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خبهمننماد

1331سال تاسیس

1،919قیمت سهم )1401/03/11( )ریال(

EPS TTM53 )ریال(

P/E36.2 گذشته نگر سهم

P/E22،19 آینده نگر سهم )سال 1401(*

134،638تعداد سهم )میلیارد(

27%درصد شناوری

258،370ارزش بازار )میلیارد ریال(

1400/12/29سال مالی منتهی به

اطالعات کلی گروه بهمن

معرفی گروه بهمن
شـــرکت گـــروه بهمـــن )ســـهامی عـــام( در تاریـــخ 1331/10/30 بنـــام شـــرکت ســـهامی خلیـــج کـــو تاســـیس و در تاریـــخ 1331/11/16 در 
ـــان ســـهام در ســـال  ـــه ثبـــت رســـیده اســـت. بموجـــب تصمیـــم مجمـــع عمومـــی فـــوق العـــاده صاحب اداره ثبـــت شـــرکت های تهـــران ب
1350 نـــام شـــرکت ابتـــدا بـــه شـــرکت ســـهامی خـــاص کارخانجـــات اتومبیـــل ســـازی مـــزدا و متعاقبـــا در ســـال 1363 نـــام شـــرکت بـــه 
شـــرکت ایـــران وانـــت )ســـهامی خـــاص( تغییـــر یافـــت. نهایتـــا در ســـال 1370 ایـــن شـــرکت از ســـهامی خـــاص بـــه ســـهامی عـــام تبدیـــل 
شـــده و در ســـال 1377 بـــه گـــروه بهمـــن )ســـهامی عـــام( تغییـــر نـــام داده اســـت. مرکـــز اصلـــی شـــرکت واقـــع در تهـــران، کیلومتـــر 13 

بزرگـــراه شـــهید لشـــگری مـــی باشـــد. 

الزم به ذکر است که در حدود 10 درصد سهام این شرکت توسط شرکت های زیرمجموعه تحصیل شده است.

*بـــا فـــرض تقســـیم ســـود 23 درصـــدی ســـال گذشـــته درنظر گرفته شـــده اســـت.

ترکیب سهامداران

درصد تعداد سهم شركت

27.72%37،326،401،636شرکت فن پردازان بهمن-سهامی خاص

25.91%34،884،082،533شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا-سهامي عام

8.85%11،914،046،999شرکت سرمایه گذاری توسعه انرزی هور-سهامي عام

4.91%6،611،437،270شرکت سرمایه گذاری بهمن-سهامی عام

2.93%3،945،999،998شرکت سرمایه گذاری مانا نوین-سهامي عام

1.46%1،964،411،005شرکت بازرگانی عصر بهمن

1.18%1،594،244،856صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی بهمن گستر

27.03%36,397,342,703سایر

100%134،637،967،000مجموع

ترکیب سهامداران شرکت گروه بهمن  در تاریخ 1401/03/11 به شرح جدول زیر است.
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ثبت شركت:
 تحت عنوان ایران خلیج کو با سرمایه 600 هزار ریال در بهمن 1331

تشکیل بهمن دیزل:
بهمن دیزل با هدف تولید 

کامیونت  کار خود را آغاز کرد و 
توانست با تولید برند ایسوزو 

بازار این محصول را در دست 
گیرد.

تولید سه چرخ مزدا:
در سال 1338 اولین محصول به نام سه چرخ مزدا تولید شد و 

نام شرکت به کارخانه اتومبیل سازی مزدا تغییر یافت

واگذاری بهمن به بخش 
خصوصی:

شرکت گروه بهمن در سال 
1395 از موسسه کوثر به 

تیم کروز با مدیریت حمید 
کشاورز و علیپور واگذار شد. 

تولید وانت مزدا 1600:
در سال 1363 وانت مزدا 1600 
به بهره برداری رسید و شرکت به 
ایران وانت تغییر نام داد.

 تولید مزدا 3 و آغاز به كار 
سیبا موتور: 
سیبا موتور با هدف تولید 
کشنده شروع به کار کرد که 
کشنده  های FAW از جمله 
محصوالت شرکت بوده است.

تشکیل گروه بهمن:
شرکت ایران وانت در سال 
1378، تولید خودروهای سواری 
مزدا را در دستور کار خود قرار داد 
که منجر به تولید مزدا 323 شد.

