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سیمرغنماد

1353سال تاسیس

18،960قیمت سهم ) 1400/07/28( )ریال(

EPS2،911 گذشته نگر)ریال(

P/E6.51 گذشته نگر

34.61درصد شناوری

1،300سرمایه )میلیارد ریال(

24،648ارزش بازار)میلیارد ریال(

3،205سود برآوردی هر سهم 1400)ریال(

4،147سود برآوردی هر سهم 1401)ریال(

P/E4.08 آینده نگر

30 آذرسال مالی منتهی به

شـــرکت ســـیمرغ در تاریـــخ 1353 بـــا ســـرمایه اولیـــه 40 میلیـــون ریـــال بـــه صـــورت ســـهامی خـــاص تاســـیس و ســـال 1354 بـــا اولیـــن  
ـــا احـــداث واحدهـــای یـــزد، کرمـــان، اصفهـــان2 و خراســـان،  واحـــد تخم گـــذار در واحـــد اصفهـــان فعالیـــت خـــود را آغـــاز و بـــه تدریـــج ب
تعـــداد واحدهـــای خـــود را بـــه 5 رســـاند. در ســـال 1359 بـــا ادغـــام شـــرکت ســـیکل )مـــرغ شـــمال(، واحدهـــای مـــرغ گوشـــتی زیـــاران 
ــال  ــید و در سـ ــد رسـ ــه 7 واحـ ــدی بـ ــزارع تولیـ ــداد مـ ــب تعـ ــن ترتیـ ــتند و بدیـ ــیمرغ پیوسـ ــرکت سـ ــه شـ ــه مجموعـ ــرا بـ ــن زهـ و بوئیـ
1392 مزرعـــه الجیـــن در همـــدان )تحـــت پوشـــش واحـــد زیـــاران( و مزرعـــه بردســـیر کرمـــان بـــه مـــزارع شـــرکت اضافـــه شـــد. در حـــال 
حاضـــر ایـــن شـــرکت بـــا واحدهـــای تولیـــدی خـــود، بزرگتریـــن مرغـــداری تولیـــد تخـــم مـــرغ خوراکـــی در ســـطوح کشـــور اســـت. همچنیـــن 

ـــروری  دارد. ـــز در زمینـــه کشـــاورزی و باغبانـــی و دامپ ـــور ، فعالیـــت هـــای گســـترده ای نی ـــر فعالیـــت در حـــوزه طی شـــرکت عـــاوه ب

طبـــق آخریـــن آمـــار، تولیـــد تخـــم مـــرغ در جهـــان در چنـــد ســـال گذشـــته بـــا یـــک رونـــد افزایشـــی بـــه 82 میلیـــون تـــن در ســـال2019 
رســـید. چیـــن، آمریـــکا و هنـــد بزرگتریـــن تولیدکننـــدگان تخـــم مـــرغ جهانـــی بـــه شـــمار مـــی رونـــد و حـــدود نیمـــی از تولیـــدات جهـــان را 

ـــد تخـــم مـــرغ  1،100 هـــزار تـــن اســـت. ـــران در تولی ـــر اســـت ظرفیـــت ای ـــار دارنـــد. شـــایان ذک در اختی

معرفی شرکت

معرفی صنعت  تخم مرغ
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



غ گزارش تحلیلی شرکت سیمر
غ( )سیمر

شــــماره بیســـت و دوم

سرمایه گذاری ملی ایران )سهامی عام(
 »هلدینگ«

1 4 0 0 /0 8 /0 13

www.nici.ir

123456789رتبه

ترکیهاندونزیبرزیلروسیهژاپنمکزیکهندآمریکاچینکشور

31.36.384.82.832.632.52.491.381.2میزان تولید

برترین کشورهای تولیدکننده تخم مرغ 2019-واحد) میلیون تن(

در نمودار زیر سرانه مصرف تخم مرغ ایران در مقایسه با جهان و آمریکا مشاهده می شود. 

