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 0101 بودجه EPS اول بورس/ دسبحا بازار معامله/ نماد ☆☆★★★ نگهداری جذابیت سرمایه گذاری در قیمت فعلی:

 0041 تحلیلی B     8787 EPS ارزش بازار کمدرجه ریسک تحلیلی شرکت 

 2401 تحلیلی P/E 8708     قیمت روز واحد مدیریت دارایی کارگزاری بانک مسکن

 39% درصد تقسیم سود 3919     هدف قیمتی  صنعتی دارویی و بیوتکنولوژی/  صنعت داروییبخش سالمت/ گروه 

 

 

 

 

 یادداشت تحلیل گر

این درحالی است که برای پیش بینی سال  ،پیش بینی کرده است اریالی ر 0101سود  30گروه دارویی سبحان برای سال 

 برآورد شده باشد. 0008را در نظر گرفته تا سود هر سهم برای سال آتی  درصدی سود 8افزایش  34مالی 

سبحان سهم البرز دارو، سبحان دارو، ایران دارو، کی بی سی و  4بخش عمده ای از پرتفوی گروه دارویی سبحان به 

  دهد.تشکیل میلبرز دارو شرکت ا رادرصد از پرتفوی کل شرکت  41که در این میان، حدود اختصاص دارد.  انکولوژی

است که شرکت با افزایش سرمایه ای که تصویب کرده موضوع  دهنده این نشان 30وضعیت البرز دارو در نه ماهه سال 

ه نوع شرکت سسود خالص خود را نسبت به دوره مشابه گذشته افزایش دهد. ، است از نظر وضعیت سودآوری توانسته است

ند. بیشتر داروهای شرکت برای بیمارهای خاص هستند و مصرف عمومی کمتری ت تولید می کبمحصول قرص، آمپول و شر

بد محصوالت شرکت را به خود اختصاص داده است. سهم سای از وهای قلب و عروق و خون، بخش عمدهگروه دار دارند.



             گروه دارویی سبحان
 
 

در فروش  خاصی البرز دارو را با مشکل صوالت،بازار زیاد شرکت در محصوالت عمده و همچنین رقبای اندک در این مح

 1000کت برای سال آینده شر .نکرده استمحصوالت از لحاظ مقداری و نرخ فروش)ارائه تخفیفات بیش از حد( مواجه 

رشد فروش  افزایش یافته است.درصد  01حدود  30پیش بینی کرده است که نسبت به آخرین پیش بینی سال ریال سود 

رفته شده است، این درحالی است که رشد بهای تمام شده شرکت در درصد در نظر گ 09شرکت برای سال آینده حدود 

 درصد است. 00حدود 

این شرکت در جایگاه درصد پرتفوی گروه دارویی سبحان را به خود اختصاص داده است.  17شرکت سبحان دارو حدود 

دراژه، پماد و کرم، قطره و کپسول.  وص در بین شرکت های دارویی کشور حضور دارد. تولیدات شرکت عبارت اند از: قر 08

شرکت  درصد از کل فروش را شامل می شود. 32بیشترین مقدار فروش شرکت مربوط است به قرص و دراژه که در حدود 

درصد افزایش یافته است.  3ریال سود را پیش بینی کرده است که نسبت به سال گذشته حدود  1001برای سال آتی 

درصدی پیش بینی  17رصدی است، این درحالی است برای بهای تمام شده شرکت رشد د 08فروش شرکت دارای رشد 

 شده است.

درصد  31حدود درصد از کل پرتفوی را به خود اختصاص داده است.  2ایران دارو شرکت  ،در پرتفوی گروه دارویی سبحان

دارد های دارویی در بین شرکترا  49این شرکت از نظر فروش رتبه  شود.تولیدات شرکت به قرص و کپسول مربوط می

ریال سود  771شرکت برای سال مالی آینده دهم درصدی را می توان برای این شرکت در نظر گرفت.  2 پس سهم بازار

بت درصدی را نشان می دهد. رشد فروش شرکت نس 7رشد  30پیش بینی کرده است که نسبت به آخرین پیش بینی سال 

 درصد است. 7درصد رشد است، این رقم برای بهای تمام شده درحدود  09سال مالی قبل دارای 

ه واردات بدرصد پرتفوی گروه دارویی سبحان به شرکت دارویی کی بی سی تعلق دارد. این شرکت به صورت کلی  7حدود 

به خصوص با افزایش سرمایه که در سال های اخیر داری نرخ رشد خوبی بوده است، دارو مشغول است. شرکت در طی سال

جاری تصویب شد این روند شتاب گرفته به طوری که در گزارش نه ماهه شاهد افزایش سودآوری شرکت و تعدیل مثبت 

ریال پیش بینی کرده است که نسبت به  237برای سال مالی آینده سود هر سهم را برابر  کی بی سی در این نماد بودیم.