بـــا تولیـــد محصـــوالت  گـــروه بهمـــن  شـــرکت 
را  خـــود  محصـــول  ســـبد  هـــاوال  بســـترن، 
توســـعه داد امـــا بـــا توجـــه بـــه اعمـــال تحریـــم 
ـــاوال  ـــزدا ه ـــوالت م ـــدات محص ـــی تولی ـــا تمام ه
و غیـــره بـــا مشـــکل روبـــرو شـــد از ایـــن رو گـــروه 
بهمـــن اقـــدام بـــه تولیـــد محصـــوالت جدیـــد 

ماننـــدی دیگنیتـــی و ... نمـــود.
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شرح

شرح

سایپاایران خودرو

سایپا

خودروسازی 
بهمن موتورمدیران

ارس خودرو دیزلكرمان موتوربهمن موتور

اتوموبیل سازی 
سیف خودروفردا

357246276597219354265917420413678674652سواری

100%0.1%0.1%0.1%0.1%0.6%3.3%41.0%53.0سهم از بازار

45658108878512712489558371وانت )دستگاه(

100%0%0%0%1%19%78سهم از بازار

جایگاه شرکت در صنعت
بـــر طبـــق آمـــار منتشـــر شـــده  توســـط شـــرکت کـــه بـــه نقـــل از گزارشـــات وزارت صمـــت مـــی باشـــد ســـهم از بـــازار شـــرکت گـــروه بهمـــن 
در حـــوزه خودروهـــای ســـواری در طـــی نـــه ماهـــه ســـال 1400، شـــش دهـــم درصـــد بـــوده اســـت کـــه جایـــگاه پنجـــم را از آن خـــود 
ــوده  ــد را کســـب نمـ ــازار 19 درصـ ــهم از بـ ــتگاه و سـ ــد 10،887 دسـ ــا تولیـ ــگاه دوم را بـ ــز جایـ ــوزه وانـــت نیـ ــوده اســـت. در حـ نمـ
اســـت. در حـــوزه کامیونـــت نیـــز در جایـــگاه نخســـت بـــا تولیـــد 1545 دســـتگاه و ســـهم از بـــازار 55 درصـــد قـــرار دارد. در خصـــوص 
ـــگاه دوم  ـــتگاه در جای ـــد 164 دس ـــا تولی ـــز ب ـــوس نی ـــی ب ـــه مین ـــگاه دوم را دارد. در زمین ـــتگاه جای ـــد 348 دس ـــا تولی ـــز ب ـــنده نی کش
قـــرار دارد.  در حـــال حاضـــر شـــرکت بهمـــن موتـــور کـــه از زیرمجوعـــه هـــای گـــروه بهمـــن مـــی باشـــد جـــز اولیـــن شـــرکتهایی اســـت کـــه 
ـــه فـــروش وانـــت تـــک و دو کابیـــن از طریـــق بـــورس کاال نمـــوده اســـت. ایـــن شـــرکت اعـــام نمـــوده اســـت کـــه برنامـــه  اقـــدام ب

ـــز در بـــورس کاال دارد.  عرضـــه محصـــوالت  دیگنیتـــی و فیدلیتـــی و ریســـپکت را نی
در نـــه ماهـــه ســـال 1400 آمـــار تولیـــد کننـــدگان خودروهـــای ســـواری در ایـــران حـــدود 670 هـــزار دســـتگاه مـــی باشـــد. هـــم چنیـــن 
در مـــدت مشـــابه میـــزان تولیـــد وانـــت در حـــدود 58 هـــزار دســـتگاه و کامیونـــت تولیـــدی نیـــز در حـــدود 2800 دســـتگاه مـــی 

ـــه شـــرح ذیـــل مـــی باشـــد: ـــه ماهـــه ب ـــواع خـــودرو در ن ـــد ان ـــزان تولی باشـــد. می