سرانه مصرف تخم مرغ)کیلوگرم(
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پـــرورش مـــرغ بـــه شـــکل صنعتـــی در ایـــران از ســـال 1٣٣٣ بـــا وارد کـــردن جوجـــه مرغ هـــای یـــک روزه یـــا تخم مرغ هـــای نطفـــه دار از 
نژادهـــای اصـــاح شـــده خارجـــی آغـــاز شـــد و توســـعه آن در ایـــن مـــدت بـــه حـــدی بـــوده کـــه امـــروز توانســـته بخـــش قابـــل توجهـــی 
از پروتئیـــن حیوانـــی مـــورد نیـــاز کشـــور را فراهـــم کند 90درصـــد  تخم مـــرغ  در کشـــور  بـــه  روش صنعتـــی  تولید می شـــود.  شـــایان ذکـــر 

ـــزای مرغـــی بـــوده اســـت.  ـــه دلیـــل شـــیوع آنفوالن اســـت کاهـــش تولیـــد در ســـال 1396 ب

روند تولیدات تخم مرغ در کشور )هزار تن(

ـــدی  ـــد تولی ـــش از 1،600 واح ـــی در بی ـــان صنعت ـــرغ، از مرغ ـــم م ـــن تخ ـــزار ت ـــدود 1،100  ه ـــد ح ـــود تولی ـــی ش ـــاهده م ـــه مش ـــور ک  همانط
کشـــور صـــورت مـــی گیـــرد. تـــک تـــک واحدهـــا نســـبت بـــه کل تولیـــد کشـــور ظرفیـــت بســـیار ناچیـــزی دارنـــد و لـــذا ســـهم هـــر واحـــد 

نســـبت بـــه تولیـــد کل کشـــور قابـــل توجـــه نیســـت. 

طبق آخرین گزارش تعداد مرغداری فعال در کشور 1268 واحد است.
مرغداری فعال           مرغداری غیرفعال

وضعیت صنعت تخم مرغ در ایران
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در نمـــودار زیـــر رونـــد قیمـــت هـــر کیلوگـــرم تخـــم مـــرغ از ابتـــدای ســـال 1390 نشـــان داده شـــده اســـت. میانگیـــن قیمـــت هـــر کیلـــو 
تخـــم مـــرغ در ســـال 1390 معـــادل 23,101 ریـــال بـــوده و میانگیـــن نـــرخ هـــر دالر آمریـــکا در ســـال 1390 معـــادل 12,550 ریـــال بـــه 
عبارتـــی هـــر کیلـــو 1.8 دالر بـــوده اســـت. الزم بـــه توضیـــح هســـت قیمـــت هرکیلـــو تخـــم مـــرغ در حـــال حاضـــر در محـــدوده 217,000 

ریـــال اســـت. 

میانگین قیمت تخم مرغ

آخرین ترکیب سهامداری شرکت سیمرغ در تاریخ 1400/07/24 

*کنترل و مدیریت شرکت در اختیار بانک کشاورزی است.
*شرکت صنعتی مقواسازی شرق که سهامدار 2 درصدی شرکت است، از شرکت های فرعی سیمرغ محسوب می شود.

روند قیمت تخم مرغ

ترکیب سهامداران شرکت  سیمرغ

درصدتعداد سهام)میلیون سهم(

%52440شرکت خدمات پشتیبانی مهر78

%15512شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

%786بانك تجارت

%715شرکت مدیریت طرح وتوسعه آینده پویا

%232شرکت صنعتی مقواسازی شرق

%44935سایر

%1،300100جمع کل

سهامداران
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شکل زیر به طور خاصه فرایند تولید شرکت را نمایش می دهد.

محصوالت شرکت و فرآیند تولید 

مصارف نوع محصول ردیف

فروش به فروشگاههاتخم مرغ خوراکی1

فروش به مرغداران مرغ گوشتیجوجه یکروزه گوشتی2

مصرف در مرغداری های مرغ تخم گذار جوجه یکروزه تخمگذار3

مصرف در مرغداری های مرغ تخم گذارپولت تخم گذار4

مصرف در مرغداری ها)گندم و جو(، فروش به فروشگاه ها )پسته خشک(انواع محصوالت کشاورزی شامل پسته، گندم و جو5

