
•   کارخانــه قنــد مرودشــت، واقــع در اســتان فــارس، شهرســتان مرودشــت اســت. فعالیــت اصلــی کارخانــه تولیــد شــکر از چغندرقنــد و تصفیه شــکر 
ــت. خام اس

•   حسن رسولیان و خانواده دارای 56.6 درصد و شرکت سرمایه گذاری ملی دارای 8.97 درصد از شرکت قند مرودشت هستند.
•   شرکت اخرین بار در سال 1401 از محل سود انباشته 150 درصد افزایش سرمایه داشته است.

•   با نوسازی خط تولید و باال بردن بهره وری، 35 درصد مصرف چغندرقند و 20 درصد تصفیه شکر خام افزایش یافته است.
•   سهم کارخانه قند مرودشت از تولید داخلی شکر 3.8 درصد است.
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دیدگاه بدبیندیدگاه خوشبین

ــال 1400، 100  ــه س ــبت ب ــال 1401 نس ــی س ــد عملیات •  درآم
درصــد افزایــش داشــته اســت و بــا توجــه بــه افزایــش نــرخ شــکر و 
قنــد و همینطــور افزایــش تولیــد در ســال 1402 پیــش بینــی مــی 

شــود ایــن رونــد ادامــه دار خواهــد بــود.
•  نســبت هــای مالــی شــرکت و عملکــرد تولیــد و فــروش شــرکت در 
چنــد ســال اخیــر نشــان دهنــده ثبــات کارخانــه قند مرودشــت اســت.

•  در ســال 1400 و 1401 واحــد هــای تولیــدی جدیــدی در 
صنعــت قنــد و شــکر احــداث نشــده انــد و تغییــری در ســهم بــازار 

ــن شــرکت ایجــاد نشــده اســت. ای
ــن  ــرای شــکر تعیی ــی ب ــرخ مصــوب دولت ــا 1 بهمــن 1401 ن •  ت
ــه صــورت  ــع ب ــرخ صنای ــد ن ــه بع ــخ ب ــن تاری ــی از ای ــی شــد ول م
ــر درامــد  توافقــی تبدیــل شــده اســت کــه تاثیــر مثبــت زیــادی ب

ــد داشــت. ــت خواه ــن صنع ــا در ای ــی شــرکت ه عملیات

• قیمــت محصــول )شــکر( نیــز توســط دولــت تعییــن مــی شــود 
ــروش مــی رســد و محصــوالت فرعــی  ــه ف ــرخ مصــوب ب ــا ن کــه ب
)تفالــه و مــاس( تابــع عرضــه و تقاضــای بــازار بــوده کــه در ســال 
ــش قیمــت مواجــه  ــا افزای ــه  29 اســفند 1400 ب ــی ب ــی منته مال
ــی وجــود  ــا اهمیت ــز ریســک ب ــن رابطــه نی ــه در ای ــوده اســت ک ب

ــدارد. ن
• اگــر نــرخ دالر رشــد پیــدا کنــد و از آنجــا کــه واردات مــواد اولیــه 
وابســته بــه نــرخ ارز اســت، ممکــن اســت تاثیــر بــه ســزایی بــر روی 

تولیــد و فــروش شــرکت بگــذارد.
ــدات  ــر تولی ــد در ســال 1402 ممکــن اســت ب • شــرایط جــوی ب
ــدن  ــم ش ــث ک ــه باع ــواد اولی ــود م ــذارد و کمب ــر بگ ــدر تاثی چغن

ــود. ــرکت ش ــکر( ش ــی )ش ــول نهای ــد محص تولی

نتیجه گیری

بــا توجــه بــه رشــد تولیــد و همینطــور رشــد نــرخ شــکر مجمــوع درامــد هــا در 3 ســال اخیــر افزایــش خوبــی داشــته اســت، بنابرایــن بــا توجــه 
بــه افزایــش دالر و نــرخ توافقــی در بــازار عملکــردی بهتــر در اینــده ایــن شــرکت تصــور مــی شــود.

مجمــوع درامــد هــای شــرکت بــرای ســال مالــی منتهــی بــه  تیــر 1401 برابــر 5098 میلیــارد ریــال بــود کــه نســبت بــه ســال 1400 حــدود 
96.6 درصــد افزایــش و در ســال 1400 نســبت بــه ســال 1399 حــدود 31.1 درصــد افزایــش داشــته اســت.

بــا فــرض نــرخ شــکر 260000 ریــال کــه در حالــت خوشــبینانه بــا نــرخ رشــد 20 درصــد در ســال 1402 در نظــر گرفتــه شــده اســت ســود 
بــه ازای هــر ســهم 29 درصــد رشــد داشــته و از 1431 ریــال بــه ازای هــر ســهم بــه 1858 ریــال رســیده اســت.

حاشــیه ســود عملیاتی،خالــص و ناخالــص شــرکت قنــد مرودشــت از میانگیــن صنعــت خــود بیشــتر اســت و ایــن نشــان دهنــده وضعیــت خــوب 
ایــن شــرکت در صنعــت قنــد و شــکر اســت، و بــا توجــه بــه مــوارد بــاال و رشــد ســوداوری شــرکت ســبدگردان ســورنا بــا رعایــت حــد ریســک، 

ســرمایه گــذاری 5 تــا 10 درصــد پرتفــو را در ایــن شــرکت پیشــنهاد مــی کنــد.
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مــارا در شــبکه هــای اجتماعــی دنبــال کنید.
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