 نوراموتور
جمعسایر پارس

جمع مکث موتورسروش دیزل مبنا

صنعت خودروسازی در جهان
ـــه ترتیـــب  ـــه آمـــار منتشـــر شـــده توســـط statista در ســـال 2020 و 2021 ب ـــا توجـــه ب فـــروش کل صنعـــت خودروســـازی در جهـــان ب
2500 و 2700 میلیـــارد دالر بـــوده اســـت. پیـــش بینـــی مـــی شـــود در ســـال 2022 ایـــن رقـــم بـــه 2800 میلیـــارد دالر برســـد. بـــر 
طبـــق آمـــار کل فـــروش تعـــدادی اتوموبیـــل در ســـال 2021 در حـــدود 67 میلیـــون عـــدد بـــوده اســـت کـــه از ایـــن مقـــدار حـــدود 
57 میلیـــون عـــدد یـــا بـــه عبارتـــی در حـــدود 85 درصـــد ایـــن مقـــدار خودروهـــای ســـواری مـــی باشـــد. الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه 
کل تولیـــد خـــودرو در ســـال 2021 در حـــدود 80 میلیـــون عـــدد بـــوده اســـت.  الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه در ایـــن صنعـــت تویوتـــا 
ـــدی در  ـــازار 7.6 درص ـــهم از ب ـــا س ـــن ب ـــس واگ ـــس از آن فولک ـــوده و پ ـــازار ب ـــدر ب ـــی لی ـــه نوع ـــد ب ـــدود 10.2 درص ـــازار ح ـــهم ب ـــا س ب

مقـــام دوم جـــای دارد.
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پرتفوی بورسی

پرتفو غیر بورسی

*به علت کاهش ارزش سهام ایران خودرو می باشد.

ـــن  ـــروه بهم ـــودرو و گ ـــران خ ـــهم ای ـــه در آن س ـــوده ک ـــی ب ـــرکت بورس ـــن ش ـــوی ای ـــده پرتف ـــگام عم ـــا هم ـــرکت پوی ـــوص ش *در خص
در حـــدود 93 درصـــد را تشـــکیل می دهنـــد بـــا توجـــه بـــه کاهـــش ارزش ســـهام  ایـــران خـــودرو، مـــازاد ارزش ایـــن شـــرکت منفـــی 

شـــده اســـت. 

نام شركت

نام شركت

 سرمایه 
)میلیون ریال(

 سرمایه 

مالکیتتعداد سهام

مالکیت

بهای تمام شده

بهای تمام شده

%64,780,16060.46 12,170 80,227,535 15,447,375 %6,592,237,88882 8,000,000 بهمن  دیزل

%397,62214.12 16,380 18,732,832 18,335,210 %1,143,640,51441 2,750,000 سرمایه گذاری بهمن 

%12,607,92010.06 30,320 13,351,291 743,371 %440,346,0001 40,500,000 گسترش نفت و گاز پارسیان

%5,486,8004.75 18,210 6,303,768 816,968 %346,170,66410 3,200,000 تراکتورسازی ایران 

%3,683,3993.05 1,246 4,051,434 368,035 %3,251,552,08510 30,657,214 بیمه ملت

%728,2952.57 30,550 3,411,979 2,683,684 %111,685,06842 300,000 سرمایه گذاری ارزش آفرینان

%1,813,6512.48 3,658 3,285,206 1,471,555 %898,087,92549 1,800,000 شرکت بهمن لیزینگ

%1,014,9340.81 7,400 1,075,362 60,428 %145,319,1780 400,000,000 ملی  صنایع  مس  ایران 

%42,0520.71 3,318 937,386 895,334 %456,826,40418 1,562,183 صنایع ریخته گری ایران 

%0.56*89,894-880,528790,634سایر

%42,254,907132,745,79090,490,883100جمع

102,548,625 141,588,944 39,040,319 %23,200,000100 بهمن موتور

5,255,109 43,040,008 37,784,899 %100,000100 کیا مهستان
5,774,974 7,743,774 1,968,800 %8,550,00025 سیباموتور

704,242- 7,402,308 8,106,550 %100,000100 سرمایه گذاری پویا همگام*
176,198 4,164,260 3,988,062 %200,000100 شاسی ساز ایران

4,027,473 4,111,463 83,990 %400,00021 نیک صنعت پارسیان
476,461 3,344,658 2,868,197 %1,155,000100 بازرگانی تدارکات کارآمد پویا ابریشم

1,482,486 2,748,478 1,265,992 %650,000100 ایران دوچرخ
1,093,594 2,471,850 1,378,256 %120,00084 سرمایه گذاری اعتماد جم

1,791,658 2,282,860 491,202 %440,20056 گروه انرژی آریادانا
0 1,981,654 1,981,654 %6,317,99443 صندوق بازارگردان 

5,266,724 5,726,786 460,062 %10099 بازرگانی عصر بهمن
177,052 767,212 590,160 %10,00099 بهینه سازان بهمن