خرید جوجه مادر تخمگذار از 
شرکتهای خارجی

 پرورش به مدت 
5 ماه، رسیدن به مرحله 

تخمگذاری

وارد شدن به مرحله 
تولید و تخمگذاری

جداسازی تخم مرغ های 
نطفه دار و ارسال به 
کارخانه جوجه کشی

پرورش جوجه ها به 
مدت 20 هفته و تبدیل 

به پولت

 انتقال پولت ها به سالن های تولید
 و تخم گذاری به مدت 60 هفته 
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بـــا توجـــه بـــه فســـاد پذیـــری تخـــم مـــرغ و عـــدم قابلیـــت انبـــارداری، همـــواره مقـــدار تولیـــد و فـــروش تخـــم مـــرغ اختـــاف جزیـــی 
داشـــته اســـت و بـــرای پیـــش بینـــی ســـال هـــای 1400 و 1401 نیـــز فـــرض برابـــری مقـــدار تولیـــد و فـــروش در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت. 
نکتـــه مهـــم دیگـــر در خصـــوص میـــزان فـــروش شـــرکت، افـــت قابـــل توجـــه مقـــدار فـــروش تخـــم مـــرغ درســـال 1397 بـــه علـــت تغییـــر 
ســـال مالـــی شـــرکت اســـت. بـــا توجـــه بـــه راه انـــدازی طـــرح هـــای جدیـــد رونـــد تولیـــد و فـــروش شـــرکت طـــی مـــاه هـــای اخیـــر بـــا 
ـــد تخـــم مـــرغ در فصـــل بهـــار ســـال جـــاری، 5،333 تـــن  ـــه مقـــدار تولی ـــه طـــوری کـــه متوســـط ماهان ـــوده اســـت. ب افزایـــش همـــراه ب
بـــوده و بـــا افزایـــش قابـــل توجـــه در مـــاه هـــای تیـــر، مـــرداد و شـــهریور بـــه ترتیـــب بـــه عـــدد 5,933 تـــن، 6,295 تـــن و 6,928 تـــن 
رســـیده اســـت. بـــا توجـــه بـــه ســـال مالـــی شـــرکت کـــه منتهـــی بـــه 30 آذرمـــاه اســـت، مقـــدار تولیـــد بـــرای ســـال 1400، تنهـــا بـــرای ســـه 
ماهـــه منتهـــی بـــه آذرمـــاه بـــرآورده شـــده کـــه هماننـــد فصـــل تابســـتان در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت. همچنیـــن مقـــدار تولیـــد تخـــم 

ـــرآورد شـــده اســـت.  ـــن( ب ـــه 6،250 ت ـــز معـــادل 75 هـــزار تن)معـــادل متوســـط ماهان ـــرای ســـال 1401 نی مـــرغ ب

متوســـط نـــرخ فـــروش محصـــول تخـــم مـــرغ در فصـــل بهـــار 133,062,058ریـــال  بـــه ازای هـــر تـــن و در فصـــل تابســـتان 181،000،000 
ریـــال بـــوده اســـت. همچنیـــن نـــرخ فـــروش شـــهریورماه معـــادل  198,696,016 ریـــال بـــوده کـــه بـــرای ســـه مـــاه منتهـــی بـــه آذرمـــاه 
1400 نیـــز  معـــادل شـــهریورماه در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت. بـــرای نـــرخ تخـــم مـــرغ و ســـایر محصـــوالت، در ســـال مالـــی 1401، افزایـــش 

نـــرخ 25 درصـــدی در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت. 

بررسی مقدار فروش 

نرخ فروش

49,23214,09365,16060,55969,66675,000تنتخم مرغ

28,5996,43824,14112,69618,88420,000هزار قطعهجوجه یکروزه گوشتی

3501,2247324211,000-هزارقطعهپولت

4,7952,0784,2301,4513,9613,000هزار قطعهجوجه یکروزه تخمگذار

23,65275,433----سایر)کود مرغی، دان ساخته شده و محصوالت کشاورزی(

161,50647,873200,838152,389168,365174,433مجموع

55,595,42674,838,43071,285,835107,275,417170,867,074248,370,020تن / ریالتخم مرغ

16,818,98029,788,44422,246,34416,379,80557,370,05594,797,599هزار قطعه / ریالجوجه یکروزه گوشتی

0180,291,429195,580,882223,709,016539,437,055681,742,424هزارقطعه / ریالپولت

31,058,18643,288,73938,821,98651,590,627116,436,068152,329,424هزار قطعه / ریالجوجه یکروزه تخمگذار

مقدار فروش

نرخ فروش
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بـــا توجـــه بـــه ترکیـــب درآمـــدی شـــرکت بیـــش از 85 درصـــد از مبلـــغ فـــروش مربـــوط بـــه تخـــم مـــرغ و 15 درصـــد مابقـــی ســـهم جوجـــه 
یکـــروزه گوشـــتی و تخـــم گـــذار ، پولـــت و ســـایر محصـــوالت اســـت. ســـایر محصـــوالت شـــامل محصـــوالت کشـــاورزی ، دان ســـاخته 

شـــده و کـــود مرغـــی اســـت.

