تحلیل بنیادی شرکت آریان کیمیاتک
(کیمیاتک)

این گزارش تنها بیانگر نظرات تحلیلگران کارگزاری دنیای خبره است و به هیچ عنوان به معنی توصیه ای جهت خرید یا فروش سهام این شرکت
نمی باشند و شرکت کارگزاری دنیای خبره هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از انجام هر گونه معامله ای با اتکا بر این گزارش را
برعهده نخواهد گرفت.

معرفی شرکت
فعالیت اصلی شرکت تولید ،توزیع ،خرید ،فروش ،واردات و صادرات مواد اولیه کلیه محصوالت و
فرآوردههای دارویی ،آرایشی ،بهداشتی و شیمیایی ،مکملهای غذایی و تجهیزات وابسته ،اجرای
طرحهای تحقیقاتی ،پژوهشی توسعه به طور مستقیم و یا از طریق اشخاص ثالث در ارتباط با کلیه
ترکیبات دارویی ،شیمیایی ،بیولوژیکی ،بیوتکنولوژی ،گیاهی و...است.
سرمایه ثبتی شرکت  1500میلیارد ریال است که آخرین بار اوایل سال  200 1399درصد از محل
مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه داده است.

ترکیب سهامداران

سهامداران

درصد مالکیت

گروه صنعتی گلرنگ

38.7درصد

گروه صنعتی پاکشو

 19.9درصد

گروه مدیریت صنعت خرده
فروشی کروش

 17درصد

کیان الماس مهر

 12.6درصد

گروه سرمایه گذاری کوروش

 5.5درصد

سایر

 6.3درصد

معرفی برندهای شرکت
محصوالت برند مای
محصوالت برند مای فارما
محصوالت برند شون
محصالت برند االرو
محصوالت برند کالیستا
محصوالت برند نئودرم
وضعیت رقبا
در هشت ماهه ابتدایی سال  97در حدود  70درصد از ارزش بازار دارویی کشور توسط تولیدکنندگان
داخلی و در حدود  30درصد از آن توسط واردکنندگان تامین شده است .این درحالی است که در
سال  96سهم واردات  32درصد بوده است .سیاستهای سازمان غذا و دارو در جهت افزایش سهم
تولید داخل و کاهش وابستگی به داروهای وارداتی میباشد و بر همین اساس واردات داروهای مشابه
تولید داخل محدود شده است.

عملکرد تولید شرکت

طبقه محصول

ظرفیت اسمی

عملکرد سال98

عملکرد سال99

دارویی

 35میلیون تن

 13میلیون تن

 16میلیون تن

بهداشتی

 57میلیون تن

 22میلیون تن

 37میلیون تن

آرایشی

 43میلیون تن

 8میلیون تن

 8میلیون تن

جمع

 135میلیون تن

 43میلیون تن

 62میلیون تن

این شرکت سه طبقه از محصوالت دارویی ،بهداشتی و آرایشی را تولید میکند که به ترتیب ظرفیت
عملی آن  44درصد 63 ،درصد و  53درصد است و با ظرفیت کامل خود کار نمیکند اما در نظر
دارد که تا انتهای سال جاری ظرفیت عملی محصوالت دارویی را تا  50درصد ،محصوالت بهداشتی
را تا  86درصد افزایش بدهد.
عملکرد فروش شرکت
تعداد فروش

عملکرد سال97

عملکرد سال98

عملکرد سال99

دارویی

 11میلیون تن

 12میلیون تن

 15میلیون تن

بهداشتی

 9میلیون تن

 21میلیون تن

 36میلیون تن

آرایشی

 5میلیون تن

 8میلیون تن

 8میلیون تن

جمع

 25میلیون تن

 41میلیون تن

 59میلیون تن

این شرکت در هیچ دوره ای با مازاد عرضه مواجه نبوده و هر انچه تولید کرده به فروش رسانده است
زیرا محصوالت این شرکت از برندهای معروف و داخلی هستند که به دلیل توقف واردات توانسته اند
بازار رقابتی خود را گسترش بدهند.