753,234 753,235 1 %25,00096 بازرگانی سروش بهمن
127،285181،14753862سایر

100،135،429228،308،637128،173،208جمع

 درصد از 
پرتفوی بورسی مازاد ارزشقیمت

مازاد ارزش

ارزش بازار

ارزش بازار
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مفروضات

مفروضات

270,000 227،195نرخ دالر )ریال(

%40%40نرخ تورم )بدون دستمزد(
%50%40نرخ دستمزد

721915000تعداد سواری تولیدی در بهمن موتور
1421915000تعداد وانت تولیدی در بهمن موتور

32836700تعداد کامیونت، مینی بوس، کامیون و کاربریهای تولیدی در بهمن دیزل 

7341760تعداد کشنده و کمپرسی و کامیونت تولیدی در سیبا موتور

سال 1401سال 1400

بهمن موتور
شـــرکت بهمـــن موتـــور بـــه عنـــوان بزرگتریـــن شـــرکت زیرمجموعـــه گـــروه بهمـــن عمدتـــا در حـــال فعالیـــت در حـــوزه تولیـــد خودروهـــای 
ســـواری و وانـــت مـــی باشـــد. در گـــزارش نـــه ماهـــه بـــرآورد ســـه ماهـــه اول ســـال 1401 تولیـــد ســـواری و وانـــت ایـــن شـــرکت بـــه 
ترتیـــب 2786 و 3742 دســـتگاه بـــوده اســـت. بـــا توجـــه بـــه طـــرح هـــای توســـعه شـــرکت بهمـــن موتـــور و هـــم چنیـــن مصاحبـــه 
هایـــی کـــه مدیـــران ایـــن شـــرکت ارائـــه داده انـــد، در بـــرآورد ســـود شـــرکت بهمـــن موتـــور از تولیـــد 15000 دســـتگاه خـــودرو ســـواری 
و هـــم چنیـــن 15000 دســـتگاه وانـــت اســـتفاده شـــده اســـت کـــه بودجـــه اعامـــی شـــرکت نیـــز تقریبـــا در همیـــن محـــدوده مـــی باشـــد.  
ـــر  ـــارد تومـــان و  نســـبت قیمـــت ب ـــازار ایـــن شـــرکت از ســـود بـــرآوردی ســـال 1400 بـــه میـــزان حـــدود 1740 میلی جهـــت بـــرآورد ارزش ب
ســـود 8 اســـتفاده شـــده اســـت. الزم بـــه ذکـــر اســـت بـــر طبـــق اطاعـــات منتشـــر شـــده توســـط شـــرکت تـــا پایـــان اردیبهشـــت مـــاه 
ایـــن شـــرکت توانســـته اســـت کـــه 1107 دســـتگاه ســـواری و 1292 دســـتگاه وانـــت تولیـــد و هـــم چنیـــن 799 دســـتگاه ســـواری و 1246 
دســـتگاه وانـــت بـــه فـــروش برســـاند. میانگیـــن نـــرخ فـــروش تـــا پایـــان اردیبهشـــت مـــاه در خـــودروی ســـواری در حـــدود 733 
میلیـــون تومـــان بـــوده اســـت در حـــال حاضـــر آگهـــی فـــروش در بـــورس کاال بـــه صـــورت میانگیـــن در حـــدود 800 میلیـــون تومـــان مـــی 
باشـــد. بـــا توجـــه بـــه قیمـــت بـــازار محصـــوالت ایـــن شـــرکت و تعهـــد عرضـــه پنجـــاه درصـــدی تولیـــدات ایـــن شـــرکت در بـــورس کاال، 
پیـــش بینـــی مـــی گـــردد قیمتـــی کـــه در بـــورس کاال نهایتـــا معاملـــه صـــورت گیـــرد مبلغـــی بالـــغ بـــر یـــک میلیـــارد تومـــان خواهـــد بـــود. بـــا 

ـــرآورد ســـود از قیمـــت 950 میلیـــون تومـــان اســـتفاده گردیـــده اســـت. ایـــن حـــال در ب
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شش ماهه 1400سال 1399سال1398دوره مالی

192,111,726 86,004,875 28,278,386 33,730,184 13,523,233 فروش 

)132,522,411()57,602,825()18,681,212()22,730,172()9,738,543(بهای تمام شده کاالی فروش رفته
59,589,315 28,402,050 9,597,174 11,000,012 3,784,690 سود ناخالص 

)7,152,352()3,572,606()912,694()2,368,827()1,044,897(هزینه فروش، اداری و عمومی
221,294 184,412 92,206 262,562 )10,646(سایر درآمدهزینه های عملیاتی