های عمومی درصدی را نشان می دهد که این کاهش را می توان به چند عامل افزایش هزینه 91ه کاهش دوره مشابه گذشت

 و کاهش خالص درآمدهای متفرقه مرتبط دانست.

یکی از زیر  شرکت سبحان انکولوژیدرصد از پرتفوی دسبحا به داروسازی سبحان انکولوژی مربوط است.  3حدود 

در خاورمیانه می باشد. روند  نهای تزریقی ضد سرطااست که اولین تولید کننده فرآوردههای گروه دارویی سبحان مجموعه

 30اسفند  07شرکت در  که سودآوری شرکت در حال کاهش است.دهد های اخیر نشان میسود آوری شرکت طی دوره

 است.ه داروی جدید را تولید کرد 7شرکت جدیدا  .وارد فرابورس شد
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  مفروضاتدیدگاه تحلیلی و 

ای های توسعهتوان به طرحای هستند که در این بین میهای توسعهدارای طرحهای زیرمجموعه گروه دارویی سبحان شرکت

اشاره کرد که شامل طرح توسعه و تجهیز انبارهای خود و همچنین خرید تجهیزات جدید برای  34البرز دارو برای سال 

توانند به بهره می میلیارد ریال 010ای در حدود است که این دو طرح با هزینهخطوط تولید محصوالت تزریقی و جامدات 

 توانند بر روند سود آوری شرکت موثر باشند.برداری برسند، که این موارد می

که از تسهیالت بیشتری استفاده  ییهاتوان انتظار داشت هزینه مالی شرکتمی هاال آتی با کاهش نرخ بهره بانکدر س

عالوه بر  .ها منتفع شودها از این کاهش هزینهد که شرکت سبحان انکولوژی شاید بیشتر از سایر شرکتباند کاهش یاکرده

توان انتظار داشت با تسهیل خرید مواد شود که میدرصد مواد مصرفی شرکت از خارج از کشور تامین می 31این، حدود 

دارو  را در مراحل  00ی ژسبحان انکولو .مواد اولیه شرکت کاهش یابد بین المللی هزینه تامیناولیه و گشایش اعتبارهای 

با  این شرکت برای پایانی ثبت نهایی دارد که این داروهای جدید می توانند وضعیت سود آوری شرکت را بهبود بخشند.

ای را متصور شد رشد قابل مالحظه م وجود رقیب مطرح، می توانن و عدسرطال زمینه توجه به تولید داروهای تخصصی در

ر تواند تاثیدرصد از پرتفوی گروه دارویی سبحان به این شرکت اختصاص داده شده است می 3که با توجه به این که حدود 

 ای بر سود آوری این شرکت بگذارد.قابل مالحظه

که بیشتر مواد اولیه خود را  یشرکت های توان انتظار داشت بهای تمام شدهنرخ ارز، میبا تک نرخی شدن آتی،  برای سال

دارو  یش قیمتبا افزایش بهای تمام شده مواجه شوند ولی برای نیمه دوم سال انتظار افزا ،کننداز خارج از کشور تامین می

 تواند از تاثیر افزایش نرخ ارز مقداری بکاهد.دور از انتظار نیست که می

وان ها می تارویی مشکل خریدهای یوزانس است که با برداشته شدن تحریمهای دیکی از مشکالت چند سال اخیر شرکت

 از این بابت با کاهش مواجه شود.ها شرکت هزینهانتظار داشت 

 

 ارزشگذاری 

 ایم.برای برآورد ارزش سهام گروه دارویی سبحان استفاده کرده (NAV)ها در این گزارش ما از روش ارزش خالص دارایی

 شرکت را در میانگین ضرب کرده و ارزش هر سهم را به دست آوردیم. EPSبرای به برآورد ارزش سهام غیربورسی، آخرین 

هایی که آخرین صورت مالی آنها موجود نبود آخرین قیمت موجود را به عنوان قیمت سهم مد نظر قرار در مورد شرکت

 دادیم.

به همراه تغییرات شرکت حقوق صاحبان شرکت را  NAVه دست آوردن بهمان طور که در جدول زیر دیده می شود برای 

های پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس را به همراه سود معامالتی که اخیرا انجام شده است را با ارزش سهام شرکت

هم س قیمت تا ارزش سهام گروه دارویی سبحان را به دست آوریم. ایمهم جمع کردیم و بر تعداد سهام شرکت تقسیم کرده
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ه حکایت ریال است ک 3919ریال است که با توجه برآورد انجام شده ارزش خالص هر سهم در حدود  8708در حال حاضر 

 و قیمت معامله هر سهم دارد.  NAVریالی بین  0082از اختالف 

 

