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سیمرغنماد
1353سال تاسیس

1.3تعداد سهام -  میلیارد
e ps  ttm4,564

4.5پی بر ای سهم
8.5پی بر ای گروه

130سرمایه )میلیارد  ت(
2,600ارزش بازار )میلیارد ت(

آذرسال مالی

اطالعات کلی شرکت



 

2          

 

سیمرغ تحلیلی شرکت  گزارش   

 

 مقدمه-1

اصفهان فعالیت خود  با اولین واحد تخمگذار در    1354تاسیس و در سال    1353شرکت سیمرغ در سال  

خود را به  و خراسان تعداد واحدهای  2صفهان را آغاز کرد. به تدریج با احداث واحدهای یزد، کرمان، ا

با ادغام شرکت سیکل )مرغ شمال(، واحد های مرغ مادر گوشتی زیاران   1359رساند. در سال  5عدد 

د و بدین ترتیب تعداد مزارع  و پرورش نیمچه گوشتی بوئین زهرا به مجموعه شرکت سیمرغ پیوستن 

و در   مزرعه اللجین همدان و مزرعه بردسیر کرمان 1392واحد رسید. همچنین در سال  7تولیدی به 

به    1397در سال  مزرعه پدیده شرق کرمان نیز به مجموع سیمرغ پیوست. شرکت سیمرغ    1399سال  

در حال حاضر نیز به عنوان  انجام شد.  1398و عرضه اولیه شرکت نیز در سال سهام عام تبدیل 

مشغول   و بزرگترین مجموعه مرغداری خاورمیانه بزرگترین تولید کننده تخم مرغ در سطح کشور

 فعالیت است. 

 ترکیب سهامداران-2

 

 یتولیدفعالیت  -3

واحد می باشد که برخی از واحد ها بدلیل گستردگی مجموعه    10تعداد کل واحد های تملیکی شرکت  
واحد استیجاری  شرکت سیمرغ دو ای چند منظوره بوده و برخی تک منظوره ای می باشند. همچنین 

شرکت واحد تخمگذار( در استان های خراسان و کرمان را در اختیار داشته است. در حال حاضر این    2)  
با واحد های تولیدی خود بزرگترین مرغداری در ارتباط با تولید تخم مرغ خوراکی در سطح کشور می  

محصوالت تولیدی شرکت عبارتند از تخم مرغ خوراکی، تخم مرغ نطفه دار گوشتی، تخم مرغ  باشد. 
تخمگذار، مرغ گوشتی و  روزه تخمگذار، پولت جوجه یک نطفه دار تخمگذار، جوجه یکروزه گوشتی، 

 محصوالت کشاورزی. مصرف محصوالت تولیدی شرکت در جدول زیر خالصه شده است. 

 

 

درصدتعدادسهامداران

%523,554,31240شرکت خدمات پشتیبانی مهر78

%156,350,04112شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

%77,505,0406بانک تجارت

%71,080,2225شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا

%22,788,4252شرکت صنعتی مقواسازی شرق

%448,721,96035سایر

1,300,000,000مجموع

مصارفنوع محصولردیف

فروش به فروشگاه های زنجیره ایتخم مرغ خوراکی1

ارسال به کارخانه های جوجه کشی تملیکی یا استیجاریتخم مرغ نطفه دار گوشتی2

ارسال به کارخانه های جوجه کشی تملیکی یا استیجاریتخم مرغ نطفه دار تخمگذار3

فروش به مرغداران )پرورش دهندگان( مرغ گوشتیجوجه یکروزه گوشتی4

جوجه یکروزه تخمگذار5
مصرف در مرغداری های تملیکی و استیجاری و فروش به مرغداران 

)پرورش دهندگان( مرغ تخمگذار

پولت تخمگذار6
مصرف در مرغداری های تملیکی و استیجاری و فروش به سایر 

مرغداری ها

فروش به فروشگاه های زنجیره ایمرغ گوشتی7

8
محصوالت کشاورزی 

)پسته، گندم، جو(

مصرف در مرغداری های تملیکی و استیجاری ) گندم و جو( فروش به 

فروشگاه ها )پسته خشک(
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 و عملکرد فروش-4