52,658,257 25,013,855 8,776,686 8,893,747 2,729,147 سود)زیان( عملیاتی
)6,783,277()1,675,308()837,654()708,279()1,064,894(هزینه های مالی

105,711 361,825 322,044 )5,917(314,255 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی 
45,980,691 23,700,372 8,261,076 8,179,551 1,978,508 سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

)11,495,173()5,922,241()2,062,437()1,219,351()344,740(هزینه مالیات بر درآمد سال جاری
0 )179,513()179,513(0  هزینه مالیات بر درآمد سال قبل 

34,485,518 17,598,618 6,019,126 6,960,200 1,633,768 سود)زیان( خالص

سود و زیان بهمن موتور

سال 1400 
)كارشناسی(

سال 1401 
)كارشناسی(

بـــا توجـــه بـــه فـــروش و عرضـــه محصـــوالت جدیـــد ایـــن شـــرکت در بـــورس کاال و آمـــار ارائـــه شـــده توســـط شـــرکت تحلیـــل حساســـیت 
ســـود ایـــن شـــرکت بـــا توجـــه بـــه دو عامـــل مقـــدار تولیـــد خودروســـواری و نـــرخ دالر ارائـــه شـــده اســـت.

سود سال 1401 شرکت بهمن موتور)میلیارد ریال(

نرخ خودرو سواری)ریال(

مقدار تولید سواری)دستگاه( 

 7,000 9,000 11,000 13,000 15,000 17,000 19,000 20,000

 7,000,000,000 16,664 19,196 21,729 24,261 26,793 29,325 31,857 33,124

 7,500,000,000 17,382 20,119 22,857 25,594 28,331 31,069 33,806 35,175

 8,000,000,000 18,100 21,042 23,985 26,927 29,870 32,812 35,755 37,226

 8,500,000,000 18,818 21,966 25,113 28,261 31,408 34,556 37,704 39,278

 9,000,000,000 19,536 22,889 26,241 29,594 32,947 36,300 39,653 41,329

 9,500,000,000 20,254 23,812 27,370 30,928 34,486 38,043 41,601 43,380

 10,000,000,000 20,972 24,735 28,498 32,261 36,024 39,787 43,550 45,432

واحد)میلیون ریال(
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بهمن دیزل 
ـــن  ـــرآوردی جهـــت ســـال 1401 ای ـــد. ســـود ب ـــارد تومـــان ســـود محقـــق کن ـــن شـــرکت توانســـت در حـــدود 1000 میلی در ســـال 1400 ای
شـــرکت در حـــدود 2.2 همـــت مـــی باشـــد. الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه تولیـــد تجمیعـــی ایـــن شـــرکت تـــا پایـــان اردیبهشـــت مـــاه 481  
دســـتگاه مـــی باشـــد. هـــم چنیـــن احتمـــال انتقـــال خـــط تولیـــد وانـــت بهمـــن موتـــور بـــه ایـــن شـــرکت در پایـــان ســـال وجـــود دارد کـــه 
ایـــن امـــر مـــی توانـــد فـــروش در حـــدود 4 همتـــی نصیـــب ایـــن شـــرکت در ســـال هـــای آتـــی بنمایـــد. عمـــده فـــروش ایـــن شـــرکت در 
ســـال 1400 از محـــل کامیونـــت شـــش تـــن بـــوده اســـت کـــه بـــا نـــرخ دالری حـــدود ســـی هـــزار دالر در ســـال 1400 بـــه فـــروش رســـیده 

اســـت در ســـال 1401 نیـــز همیـــن ســـی هـــزار دالر در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.

سال 1399سال1398دوره مالی

66,874,528 27,693,494 9,013,379 5,141,567 فروش 

)36,243,378()13,034,835()3,354,217()1,882,242(بهای تمام شده کاالی فروش رفته
30,631,150 14,658,659 5,659,162 3,259,325 سود ناخالص 

)3,642,334()2,088,362()935,820()522,730(هزینه فروش، اداری و عمومی
304,282 217,344 98,273 )39,716(سایر درآمدهزینه های عملیاتی

27,293,097 12,787,641 4,821,615 2,696,879 سود)زیان( عملیاتی
)1,983,616()1,953,699()321,760()129,619(هزینه های مالی

841,748 715,341 177,309 133,010 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی 
26,151,229 11,549,283 4,677,164 2,700,270 سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