نرخ فروش ماهانه محصوالت

روند فروش نرخ محصوالت این شرکت به صورت ماهانه از ابتدای سال  1400به صورت نمودار باال
است .نرخ فروش محصوالت در مرداد ماه نسبت به تیرماه کاهش اندکی داشته اند .محصوالت دارویی،
بهداشتی و آرایشی به ترتیب 23درصد11 ،درصد و  23درصد کاهش داشت.

بهای تمام شده

بهای تمام شده محصوالت  95درصد شامل مواد مستقیم مصرفی است که  70درصد آن مواد اولیه
داخلی و  30درصد آن وارداتی است 2 .درصد آن دستمزد مستقیم و  3درصد آن سربار تولید است.

مفروضات تحلیل
برای تحلیل این شرکت بسیاری از پیش بینی های خود شرکت لحاظ

درصد

مفروضات

شده است .نرخ مواد مصرفی وارداتی با  10درصد رشد اعمال شده است

افزایش نرخ

زیرا افزایش بیش از  10درصدی نرخ دالر تا انتهای سال جاری بعید به

35%

فروش

نظر می رسد اما افزایش نرخ تورم با توجه به گزارشات جهانی  35درصد

افزایش نرخ مواد

15%

مصرفی-داخلی
افزایش نرخ مواد

لحاظ شده است.

10%

مصرفی وارداتی
ظرفیت دارویی

50%

ظرفیت بهداشتی

86%

ظرفیت آرایشی

43%

افزایش ظرفیت

0%

تحلیل حساسیت

افزایش نرخ فروش
5,816

افزایش ظرفیت

20%

30%

40%

50%

4,225

5,286

6,346

7,407

4,814

5,976

7,138

8,299

15%

5,992

7,356

8,720

10,084

20%

6,581

8,046

9,511

10,977

0%
5%

صورت سود و زیان

شرح
درآمدهای عملیاتی
بهاى تمام شده درآمدهای
عملیاتی

تجدید ارائه شده دوره

تجدید ارائه شده دوره

9ماهه

سال1400

بهار1400

6,567,810

12,626,079

25,692,064

3,389,711

22,302,353

)(3,272,475

)(6,467,982

)(1,684,873) (13,392,687

)(11,707,814

منتهی به  1398/12/29منتهی به 1399/12/3۰

اخر1400

3,295,335

6,158,097

12,299,377

1,704,838

10,594,539

)(1,096,680

)(1,790,320

)(2,645,011

)(657,640

)(1,987,371

سود (زیان) عملیاتی

2,198,655

4,367,777

9,654,366

1,047,198

8,607,168

هزینههاى مالى

)(413,983

)(516,842

)(594,136

)(148,534

)(445,602

)(36,080

)(49,793

سود (زیان) ناخالص
هزینههاى فروش ،ادارى و
عمومى

سایر درآمدها و هزینههای
غیرعملیاتی -اقالم متفرقه
سود (زیان) عملیات در حال

)(3,593

1,748,592

3,801,142

9,060,230

895,071

8,161,566

سال جاری

)(222,054

)(192,068

)(336,111

)(33,218

)(302,893

سالهای قبل

)(25,330

0

تداوم قبل از مالیات

سود (زیان) خالص عملیات در
حال تداوم
سود (زیان) خالص
سود (زیان) هر سهم
سرمایه

0

1,501,208

3,609,074

8,724,119

861,853

7,858,673

1,501,208

3,609,074

8,724,119

861,853

7,858,673

3,002

2,406

5,816

575

5,239

500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

نتیجهگیری
شرکت آریان کیمیاتک در 17شهریورماه سال جاری  15درصد از سهام خود را به قیمت 2،300
تومان در هر سهم عرضه کرد .این شرکت از زمان آغاز کرونا افزایش فروش داشته است زیرا بسیاری
از مواد شوینده الزم ،ماسک و محلول های الزم از محصوالت اصلی آن است .همچنین توقف واردات
محصوالت آرایشی و بهداشتی به نفع کیمیاتک است.
با مفروضات لحاظ شده سود هر سهم این شرکت معادل  580تومان و  p/eمعادل  6برای این سهم
برآورد شده است .این شرکت پتامسیل افزایش ظرفیت عملی از محصوالت خود را دارد و همینطور
افزایش نرخ محصوالت میتواند تغییرات اساسی را در شرکت ایجاد نماید.

