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معرفی شرکت

سرمایه گذاری های شرکت صنعتی بهپاک )گزارش 6 ماهه منتهی به خرداد ماه 1400(

محصوالت

شــرکت صنعتــی بهپــاک در ســال 1347 در شهرســتان بهشــهر تأســیس گردیــد. ایــن شــرکت 76 درصــد از بــازار پروتئیــن گیاهــی ســویا را در 
اختیــار خــود دارد و تنهــا تولیدکننــده لســیتین اســت کــه در پخــت شــیرینی و شــکالت و همچنیــن خــوراک آبزیــان، کاربــرد دارد.

مقادیر به تن می باشد.
 نرخ فروش این محصوالت توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده مشخص می گردد.

مــواد اولیــه در تولیــد محصــوالت روغنکشــی شــامل انــواع دانه هــای روغنــی کــه عمدتــا بیــش از 55 درصــد آن را دانــه روغنــی ســویا و مابقــی را 
دانــه روغنــی کلــزا تشــکیل داده و حــدود 80 درصــد مــواد اولیــه مذکــور از کشــورهای آمریــکای جنوبــی و آســیای میانــه خریــداری می شــود 

کــه ارز دولتــی )دالر 4200 تومانــی( بــرای واردات ایــن مــواد اختصــاص می یابــد.
شــرکت توســعه صنایــع بهشــهر )63.95 درصــد( ســهامدار عمــده ایــن شــرکت اســت. و مهم تریــن ســرمایه گذاری هــای ایــن شــرکت، شــامل 

بانــک اقتصــاد نویــن )2.4 درصــد( و بیمــه نویــن )0.86 درصــد( اســت.

 و آفتابگردان کلزا، سویا، دانه رزدانس کلزا سویا، دانه محصول
 چرب اسید و  لسیتین  سویا پروتئین لورگی گلرنگ

 3000 45000 215000 135000 اسمی ظرفیت

 1000 42000 180000 120000 عملی ظرفیت

 0.46 40.830 169000 88.300 99 در تولید مقدار

 

 شده تمام بهای مالکیت درصد شرکت نام ردیف

 49,700 %99.8 (انحالل حال در) بهپاک روغنکشی کارخانجات مدیریت 1

 182,285 %99.8 (انحالل حال در) بهپاک پروتئین کاخانجات مدیریت 2

 212,670 %2.4 ونوین 3

 12,900 %0.9 نوین 4

 3,849   ها شرکت سایر 5

 700,000   نوین اقتصاد بانک مدت بلند سپرده 6

 1,161,404   مجموع  
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بودجــه شــرکت بــرای یــک ســال فعالیــت بــر اســاس شــرایط و مفروضــات ذکرشــده در زیــر و بــا فــرض تحقــق حداکثــر درآمــد ســرمایه گذاری 
)تلفیقی( محاســبه شــده اســت.

·  در ســناریو عــدم حــذف ارز 4200 تومانــی، نــرخ دانــه روغنــی وارداتــی ســویا بــر اســاس ارز 4200 و بــا نــرخ 850 دالر بــه ازای هــر تــن بــه 
عــالوه هزینــه حمــل لحــاظ گردیــده اســت. 

·  هزینه انرژی شرکت نیز با توجه به پیش بینی شرکت برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1400 شرکت پیش بینی شده است. 
·  و در ســناریو حــذف ارز ترجیحــی، نــرخ دانــه روغنــی وارداتــی ســویا بــه ازای هــر تــن بــه عــالوه هزینــه حمــل  بــا نــرخ 850 دالر و تبدیــل 

نــرخ ارز ترجیحــی بــه نــرخ نیمــا و اعمــال عــوارض واردات بــه مبلــغ 230 میلیــون ریــال بــه ازای هــر تــن لحــاظ گردیــده اســت. 