مهـــم تریـــن بخـــش بهـــای تمـــام شـــده شـــرکت مـــواد مســـتقیم بـــوده اســـت کـــه عمدتـــا شـــامل ذرت، کنجالـــه ســـویا و ریزمغـــذی هـــا 
ـــرآورد مبلـــغ مـــواد مســـتقیم مصرفـــی،  ـــرخ اقـــام مـــواد مســـتقیم مصرفـــی، بـــه منظـــور ب ـــا توجـــه بـــه عـــدم انتشـــار مقـــدار و ن اســـت. ب
فـــرض شـــده اســـت بهـــای مـــواد مســـتقیم درصـــدی از مبلـــغ فـــروش شـــرکت باشـــد. میانگیـــن تاریخـــی ایـــن نســـبت در طـــول 4 ســـال 

گذشـــته تقریبـــا 64 درصـــد بـــوده اســـت و فـــرض شـــده کـــه ایـــن نســـبت در طـــی ادوار مـــورد پیـــش بینـــی نیـــز تکـــرار شـــود.
ــابداری در بخـــش دارایـــی هـــای زیســـتی همـــواره بخشـــی از بهـــای عوامـــل تولیـــد مربـــوط بـــه  ــتانداردهای حسـ ــا توجـــه بـــه اسـ  بـ
دارایـــی هـــای زیســـتی مولـــد بـــوده) بـــه عنـــوان مثـــال جوجـــه هایـــی کـــه نیازمنـــد غـــذا و نگهـــداری بـــوده و هنـــوز بـــه مرحلـــه 
تخمگـــذاری نرســـیده  و یـــا محصـــوالت کشـــاورزی کـــه هنـــوز برداشـــت نشـــده  و طـــی ســـال آتـــی بـــه مرحلـــه بهـــره بـــرداری مـــی رســـند( 
و بایـــد از بهـــای تمـــام شـــده فـــروش کســـر و بـــه ارزش دارایـــی هـــای زیســـتی مولـــد کـــه در ســـرفصلی جداگانـــه در ترازنامـــه نمایـــش 
داده مـــی شـــود اضافـــه شـــود. ایـــن نســـبت طـــی ســـال هـــای گذشـــته همـــواره در محـــدوده 15 درصـــد بـــوده و فـــرض شـــده کـــه 

ایـــن نســـبت در طـــی ادوار مـــورد پیـــش بینـــی نیـــز تکـــرار مـــی شـــود.
بهای تمام شده و ترکیب سهم اجزای بهای تمام شده به شرح زیر می باشد.

2,737,0741,054,6984,644,9856,496,49211,901,87618,627,752میلیون ریالتخم مرغ

481,006191,778537,049207,9581,171,6311,895,952میلیون ریالجوجه یکروزه گوشتی

63,102239,391163,755237,902681,742-میلیون ریالپولت

148,92489,954164,21774,858481,666456,988میلیون ریالجوجه یکروزه تخمگذار

367,35968,411386,055494,764361,581623,731میلیون ریالسایر

3,734,3631,467,9435,971,6977,437,82714,154,65622,286,165مجموع

13,914,056 7,465,418 4,222,189 4,294,255 2,320,227 2,036,043 مواد مستقیم مصرفی

1,687,128 1,297,791 917,852 686,557 377,514 375,728 دستمزد مستقیم تولید

3,275,235 2,316,891 1,378,078 1,328,500 720,904 801,639 سربار تولید

18,876,419 11,080,100 6,518,119 6,309,312 3,418,645 3,213,410 جمع بهای عوامل تولید

)2,831,463( )1,547,502( )967,073( )1,124,112( )524,741( 0 بهای تمام شده منتقل شده به دارایی

16,044,956 9,410,806 5,503,628 5,257,430 2,859,810 2,666,946 جمع بهای تمام شده

%15-%16-%15-%18-%16-%0نسبت بهای انتقالی به دارایی به بهای تمام شده
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ـــش  ـــورد پی ـــرای ادوار م ـــروش ب ـــغ ف ـــد از مبل ـــادل 3 درص ـــته مع ـــنوات گذش ـــط س ـــاس متوس ـــر اس ـــروش ب ـــس از ف ـــات پ ـــه خدم هزین
ـــت.  ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــی در نظ بین