)3,661,172()1,562,392()590,773()497,737(هزینه مالیات بر درآمد سال جاری
22,490,057 9,986,891 4,086,391 2,193,685 سود)زیان( خالص

EPS 2,194 511 1,248 2,811
8,000,000 8,000,000 8,000,000 1,000,000 سرمایه

سال 1400
سال 1401 

)كارشناسی(

تحلیل حساسیت سود بهمن دیزل )میلیارد ریال(

میزان تولید تجمیعی  

 
        

 3,000
        

 4,000
        

 5,000
        

 6,000
        

 6,700
        

 7,000
        

 8,000
        

 9,000
       

 10,000

نرخ دالر)ریال(

 270,000       
        

 8,485
     

 12,270
     

 16,055 19,841          
 22,490

     
 23,626 27,411      31,196            

 34,981

 290,000       
        

 9,439
     

 13,535
     

 17,631
     

 21,727
     

 24,594
     

 25,822
     

 29,918
     

 34,014
       

 38,110

 310,000       
     

 10,393
     

 14,800 19,206          
 23,613

     
 26,697

     
 28,019

     
 32,426

     
 36,832

       
 41,239

 330,000       
     

 11,347
     

 16,064
     

 20,782
     

 25,499
     

 28,801
     

 30,216
     

 34,933
     

 39,651
       

 44,368

 350,000        12,301          
 17,329

     
 22,357

     
 27,385

     
 30,905

     
 32,413

     
 37,441

     
 42,469

       
 47,497

 370,000       
     

 13,255
     

 18,594
     

 23,932
     

 29,271
     

 33,008
     

 34,610
     

 39,949
     

 45,287
       

 50,626

سود و زیان بهمن دیزل
واحد)میلیون ریال(
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سود برآوردی سال 1401 سیبا موتور)میلیارد ریال(  

میزان تولید تجمیعی كامیونت، كشنده و كمپرسی سال 1401)دستگاه(  

  800            1,200        1,600           1,760           2,000           2,400          

نرخ دالر)ریال(

 270,000        4,239        6,951        9,664           10,749        12,377        15,090       

 290,000        4,653        7,573        10,493        11,661        13,413        16,334       

 310,000        5,068        8,195        11,323        12,574        14,450        17,577       

 330,000        5,482        8,817        12,152        13,486        15,487        18,821       

 350,000        5,897        9,439        12,981        14,398        16,523        20,065       

سیبا موتور
در بـــرآورد ســـیبا موتـــور کـــه در حـــوزه تولیـــد کشـــنده فعالیـــت دارد مقـــدار تولیـــد و فـــروش بـــرآوردی ایـــن شـــرکت در ســـال 1401 
ـــا توجـــه بـــه برنامـــه هـــای توســـعه ای کـــه شـــرکت دارد و بـــه ماننـــد ســـالهای گذشـــته دو برابـــر ســـال 1400 در نظـــر گرفتـــه شـــده  ب
اســـت. هـــم چنیـــن در بـــرآورد ارزش بـــازار ایـــن شـــرکت از نســـبت قیمـــت بـــه ســـود 8 و ســـود ســـال 1400 کـــه مبلغـــی در حـــدود 380 

میلیـــارد تومـــان مـــی باشـــد اســـتفاده شـــده اســـت.

سال 1399سال1398دوره مالی

37,680,060 13,915,775 4,727,778 1,262,305 فروش 

)23,680,857()8,139,707()2,008,804()702,543(بهای تمام شده کاالی فروش رفته
13,999,204 5,776,068 2,718,974 559,762 سود ناخالص 

)928,788()928,788()358,730()172,120(هزینه فروش، اداری و عمومی
24,714 17,587 5,785 2,557 سایر درآمدهزینه های عملیاتی

13,095,130 4,864,867 2,366,029 390,199 سود)زیان( عملیاتی
)555,477()396,769()129,105()80,463(هزینه های مالی

106,524 106,524 176,003 67,608 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی 
12,646,177 4,574,622 2,412,927 377,344 سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

)1,896,927()677,744()354,766()75,150(هزینه مالیات بر درآمد سال جاری
0 )24,991()28,995(0 هزینه مالیات بر درآمد سال قبل 

10,749,251 3,871,887 2,029,166 302,194 سود)زیان( خالص

سال 1400
سال 1401 

)كارشناسی(

تحلیل حساسیت سود سیبا موتور )میلیارد ریال(

سود و زیان سیبا موتور
واحد)میلیون ریال(
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محاسبه خالص ارزش دارایی های گروه بهمن