 1400 سال 1399 سال  1398 سال  1397 سال دوره
 سال یک بودجه

 حذف صورت در
 4200 ارز

 در سال یک بودجه
 حذف عدم صورت

 4200 ارز

 8,791,258 31,648,528  7,089,815  4,524,059  7,742,624  9,099,170 فروش

 )6,231,738( )26,724,245( (5,153,569) (3,626,418) (6,784,572) (8,140,465) رفته فروش کاالی شده تمام بهای

 2,559,520 4,924,283  1,936,246  897,641  958,052  958,705 ناخالص سود

 )218,303( )785,891( (176,053) (112,929) (92,053) (109,978) عمومی و فروش های هزینه

    - (99) (23) (115,708) عملیاتی سایر خالص

 2,341,217 4,138,393  1,760,193  784,613  865,976  733,019 عملیاتی سود

 )129,909( )129,909( (210,947) (258,394) (552,175) (546,560) مالی هزینه

 942,798 942,798  792,732  61,396  45,988  68,082 گذاری سرمایه درآمد

    26,382  62,758  139,574  144,657 عملیاتی غیر سایر

 )630,821( )990,256( (322,985) (125,368) (96,042) (34,000) مالیات

 2,523,285 3,961,025  2,045,375  525,005  403,321  365,198 خالص سود

 3,099,000 3,099,000  3,099,000  500,000  500,000  320,000 سرمایه

 %29 %16 %29.64 %30.43 %15.73 %11.82 ناخالص سود حاشیه

 %27 %13 %27.3 %19.8 %12.4 %10.5 عملیاتی سود حاشیه

 %29 %13 %28.85 %11.6 %%5.21 %4 خالص سود حاشیه

 814 1,278 660 169 130 118 سهم هر سود
ارقام به میلیون ریال، مبلغ EPS به ریال 
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تکنیکال

 ترجیحی ارز بدون بودجه سال ترجیحی ارز با بودجه سال ۱۳۹۹ آذر ۳۰ به منتهی ماهه ۱۲ دوره کاال نوع

 
 فروش تعداد فروش مبلغ فروش نرخ فروش تعداد فروش مبلغ فروش نرخ فروش تعداد فروش مبلغ فروش نرخ

 تن میلیون ریال ریال تن میلیون ریال ریال تن میلیون ریال ریال
 6,319,615 584,054,407 10,820 1,755,449 162,237,335 10,820 781,241 75,811,839 10,305 خانوار سویا پروتئین

 12,787,851 401,546,504 31,847 3,552,181 111,540,696 31,847 1,573,502 51,879,393 30,330 پاکتی سویا پروتئین

 219,019 817,999,624 268 60,839 227,222,118 268 33,884 132,878,431 255 لسیتین

 3,932,106 288,310,300 13,638 1,092,252 80,086,194 13,638 574,718 44,246,516 12,989 سویا خام روغن

 4,577,714 146,515,923 31,244 1,271,587 40,698,867 31,244 807,357 27,132,578 29,756 سویا کنجاله

  14,613 140,575,758 104 13,917 140,575,758 99 وارداتی سویا دانه

    121,807 38,707,508 3,147 72,504 24,192,192 2,997 سایر

  81,558 54,995,280 1,483 آفتابگردان روغن

  28,962 13,402,129 2,161 وارداتی جو دانه

  85,921 23,695,808 3,626 وارداتی سویا کنجاله

  23,788 44,215,613 538 سویا بلغور و آرد

 3,173,646   881,568   446,707   روغنی هایدانه روغنکشی کارمزدی خدمات

 31,648,528   8,791,258  99,267 4,524,059 0 94,539 جمع
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,,
ارزش گــذاری هــر ســهم بــا e/p 5.5 تــا 6 در صــورت حــذف ارز ترجیحــی محــدوده 700 تــا 760 تومــان را بــه عنــوان بــازه مناســب 

ــد. ــنهاد می ده پیش
ایــن شــرکت در معــرض ریســک قیمت گــذاری دســتوری دولتــی قــرار دارد. همچنیــن فــروش شــرکت تمرکــز زیــادی بــر تک محصــول 
ســویا دارد و از ایــن بابــت نیــز ریســک عــدم تنــوع محصــوالت باعــث می شــود e/p پایینــی بــرای ایــن شــرکت در نظــر گرفتــه شــود.

نتیجه گیری
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