
•   شرکت صنعت بهپاک در سال 1341 تاسیس شده و در حال حاضر از واحدهای فرعی شرکت توسعه صنایع بهشهر است.
•   محصول اصلی شرکت، پروتئین سویا است که جایگزینی برای گوشت و پروتئین های حیوانی می باشد.
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صـنعتــی بـهپـــاک
بــررســی شـــرکـــت

1401 آذر ماه 

 

 1402 1401 1400 سال 

 32,923,967 21,343,511 ۷,۰۸۹,۸۱۵ فروش

 10,575,438 4,972,938 ۱,۹۳۶,۲۴۶ سود ناخالص

 10,118,781 4,689,300 ۱,۷۸۶,۵۷۵ سود عملیاتی

 8,472,582 3,622,125 ۲,۰۴۵,۳۷۵ سود خالص

 7,575,512 4,909,007 1,634,086 جریان نقد عملیاتی 

 



دیدگاه بدبیندیدگاه خوشبین

•  طــرح توســعه کارخانــه خــوراک دام شــرکت بــا ظرفیــت 800 
ــد  ــه کار خواه ــروع ب ــی 1402 ش ــال مال ــدای س ــن در روز از ابت ت

کــرد.
ــاعد  ــرایط نامس ــود ش ــل بهب ــه دلی ــی ب ــای روغن ــرخ دانه ه •  ن
ناشــی از حملــه روســیه بــه اوکرایــن کاهشــی اســت و ایــن موضوع 

ــود. ــاک« می ش ــده »بهپ ــای تمام ش ــش به ــبب کاه س
ــه عنــوان  ــه روغنــی ســویا ب •  در حالــی کــه کاهــش قیمــت دان
مــاده اولیــه پیش بینــی می شــود، بــا وجــود قیمت گــذاری 
ــرخ فــروش محصــوالت در ماه هــای  دســتوری احتمــال افزایــش ن

ــود دارد. ــده وج آین

•  طــرح توســعه بــا پیشــرفت 40درصــدی در انتظــار تامیــن مالی و 
پیمانــکار اســت کــه از طریــق مناقصــه انتخــاب می شــود امــا از آذر 

1400 تــا امــروز اطالعــی از پیشــرفت پــروژه منتشــر نشــده اســت.
ــش  ــا افزای ــویا ب ــای س ــد پروتئین ه ــده تولی ــای تمام ش •  به
ــرخ  ــا ن ــد؛ ام ــدا می کن ــش پی ــویا، افزای ــه س ــن دان ــرخ روغ ن
فــروش ایــن شــرکت توســط ســازمان حمایــت از مصرف کننــده 
ــروش  ــده و ف ــای تمام ش ــد به ــن رو رش ــود. ازای ــن می ش تعیی

ــتند. ــم نیس ــب باه متناس
ــت  ــی دریاف ــای تمام شــده وام ــای به ــرای پوشــش هزینه ه •  ب

کــرده اســت کــه هزینــه مالــی شــرکت را افزایــش می دهــد.

نتیجه گیری

بــا توجــه بــه اینکــه محصــول اســتراتژیک شــرکت ســویا اســت، افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز از یــک ســو و تغییــر ســبک زندگــی درصــدی 
از جامعــه بــه ســمت گیاه خــواری از ســوی دیگــر می توانــد رشــد فــروش خــرد شــرکت را بــه دنبــال داشــته باشــد.

باتوجــه بــه حــذف ارز ترجیحــی و افزایــش قیمــت جهانــی دانــه ســویا، بــر اســاس محاســبات مــا مبلــغ فــروش شــرکت بیــش از چهــار برابــر 
خواهــد شــد؛ البتــه هزینــه مالــی شــرکت بــه دلیــل نیــاز بیش تــر بــه ســرمایه در گــردش، در ایــن تحلیــل افزایشــی در نظــر گرفتــه اســت.

طبــق قانــون بــازار اوراق بهــادار، قیمت گــذاری دســتوری بایــد از روی محصوالتــی کــه تولیدکننــده آن هــا در بــازار پذیرفتــه شــده اند برداشــته 
شــود. بهــای تمام شــده تولیــد پروتئین هــای ســویا بــا افزایــش نــرخ روغــن دانــه ســویا، افزایــش پیــدا می کنــد؛ امــا نــرخ فــروش ایــن شــرکت 
توســط ســازمان حمایــت از مصرف کننــده تعییــن می شــود. ازایــن رو رشــد بهــای تمام شــده و فــروش متناســب باهــم نیســتند. از ایــن رو مــا 

در تحلیــل خــود حاشــیه ســود شــرکت را محافظه کارانــه لحــاظ کرده ایــم.
بهپــاک در آذرمــاه 1400 خبــر از طــرح توســعه ای بــا عنــوان کارخانــه خــوراک دام و طیــور داده امــا تــا آبــان 1401 شفاف ســازی در خصــوص 

انتخــاب پیمانــکار انجــام نشــده اســت. بــا ایــن توضیحــات، افزایــش تولیــد ناشــی از ایــن طــرح در ایــن تحلیــل محاســبه نشــده اســت.
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مــارا در شــبکه هــای اجتماعــی دنبــال کنید.
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