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 کارگزاری ملل پویا

 021-45283000شماره تماس:       3 طبقه ، 8 پالک شرقی، 68 نبش همت، اتوبان از جنوبی،پایین شیراز خیابان تهران،

 معرفی

انواع و فروش . فعالیت اصلی شرکت تولید قزوین تاسیس شده استدر استان  1344 سال در )سهامی عام( شیشه قزوین شرکت

 باشد.می شیشه

 :باشندمی زیر شرح به شرکت سهامداران

 

 

 

 

 

 

 

 افزایش سرمایه

 محل افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه قبلی سرمایه جدید تاریخ
 تجدید ارزیابی 1.600 84.000 1.428.000 25/2/1295

 باشد.ارقام به میلیون ریال می

 

 شرکت محصوالتظرفیت تولید 

ظرفیت اسمی  محصولنام 

 )تن(

ظرفیت معمول 

 )عملی(

 1400تولید سال 

 )تن(

 1399تولید سال 

 )تن(
 22.650 22.701 22.700 29.700 شیشه مشجر

 119.711 116.480 130.000 180.000 شیشه فلوت

 209.700 152.700 139.181 142.361 

 

 

  سهامداران

 درصد شرح

 50 لدرورکه وایمن شرکت 

 5 نیپون شیت گالسکت شر

 4 صندوف تقویت سازمان برنامه

 3 حمیدرضا عالقبندیان

 2 سازمان خدمات اجتماعی

 1 دانشگاه صنعتی شریف

 35 ریسا

 100 جمع
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 021-45283000شماره تماس:       3 طبقه ، 8 پالک شرقی، 68 نبش همت، اتوبان از جنوبی،پایین شیراز خیابان تهران،

  1399تولید سال   1400تولید سال  واحد محصولنام 
  بیرنگ مشجر و ساده شیشه

 

 

 

 میله 2 اساس بر مترمربع

 

5,044,758 4,530,046 

 و رنگی ومشجر برنز شیشه

 طلقی و سکوریت و دوجداره

924,575 791,568 

 12,102,655 8,615,727 بیرنگ فلوت شیشه

 11,811,165 12,510,823 اتومبیلی سبز شیشه

  وایت وین شیشه

 (شفاف فوق)

- 28,310 

 64,123 93,888 لعابی شیشه

 - 2,155,086 (شفاف) الیت وین شیشه

 29,344,857 29,327,867 

 

 

 بینی سود و زیانپیش

 

 مفروضات تحلیل

 1401کارشناسی   

 %30 نرخ تورم

 %45 افزایش حقوق و دستمزدمیزان 

 5,000,000 بیرنگ مشجر و ساده شیشهمقدار تولید 

 و رنگی ومشجر برنز شیشهمقدار تولید 

 طلقی و سکوریت و دوجداره

1,000,000 

 21,000,000 اتومبیلی سبز شیشه تولید مقدار

 200,000 )ریال( بیرنگ مشجر و ساده شیشه نرخ فروش

 دوجداره و رنگی ومشجر برنز شیشه فروش نرخ

 طلقی و سکوریت و

1,050,000 

 650,000 اتومبیلی سبز شیشه فروش نرخ
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 :باشدمی زیر شرح به برآورد شده زیان و سود صورت

)سهامی عام( شیشه قزوینشرکت   

)میلیون ریال(                                  صورت سود و زیان                                                                      

1400سال   1401کارشناسی سال  درصد   درصد 

 100  15,746,000  100  8.779,690  یاتیعمل یدرآمدها

(5,026,556)  شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام   57   (9,153,129)  58 

 42  6.592,871  43  3.753,134  سود ناخالص

(726,424)   هزینه های عمومی, اداری و فروش  8   (1,158,903)  7 

 - - 1  62,161  سایر درآمدها

 35  5.433,968  36  3.088,871  سود عملیاتی

(21,500) هزینه های مالی  1   (50,000)  1 

 2  370,000  12  1.013,471  های غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینه

 36  5.753,968  46  4.080,842  سود قبل از مالیات

     هزینه مالیات بر درآمد:

(326,409)   سال جاری  4 (460,317)  3 

 33  5.293,651  42  3.754,433  سود  خالص

 -  3.707  -  2.629  سود هر سهم

 -  1.428,000  -  1.428,000  سرمایه
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 :)ریال(   P/Eبر مبنای مدل ارزشگذاری شرکت

 P/Eارزشگذاری بر مبنای 

 EPS  3.707 )ریال( 1401کارشناسی 

P/E 11 گروه  40.772 

P/E 33.363 9 خوش بینانه 

P/E 25.949 7 متوسط 

P/E 18.535 5 بدبینانه 

 

 ریال 25.949 مبلغ آن میانگین کهریال  33.363 مبلغ قیمت سقف و ریال 18.535مبلغ  قیمت کف P/Eمبنای  بر گذاری ارزش

 .بود خواهد

 گیری و اظهارنظرنتیجه

بااه مبلااغ  22/6/1401سااهام در تاااری   روزو قیماات  از شاارکت آمااده عماال بااه تحلیاال و تجزیااه و هااابررساای بااه عنایاات بااا

از ارزش ذاتاای خااود در حااال  کمتاار, در حااال حاضاار ارزش شاارکت P/Eباار مبنااای  و ارزشااگذاری صااورت گرفتااه 13.900

 باشد.معامله می

 

وجه به هیچو  باشدمی شیشه قزوینشرکت فوق, صرفا براساس آخرین وضعیت صنعت و  صورت گرفتهتحلیل  >>

 <<ای برای خرید و فروش سهام نیست.توصیه
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 230 سرمایه با 1385 سال از( فارس عمران) پویا ملل کارگزاری شرکت

صد 100) ریال میلیارد  به شروع 18451 ثبت شماره طی( شده پرداخت در

ست نموده فعالیت صی بخش در فعال کارگزاران از یکی عنوان به و ا صو  خ

 عرضه, مشاورۀ بهادار, اوراق معامالت های زمینه در خدمات ارائه به نسبت

یه مشاااوره درج, و پذیرش ما مات و پژوهش و آموزش گذاری,ساار  خد

 و علمی کامال رویکردی با شاارکت این. نماید می اقدام سااهام الکترونیکی

 و کمی توسعۀ بر مبتنی را خود راهبردی برنامه مشتریان, رضایت بر تمرکز

سترش و خدمات کیفیِ ست داده قرار شعب, جغرافیایی گ  از برخورداری. ا

 کشااور, ساارمایۀ بازار وضااعیت کامل شااناخت متخصااص, و مجرب کادر

 عملی و مختلف علمی منابع از مسااتمر یرییادگ برای توانایی و خواساات

 .باشد می شرکت رقابتی مزایای مهمترین آن, کردن

 کاال, معامالت مالی, تامین اوراق معامالت) شااامل صااادره مجوزهای کلیه

 معامله بهادار, اوراق خط بر معامالت بهادار, اوراق بر مبتنی مشتقه معامالت

شاوره کاال, بر مبتنی اوراق و کاال خط بر ضه م  طی( ها شرکت پذیرش و عر

 توسااط سااال 5 مدت به 97/05/15 تاریخ از 121/62444 شااماره مکاتبه

 .گردید صادر بهادار اوراق و بورس سازمان
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