 مقدار تولید تخم مرغ پاییز 1400 همانند فصل قبل19،400 تن
 مقدار تولید و فروش برای سال 1401 نیز 75 هزار تن

 نرخ فروش پاییز 1400 همانند شهریور
 افزایش نرخ محصوالت  برای سال آتی 25 درصد رشد نسبت به نرخ شهریورماه

 نرخ تورم 30 درصدی برای سال 1401
 سهم مواد مستقیم57 درصد از مبلغ فروش

سربار تولید

مفروضات برآورد سود

0125,2840234,801402,326668,585هزینه خدمات پس از فروش

20,60225,90531,50948,28969,464277,855هزینه مواد مصرفی

199,99628,86745,13839,46841,58954,066هزینه انرژی )آب، برق، گاز و سوخت(

469,553406,42780,15181,945124,098132,996هزینه استهاک

81,72961,765142,341160,223220,312286,406هزینه حقوق و دستمزد

29,75972,6561,029,361813,3521,427,1751,855,328سایر هزینه ها

801,639720,9041,328,5001,378,0782,284,9643,275,235مجموع

13961399  کارشناسی13971398
1400 

 کارشناسی
1401 

هزینه سربار

 )میلیون ریال(
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22,286,165 14,154,656 9,784,344 5,386,852 7,437,827 5,971,697 3,730,002 3,982,062 فروش

)16,044,956( )9,410,806( )6,368,169( )3,719,330( )5,503,628( )5,257,430( )2,666,946( )3,457,463( بهای تمام شده کاالی فروش رفته

6,241,209 4,743,850 3,416,175 1,667,522 1,934,199 714,267 1,063,056 524,599 سود )زیان( ناخالص

)922,958( )697,653( )514,032( )326,163( )570,983( )396,229( )279,915( )235,351( هزینه های عمومی, اداری و تشکیاتی

0 37,317 )37,925( )12,683( 12,825 18,503 )31,289( )8,672( سایر عملیاتی

5,318,251 4,083,513 2,864,218 1,328,676 1,376,041 336,541 751,852 280,576 سود )زیان( عملیاتی

)63,384( )51,535( )19,932( )19,843( )56,674( )16,317( )78,563( )204,370( هزینه های مالی

135,985 143,406 147,973 118,060 88,818 150,672 131,549 106,040 سایر غیرعملیاتی

5,390,852 4,175,384 2,992,259 1,426,893 1,408,185 470,896 804,838 182,246 سود قبل از مالیات

0 )8,329( )12,830( )8,329( )12,958( )11,394( )10,597( )16,880( مالیات

5,390,852 4,167,055 2,979,429 1,418,564 1,395,227 459,502 794,241 165,366 سود )زیان( خالص

4,147 3,205 2,292 1,091 1,073 353 611 127 سود هر سهم 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 سرمایه

1398شرح)میلیون ریال( 1399 6 ماهه 1400 9 ماهه  13961400 کارشناسی 1401کارشناسی13971400

برآورد سود و زیان

تحلیل حساسیت سود سال 1401
جدول زیر تحلیل حساسیت سود شرکت برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1401 بر مبنای مقدار تولید تخم مرغ و نرخ تورم را نشان می دهد.