نیز وجود ندارد، لذا   بدلیل فسراد پذیر بودن امکان انبار کردنسریمرغ مشرکل فروش نداشرته )کت  شرر
داخل به فروش می رساند. همچنین در و همه محصروالت خود را در  برابر اسرت( تقریبا  تولید و فروش  

صرورتی که شررایو و ضروابو صرادرات وجود داشرته باشرد، کشرور های حوزه خلیج فارل از جمله عمان، 
محصروالت تولیدی   قطر، بحرین و کشرور های دیگری چون افغانسرتان، عراق و تاجیکسرتان مشرتریان

درصرد درآمد شررکت،   90الی    80ود  حد شررکت خواهند بود )اخیرا صرادرات به عراق آزاد شرده اسرت(.
یعنی تخم مرغ و جوجه یکروزه و حاصرل از فروش تخم مرغ می باشرد. نرف فروش محصروالت اصرلی  

و براسرال بهای تمام  سرایر محصروالت بر اسرال اسرتعالم دریافتی از بازار با تصرویب کمیته فروش
 تعیین می شود.  شده تولید محصول

 بهای تمام شده-5

 که شامل موارد زیر می باشد:   درصد هزینه های تولید را مواد اولیه مصرفی تشکیل می دهد  70حدود  
رو ها، جو و ...(، ویتامین، دا  ت مصررفی )ررت، کنجاله سرویا، گندم،، غالمواد اولیه مصررفی دان مرغ

 واکسن ها و مواد افزودنی.

 مزیت های رقابتی و پتانسیل های شرکت-6

زنجیره کاملی از تولید تخم مرغ خوراکی شامل نمایندگی انحصاری  در اختیار داشتن یک  •
مرغ مادر تخمگذار نژاد بوونز، تولید جوجه یکروزه تخمگذار، در اختیار داشتن واحدهای  
پرورش نیمچه های تخمگذار، واحدهای تولید مرغ تخمگذار، واحدهای بسته بندی تخم مرغ،  

 کارخانجات تولید دان مرغ و شبکه فروش 

 یداری و ثبات در چرخه تولید تخم مرغ خوراکی و تامین نیاز مصرف کنندگان پا •

 تامین و رخیره مواد اولیه در موارد لزوم  توان باال در •

 پتانسیل صادارات به کشور های همسایه  •

 تورم باال و افزایش سهم تخم مرغ در سبد مصرفی خانوار  •

 

ودمفروضات برآورد س توضیحات و  -7  

 انجام شده است.   1401برای سال مالی   فقو  عدم ثبات متغیر ها، برآورد سود با توجه به  •

 هزار تومان لحاظ شده است.   27میانگین دالر نیما برای شش ماهه باقیمانده  •

میزان تولید   میزان تولید و فروش شش ماهه دوم برابر با شش ماهه اول لحاظ شده است.   •
 هزار تن برای کل سال  65تخم مرغ خوراکی  

 فرض شده است.  % 45 تورم، رشد دستمزد    •

تومان    35600تیر ماه  هزار تومان و در    22میانگین نرف هر کیلو تخم مرغ در شش ماهه اول   •
هزار تومان متغیر است و در این   50الی  40بوده است که در بازار آزاد نرف ها از کیلویی 

 هزار تومان برای ادامه سال در نظر گرفته شده است. 37ل نرف  تحلی

وجه به محصول اصلی بودن تخم مرغ، به جز جوجه یک روزه گوشتی، نرف باقی  با ت •
 محصوالت نسبتی از نرف تخم مرغ خوراکی در نظر گرفته شده است.