صورت سود زیان

شرح

132,745,790227,508,637360,254,427ارزش بازار

42,254,907100,135,429142,390,336بهای تمام شده
90,490,883127,373,208217,864,091ارزش افزوده

 149,893,124 حقوق صاحبان سهام
 0  افزایش سرمایه در جریان

 0 سود پرداختنی به سهامداران

 2,619,833 سود نقدی
 2,036,614 سود واگذاری

    

 0 ذخیره کاهش ارزش
 372,413,662 ارزش خالص دارایی ها

 134,637,967 سرمایه

NAV 2,766 
 1,919 قیمت خبهمن

P/NAV 0.69* 

غیر بورسی جمعبورسی

*بـــا در نظـــر گرفتـــن ده درصـــد ســـهامی کـــه شـــرکت هـــای زیرمجموعـــه، مالـــک ســـهام گـــروه بهمـــن مـــی باشـــند NAV ســـهم قابلیـــت 
افزایـــش تـــا محـــدوده 3000 ریـــال را داشـــته و نســـبت P/NAV قابلیـــت کاهـــش تـــا محـــدوده 62 درصـــد را خواهـــد داشـــت.

*در خصـــوص ســـود و فـــروش ســـرمایه گـــذاری هـــا امـــکان بـــرآورد نیســـت و صرفـــا بـــه اطاعـــات منتشـــر شـــده مـــی تـــوان اتـــکا 
نمـــود.

9 ماهه 61400 ماهه 1400سال 1399سال1398دوره مالی

16,061,568 9,376,875 389,032 389,032 4,718,010 1,591,737 درآمد سود سهام

0 0 5,826 5,374 2,461 2,085 درآمد سود تضمین شده
667,582* 2,187,419* 150,805 36,380 11,304,996 1,745,741 سود )زیان( فروش سرمایه گذاری ها

0 0 0 0 25,898 14,799 سایر درآمدهای عملیاتی
16,729,150 11,564,294 545,663 430,786 16,051,365 3,354,362 جمع درآمدهای عملیاتی

486,041- 347,172- 260,379- 182,330- 326,223- 113,075- هزینه های فروش، اداری و عمومی
0 0 0 0 0 0 سایر هزینه های عملیاتی

16,243,109 11,217,122 285,284 248,456 15,725,142 3,241,287 سود )زیان( عملیاتی
1,845,980- 1,048,412- 586,917- 179- 202- 1,126- هزینه های مالی

 1,650,356 1,650,356 1,570,473 395,190 31,522 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
14,397,129 11,819,066 1,348,723 1,818,750 16,120,130 3,271,683 سود )زیان( قبل از مالیات

0 0 0 0 0 11,686- مالیات بر درآمد

14,397,129 11,819,066 1,348,723 1,818,750 16,120,130 3,259,997 سود )زیان( خالص
107 88 10 14 120 326 سود هر سهم

134,637,967 134,637,967 134,637,967 134,637,967 134,637,967 10,000,000 سرمایه

سال 1400
كارشناسیكارشناسی

سال 1401
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 »هلدینگ«
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سود سهام تقسیمی کسب شده از شرکت های بورسی

سود سهام کسب شده از شرکت های غیربورسی

نقاط ضعف و تهدید ها

نقاط قوت

نماد 

نماد 

347,743929,5062,093,622خدیزل

365,874279,676279,676وبهمن
550,4061,376,0821,985,212پارسان

311,554190,39463,083تایرا
51,312163,229195,875ملت
104,83143,41443,414وآفر

155،933206،601244،772سایر
1،887،6533،188،9024،905،654جمع

1,901,9964,800,9669,311,090بهمن موتور

819,9971,099,9561,319,947کیا مهستان
51,00197,316270،171سیباموتور

18,00089,99610,433سرمایه گذاری پویا همگام
65،26099،739164،709سایر
11،155،913 6،187،973 2،856،254 جمع

 مبلغ سود قابل شناسایی 
در سال مالی1399/12/30 

 مبلغ سود قابل شناسایی 
در سال مالی1399/12/30 

 مبلغ سود قابل شناسایی
  در سال مالی 1400/12/29  

كارشناسی*

 مبلغ سود قابل شناسایی
  در سال مالی 1400/12/29  

كارشناسی*

مبلغ سود قابل شناسایی در سال 
 مالی  1401/12/29 

كارشناسی*

مبلغ سود قابل شناسایی در سال 
 مالی  1401/12/29 

كارشناسی*

*در برخـــی شـــرکت هـــا مجامـــع برگـــزار شـــده و ســـود تقســـیم شـــده اســـت در دیگـــر شـــرکت هـــا کـــه هنـــوز مجامـــع برگـــزار نشـــده 
اســـت از درصـــد تقســـیم ســـود ســـال گذشـــته اســـتفاده شـــده اســـت. هـــم چنیـــن در خصـــوص ســـال 1401 برخـــی شـــرکت هـــا هنـــوز 