مقدار تولید تخم مرغ  در سال 1401 )تن(

غ 
مر

م 
تخ

خ 
 نر

ش
زای

 اف
م و

ور
خ ت

نر

456 68,000 70,000 72,000 74,000 76,000 78,000 80,000 

%53,004 3,144 3,284 3,424 3,564 3,703 3,843 

%103,158 3,304 3,451 3,597 3,744 3,890 4,037 

%153,311 3,464 3,618 3,771 3,924 4,077 4,230 

%203,465 3,625 3,785 3,944 4,104 4,264 4,424 

%253,618 3,785 3,951 4,118 4,284 4,451 4,618 

%303,772 3,945 4,118 4,292 4,465 4,638 4,811 

%35 3,926 4,105 4,285 4,465 4,645 4,825 5,005 

%404,079 4,266 4,452 4,639 4,825 5,012 5,198 

%454,233 4,426 4,619 4,812 5,005 5,198 5,392 

%504,386 4,586 4,786 4,986 5,186 5,385 5,585 
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شـــرکت صنعتـــی مقـــوا ســـازي شـــرق )ســـهامی خـــاص(: کلیـــه ســـهام شـــرکت صنعتـــی مقواســـازی شـــرق متعلـــق بـــه شـــرکت ســـیمرغ 
اســـت. موضـــوع فعالیـــت شـــرکت تولیـــد و تهیـــه مقـــوا و شـــانه تخـــم مـــرغ و کارتـــن تخـــم مـــرغ و بهـــره بـــرداري از کارخانـــه مقواســـازي 
ـــر اســـاس آخریـــن صـــورت هـــای مالـــی شـــش ماهـــه منتهـــی بـــه تاریـــخ 1400/03/31 فـــروش  و صـــدور مـــواد تولیـــد شـــده اســـت.  ب
و ســـود خالـــص بـــه ترتیـــب معـــادل433,789 میلیـــون ریـــال و 68,843 میلیـــون ریـــال بـــوده اســـت. همچنیـــن در حـــال حاضـــر ایـــن 

شـــرکت 23 میلیـــون ســـهام شـــرکت ســـیمرغ معـــادل 1.7 درصـــد را در اختیـــار دارد.
ــان 1361  ــخ 26آبـ ــال در تاریـ ــون ریـ ــرمایه اي معادل150میلیـ ــا سـ ــرکت بـ ــهامی خـــاص(: ایـــن شـ ــرکت توســـعه کشـــت ذرت)سـ شـ
ـــه فعالیـــت نمـــود. در حـــال حاضـــر  98,7 درصـــد  ســـهام آن متعلـــق بـــه شـــرکت ســـیمرغ اســـت. موضـــوع فعالیـــت شـــرکت  شـــروع ب
ازدیـــاد کشـــت و تولیـــد ذرت و ســـایر نباتـــات و علوفـــه اي اســـت.  بـــر اســـاس آخریـــن صـــورت هـــای مالـــی منتشـــر شـــش ماهـــه منتهـــی 
بـــه 31 خـــرداد 1400 فـــروش و ســـودخالص شـــرکت بـــرای دوره شـــش ماهـــه  مذکـــور بـــه ترتیـــب بـــه ارزش 861,614 میلیـــون ریـــال 

ـــال اســـت.  ـــون ری و 298,736 میلی
شـــرکت مهرگســـتران زیـــاران )ســـهامی خـــاص(: شـــرکت مهرگســـتران ســـیمرغ زیـــاران در تاریـــخ  1394/10/9 بصـــورت شـــرکت ســـهامی 
خـــاص شـــروع بـــه فعالیـــت نمـــود. کلیـــه ســـهام شـــرکت مذکـــور متعلـــق بـــه شـــرکت ســـیمرغ اســـت. موضـــوع اصلـــی فعالیـــت شـــرکت 
پـــرورش و ذبـــح گوســـاله و گوســـفند و همچنیـــن بســـته بنـــدي و توزیـــع و فـــروش محصـــوالت اســـت. ســـرمایه شـــرکت بالـــغ بـــر 200,000 
میلیـــون ریـــال بـــرآورد شـــده و بـــر اســـاس آخریـــن صـــورت هـــای مالـــی منتشـــر شـــده شـــش ماهـــه منتهـــی بـــه 1400/03/31، مجمـــوع 

درآمدهـــای عملیاتـــی و ســـود خالـــص شـــرکت بـــه ترتیـــب 281,199 میلیـــون ریـــال و 22,599 میلیـــون ریـــال بـــوده اســـت. 
شـــرکت دامـــاش ترابـــر ایرانیـــان )ســـهامی خاص(:شـــرکت دامـــاش ترابـــر ایرانیـــان در ســـال 1388بصـــورت شـــرکت ســـهامی خـــاص 
شـــروع بـــه فعالیـــت نمـــود. کلیـــه ســـهام شـــرکت مذکـــور متعلـــق بـــه شـــرکت ســـیمرغ اســـت. موضـــوع فعالیـــت شـــرکت حمـــل و نقـــل 
مـــواد غذایـــی و محصـــوالت کشـــاورزي و دامـــی و ســـایر اقـــام اســـت. بـــر اســـاس آخریـــن صـــورت هـــای مالـــی شـــرکت در پایـــان 
ـــی منتهـــی بـــه 1399/09/30، مجمـــوع فـــروش و ســـود خالـــص شـــرکت در دوره مذکـــور معـــادل 34,267میلیـــون ریـــال و  ســـال مال