تومان    3000نیز اخیرا افت قابل توجهی را تجربه کرد و تا حوالی    جوجه یک روزه گوشتینرف   •
در حال حاضر با توجه به نرف های اعالمی    اشی مازاد عرضه در بازار بود وکه ننیز افت رسید  

در این تحلیل برای شش ماهه  است.    تومان  6500  تا  6000که حدود    این نرف  ITPدر سایت  
تومان در نظر گرفتیم که پایین تر از   5000ی را نرف هر قطعه جوجه یکروزه گوشت دوم 

   تومنی در شش ماهه اول است.  7500میانگین  
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نرف مواد مصرفی شرکت برای شش ماهه دوم براسال نرف های مصوب هست، کنجاله سویا   •
هزار   14هزار تومان، گندم  60هزار تومان، روغن مایع  12هزار تومان، ررت  17کیلویی 

هزار تومان. )نرف های روز نهاده های دامی در بازار پایین تر از نرف های   12تومان و جو 
 مصوب هستند که در واقع می توان گفت نرف های سقف در این تحلیل لحاظ شده است(

میلیارد تومان موجودی مواد اولیه با نرف های پایین تر از نرف   375همچنین شرکت حدود  •
صد آن را در شش ماهه باقیمانده سال مصرف کند.  در   70روز دارد که فرض شده است حدود  

البته این نکته نیز حائز اهمیت است که شرکت های همانند سیمرغ معموال میزان دقیق  
 موجودی خود را گزارش نمی کنند. 

نکته دیگر در مورد سیمرغ درآمد هایی است که از بستن قرار داد با مرغداری های کوچک   •
 نهایتا باعث می شود شرکت در تلفیق نیز سود باالیی شناسایی کند. حاصل می شود که 

چنانچه بهای تمام شده تولید محصول باال باشد و بازار کشش نرف های باال را نداشته باشد،   •
مرغداری های کوچیک بخاطر نداشتن زنجیره کامل به مرور از چرخه تولید خارج می شوند  

 رگتر همانند سیمرغ واگذار می کنند. و سهم بازار خود را به شرکت های بز

 

 

 

 

 

 صورت سود و زیان-8

 

سال مالی 1400صورت سود وزیان
شش ماهه منتهی به 

خرداد 1401
کارشناسی 1401

14,643,1548,206,99521,705,046فروش

16,213,792-5,535,697-9,168,998-بهای تمام شده 

5,474,1562,671,2985,491,255سود )زیان( ناخالص

713,944-555,070-776,997-هزینه های عمومی اداری

58,633-22,170-43,297خالص سایر عملیاتی

4,740,4562,094,0584,718,678سود )زیان( عملیاتی

1,679-635-20,796-هزینه های مالی

227,227349,396723,259خالص سایر غیرعملیاتی

4,946,8872,442,8195,440,258سود  خالص قبل از مالیات

26,441-21,219-16,839-مالیات

4,930,0482,421,6005,413,817سود )زیان( خالص

3,7921,8634,164سود هر سهم پس از کسر مالیات

1,300,0001,300,0001,300,000سرمایه

%25%33%37حاشیه سود ناخالص

%25%30%34حاشیه سود خالص

Eقیمت سهم در تاریخ 26 مرداد 20370 ریال P S  fwP /E  fw

4,1644.9سال مالی 1401
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4,16433,000   35,000   37,000   39,000   41,000    43,000    45,000    47,000    49,000    51,000    

55,000   5008981,2971,6952,0942,4922,8913,2893,6884,086
57,000   1,0111,4411,8702,3002,7293,1593,5884,0184,4474,877
59,000   1,5231,9832,4442,9043,3653,8254,2864,7465,2075,667
61,000   2,0342,5263,0173,5094,0004,4924,9835,4755,9666,458
63,000   2,5463,0683,5914,1134,6365,1585,6816,2036,7267,249
65,000   3,0573,6114,1644,7185,2725,8256,3796,9327,4868,039
67,000   3,5694,1544,7385,3235,9076,4927,0767,6618,2458,830
69,000   4,0814,6965,3125,9276,5437,1587,7748,3899,0059,620
71,000   4,5925,2395,8856,5327,1787,8258,4719,1189,76410,411

سال مالی 1401

ی
اک

ور
خ

غ 
مر

م 
خ

 ت
د

ولی
 ت

ن
زا

می

نرخ  تخم مرغ شش ماهه دوم-کیلو - تومان