ـــت. ـــده اس ـــتفاده ش ـــا اس ـــرای آنه ـــه ب ـــرآورد جداگان ـــه از ب ـــد ک ـــداده ان ـــه ن ـــز ارائ ـــی نی ـــای مال صورته

تقسیم سود پایین در شرکت های زیرمجموعه و شرکت اصلی را می توان از نقاط ضعف این مجموعه دانست.
واردات خـــودرو بخصـــوص خودروهـــای چینـــی مـــی توانـــد بـــرای ایـــن مجموعـــه از طریـــق کاهـــش قیمـــت محصـــوالت ایـــن شـــرکت 

تهدیـــدی جـــدی محســـوب گـــردد.
ــر احتمـــال افزایـــش هزینـــه مالـــی شـــرکت را  ــاز بـــه ســـرمایه در گـــردش باالتـــر وجـــود دارد کـــه ایـــن امـ جهـــت افزایـــش تولیـــد نیـ
خواهـــد داشـــت البتـــه بـــا فـــروش خـــودرو در بـــورس کاال و تحویـــل هـــای ســـه ماهـــه عمـــا بخشـــی از ایـــن تامیـــن مالـــی صـــورت 

خواهـــد گرفـــت.
ــت  ــودرو را تحـ ــران خـ ــرکت ایـ ــهام شـ ــد سـ ــدود 4.5 درصـ ــه در حـ ــا زیرمجموعـ ــرکت هـ ــق شـ ــن از طریـ ــروه بهمـ ــر گـ ــال حاضـ در حـ
مالکیـــت خـــود دارد. ســـهام شـــرکت ایـــران خـــودرو بـــا توجـــه بـــه زیانـــده بـــودن ایـــن شـــرکت از بازدهـــی مناســـبی برخـــوردار  
ـــد  ـــرکت خواه ـــب ش ـــان نصی ـــارد توم ـــدود 2500 میلی ـــی در ح ـــی مبلغ ـــای فعل ـــت ه ـــا قیم ـــهام ب ـــن س ـــروش ای ـــورت ف ـــت. در ص نیس
شـــد کـــه ایـــن مبلـــغ را مـــی توانـــد در شـــرکتهای بـــا بازدهـــی مناســـب تـــر ســـرمایه گـــذاری نمایـــد امـــا بـــه نظـــر مـــی رســـد کـــه سیاســـت 

گـــروه بهمـــن خـــروج از ایـــن ســـهام نمـــی باشـــد.

طـــرح هـــای توســـعه متعـــدد در شـــرکت هـــای بهمـــن موتـــور، ســـیبا موتـــو، بهمـــن دیـــزل، تیـــوان و ایـــران دوچـــرخ و ســـایر شـــرکت 
هـــای زیرمجموعـــه در دســـت اجـــرا اســـت.

در حال طی کردن فرآیند ورود بهمن موتور به بازار سرمایه می باشند.

واحد)میلیون ریال(

واحد)میلیون ریال(
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کریـــم خـــان زنـــد، خیابـــان شـــهید عضـــدی   تهـــران ، خیابــــــــــــــــــــــان 
 )آبـــان جنوبـــی(، شـــماره 11، ســـاختمان شـــهید بهمـــن محمودپـــور
تلفن :88903293-021                                  فکس : 021-88919676

توضیح مهم:
کنیـــد، تحلیـــل آخریـــن  گـــزارش مطالعـــه مـــی  آنچـــه در ایـــن 
گذاری  وضعیـــت شـــرکت اســـت و بـــرای اتخاذ تصمیم ســـرمایه 
گـــزارش ســـعی دارد فرهنـــگ تحلیـــل  کافـــی نیســـت. ایـــن 
 را در ســـطح بـــازار ســـرمایه افزایـــش دهـــد و همچنیـــن بـــه 
هیـــچ وجـــه توصیـــه ای بـــرای خریـــد و فـــروش سهــــــــــــام نیســـت.