ـــت. ـــوده اس ـــال ب ـــون ری 47,602 میلی

زمیـــن هـــای تحـــت مالکیـــت شـــرکت بالـــغ بـــر 2100 هکتـــار اســـت کـــه از ایـــن میـــزان 832 هکتـــار آن بعنـــوان اراضـــی کشـــاورزی )عمدتـــا 
بـــاغ پســـته( مـــورد بهـــره بـــرداری قـــرار گرفتـــه اســـت.

شرکت های زیر مجموعه

زمین های شرکت 

منابع تامین آب
قناتچاه شرح

اصفهان
1354161.8اصفهان یک 

 3تعداد 
 80دبی

1357164110اصفهان دو
 8تعداد 

 170دبی

1356596200بوئین زهرابوئین زهرا
 4تعداد 

 50دبی

زیاران
135513050زیاران

21تعداد 
7510دبی

13927اللجین
 1تعداد  

 1دبی

1353698450خراسانخراسان
71تعداد 

10620دبی

کرمان
135440020.5کرمان یک

21تعداد 
201دبی

 139117کرمان دو
 1تعداد 

 10دبی

1389720یزدیزد
 1تعداد 

 6دبی

2100832.3جمع
3 29تعداد 

31 518دبی
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ـــه در  ـــوان ب ـــای شـــرکت مـــی ت ـــن مزای ـــده تخـــم مـــرغ در کشـــور محســـوب مـــی شـــود و از مهمتری ـــد کنن ـــن تولی شـــرکت ســـیمرغ بزرگتری
ـــت، واحدهـــاي بســـته بنـــدي تخـــم  ـــد جوجـــه، پول ـــد تخـــم مـــرغ خوراکـــی، واحدهـــاي تولی ـــی از تولی ـــره کامل ـــار داشـــتن یـــک زنجی اختی
ـــل را  ـــره کام ـــن زنجی ـــور ای ـــطح کش ـــرکتی در س ـــر ش ـــه کمت ـــود ک ـــاره نم ـــری اش ـــد تراب ـــد دان، واح ـــات تولی ـــد کارتن،کارخانج ـــرغ و تولی م
در اختیـــار دارد. امـــا از مهمتریـــن ریســـک هـــای شـــرکت مـــی تـــوان بـــه قیمـــت گـــذاری دســـتوری محصـــوالت اشـــاره کـــرد. بـــا توجـــه بـــه 
مفروضـــات مطـــرح شـــده پیـــش بینـــی مـــی شـــود شـــرکت بـــرای ســـال مالـــی منتهـــی بـــه 1400/09/30 ســـود 3205 ریالـــی بـــه ازای 
هـــر ســـهم و بـــرای ســـال مالـــی منتهـــی بـــه 1401/09/30 نیـــز ســـود 4147 ریالـــی محقـــق نمایـــد هرچنـــد قیمـــت گـــذاری دســـتوری و 

ـــد. ـــر نمای ـــرآورد ســـود را دســـتخوش تغیی ـــد ب ریســـک هـــای خـــاص صنعـــت مـــی توان

نمـــاد ســـیمرغ از مردادمـــاه ســـال 99، وارد یـــک رونـــد اصـــاح قیمتـــی شـــده و از آبـــان ســـال گذشـــته  تـــا هفتـــه گذشـــته در فـــاز اصـــاح 
زمانـــی در محـــدوده باکـــس  قیمتـــی 23000-13000 ریـــال قـــرار داشـــت. در حـــال حاضـــر از منظـــر تایـــم فریـــم هفتگـــی در محـــدوده 
حمایـــت معتبـــری قـــرار دارد. بـــا در نظـــر گرفتـــن محـــرک هـــای بنیـــادی انتظـــار مـــی رود در وهلـــه اول محـــدوده مقاومتـــی 23000 ریـــال 

و در ادامـــه نیـــز در میـــان مـــدت در صـــورت خـــروج از باکـــس قیمتـــی مـــورد اشـــاره ســـقف تاریخـــی خـــود را نیـــز مـــی توانـــد ببینـــد.
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