112816)  (81291628112113)  

 

خالص ساير 

درآمدها و هزينه 

 هاي عملياتي

1211129932189  0296121112811  

   (10231321912111)  (11266923182981) 

سود 

وزيان 

 عملیاتی

  113213929332833  111231121612900 

  (81219321162113)  (10211021112183) هزينه مالي 

 

خالص ساير 

درآمدها و هزينه 

 هاي غيرعملياتي

9293828112901  9293828112901  

   (11211121112918)  (11291126992838) 

 161211121112191  36209123912911  سود وزيان قبل از کسر مالیات

 (13269820012313)  (9203321812118) 6.618310611-  مالیات

سود 

)زيان( 

 خالص

  11239021162811  18269128132181 

سود هر 

 سهم
  060  018 

، با توجه به  25سود برآوردشده کارشناسی شرکت اگزوز خودرو خراسان برای سال 

 ريال می باشد. 878معادل  مفروضات مطرح شده ،
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 NAVمحاسبه  .3

 هر سهم ختوقا نشان داده شده است. NAVدر جدول زير 

 

 

 هر سهم ختوقا  NAV:  9جدول شماره 

www.karabourse.ir/ 

      ختوقا نماد 

کلیه مبالغ به 

میلیون ريال 

 می باشد

  

           

 وضعيت سرمايه گذاريهای شركت  ختوقا

 

ام
سه

 

ارزش پرتفو بورسی و غیر 

 بورسی
  000,032,222 تعداد سهام  7،112،157

تاریخ 

 محاسبه :
3333/20/32  

 

بهای تمام شده سرمايه 

گذاريها بورسی  و غیر 

 بورسی

217،151  P/e = 4024  :سال مالی   

 
مازاد ارزش پرتفو بورسی 

 وغیر بورسی
111،128  EPS33= 44  

تاریخ ترازنامه 

 مبنا :
3333/20/33  

 

ت
ال

دي
تع

 

سود و زيان حاصل از 

 واگذاری سهام

1     

تاریخ صورت 

وضعیت 

 پورتفوی:

3333/20/33  

 1        

  وضعیت سرمایه گذاریهای شركت سرمایه گذاری قطعات اتومبیل ایران  1 

 
سود نقدی حاصل از 

 سرمايه گذاريها
  ارزش روز بهای تمام شده شرح  1

 
ذخیره کاهش ارزش 

 سرمايه گذاريها
  مبلغ درصد مبلغ درصد   1

 

ها
يی

ارا
د

 

  024,464 %60 333,234 %43 بورسی  111،128 مازاد ارزش روز دارايیها

  404,000 %44 340,033 %63 غیر بورسی  812،828 حقوق صاحبان سهام 
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علی الحساب افزايش 

 سرمايه
  3,240,033 %322 043,430 %322 جمع  1

        7،871،571 خالص ارزش دارائیها 

 

هم
 س

هر
 

NAV   3،212 هر سهم        

        5331 قیمت هر سهم 

 
مت جاری به نسبت  قی

NAV 
%8132888        

 

و قیمت برآوردی برای سهم غیربورسی  51/11/25با توجه به قیمتهای سهام بورسی در تاريخ 

 ريال برآورد شده است. 3212هر سهم ختوقا معادل  NAVاگزوز خودرو خراسان ، 

درصد  81ريال( ، در حال حاضر سهم در محدوده  5331با توجه به قیمت هر سهم ختوقا ) 

NAV .خود معامله می گردد 

 

 تحلیل حساسیت .8

درصد تغییر در ارزش پرتفوی هر سهم  71در جدول زير نشان داده شده است که به ازای هر 

 هر سهم ختوقا چند درصد تغییر می کند.NAV بورسی شرکت قطعات اتومبیل ايران ، 

 : تحليل حساسيت 1جدول شماره 

وریآتغییرات در سود   

شرکت های سرمايه گذاری شده   
www.karabourse.ir 

 NAVاثر بر  درصد نوسان قيمت ارزش روز سرمايه گذاري)م ريال( نام شرکت

 6.681 6.1 1832119 الكتريک خودرو شرق

 6.689 6.1 1112111 رينگ سازي مشهد

 6.666 6.1 893 فوالد مباركه اصفهان

 6.666 6.1 119 فوالد مباركه اصفهان )حق تقدم(

شركت الكتريک خودرو شرق 

 )حق تقدم(
032111 6.1 6.611 

   0682818 جمع

 



 

 

 www.karabourse.ir                                "کارابورس"کارایی بیشتر در بورس با  

هر سهم  NAVدرصد قیمت هر سهم خشرق ،  71، با تغییر  1با توجه به جدول شماره  

 درصد تغییر می کند. 8ختوقا 

 

 نکات مهم  .1

ريال سود  711معادل  22/72/25شرکت الکتريک خودرو شرق در گزارش منتهی به  (7

ريال (  37درصد )81معادل  57/18/25پیش بینی کرده است که در گزارش منتهی به 

 .را پوشش داده است

ريال سود پیش  711معادل  22/72/25شرکت رينگ سازی مشهد در گزارش منتهی به  (2

ريال ( را  11درصد ) 88معادل  57/18/25بینی کرده است که در گزارش منتهی به 

 .پوشش داده است

بینی کارشناسی شده و با توجه به خوش بینی نسبت به رشد صنعت خودرو در پیش  (5

ريال برای شرکت اگزوز خودرو خراسان برای  878در آينده نزديک ، سودی معادل 

برآورد شده است .اين در حالیست که شرکت قطعات اتومبیل ايران  25سال مالی 

ارشات خود در نظر گرفته در گز 25ريال برای سود اين شرکت در سال مالی  811مبلغ 

 است.

 182،512شرکت اگزوز خودرو خراسان ، معادل  25در برآورد کارشناسی تولید سال  (8

در نظر گرفته شده است.اين در حالیست که ظرفیت اسمی  813عدد اگزوز معادل 

 می باشد. 813عدد اگزوز معادل  7،318،257شرکت معادل 
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