  0،014،728 حقوق صاحبان سهام

  1 تقسیمیسود 

  1 ذخیره

تغییرات ازرش سهام شرکت های 

 پذیرفته دربورس
8،399،871 

 

تغییرات ارزش شرکت های خارج از 

 بورس
1 

 

  220 معامالت

  3،921،917 جمع

  0،110،111،111 تعداد سهام شرکت

Net Asset Value 329,9  

  8،708 قیمت فعلی هر سهم

P/NAV 70%  

 P/NAV 31% 011%بازه تغیررات مورد انتظار 

 329,9 12938 تغییرات قیمت مورد انتظار 

 

 صورت سود و زیان پیش بینی شده

 باشند()اعداد به میلیون ریال می

 بودجه 82931 82931 82939 صورت سود و زیان

 0،014،403 370،738 780،181 گذاری سود حاصل از سرمایه 

 11،111 40،981 29،401 درآمد حاصل از فروش سهام  

 1  00،843 ها سود حاصل از سایر فعالیت 

 8,8112113 8,369,113 3132148 جمع  

 (19،300) (03،303) (08،493) هزینه های عمومی اداری و تشکیالتی  

 1 - - خالص سایر درآمد های عملیاتی  

 8,8,82631 82319,143 ,39,239 سود عملیاتی  

 1 - - هزینه های مالی  

 1 000 011 خالص درآمد )هزینه( های متفرقه  

 0,010،217 0،109,800 391،040 سود قبل از مالیات  

 1 - - مالیات  

 8,8,82631 82319,488 39,2811 سود خالص  

 0,008 0,101 0،994 )ریال(سود هر سهم  

 0،110 0،110 237 سرمایه  
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 خریداران چه می گویند

 و  قیمت سهمNAV ای با هم دارند که می تواند این فاصله کاهش یابد.قابل توجه شرکت فاصله 

 باعث سود آوری و ها تحریم شدن برداشته با پول انتقال و نقل در سهولت و اولیه مواد واردات هایهزینه کاهش

 خواهد شد.شرکت افزایش ارزش هر سهم 

 فروشندگان چه می گویند

 ته اند، نمی توان رشد بیشتری را در کوتاه مدت های اخیر داشبا توجه به رشد قیمتی که سهام دارویی در ماه

 ها متصور شد.برای این شرکت

 چشم انداز صنعت

رشد صنعت دارویی در جهان تابع رشد جمعیت، هزینه کرد بیشتر بیماران برای راهکارهای جدید درمانی، تغییرات تاثیر 

صنعت دارویی در جهان  1100پوشش بیمه های درمان می باشد. در سال دوره ای انقضای اختراعات ثبت شده و افزایش 

باشد. حوزه های درمانی مربوط به سرطان،  %047رشد داشته و انتظار می رود متوسط رشد صنعت در سال های آتی  244%

 های آتی تجربه خواهند کرد.قند خون و سیستم ایمنی بیشترین رشد را در سال

های خاص خواهد رفت و افزایش تعداد به سمت افزایش فروش در داروهای مرتبط با بیماریصنعت دارویی در ایران 

های درمانی از مهمترین عوامل محرک تقاضا خواهد بود. مبتالیان، افزایش متوسط سنی جامعه و افزایش پوشش بیمه

صنعت دارویی در ایران ساالنه به های کاهشی تورم، رشد فروش های آتی با در نظر گرفتن سیاستانتظار داریم در سال

باشد. با توجه به جذابیت این صنعت برای  %01برسد و رشد سودآوری شرکت های دارویی متوسط ساالنه  04%

های خارجی و امکان تبدیل شدن صنعت دارویی ایران به عنوان قطب تولید و توزیع گذاری و مشارکت با شرکتسرمایه

های خارجی وجود های فعال صنعت در داخل کشور و تملک توسط شرکتادغام بین شرکت دارو در منطقه، انتظار تملک و

 دارد.  
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SWOT 

 نقاط قوت هافرصت

للی المالمللی و ترغیب داروسازان بینبهبود روابط بین

 گذاری در ایران                                           برای سرمایه

افزایش بیمه های درمان و افزایش تقاضا برای داروهای 

ژنریک                                                                 

 نوسازی تدریجی صنعت درمانی 

ای و جمعیت رو به افزایش                     بازار بزرگ منطقه

                   کنترل و محدودیت واردات                          

استراتژی دولت مبنی بر رسیدن به خودکفایی در 

 صنعت دارویی      

 نقاط ضعف تهدیدها

                               نوسانات نرخ ارز                         

عدم اطمینان از تغییرات قوانین و مقررات                         

 تراعات ثبت شده               ضعف مقرراتی در حمایت از اخ

 ورود رقبای خارجی 

تولیدات داخلی اکثرا شامل داروهای ارزان قیمت 

و پایه است و بازار محتاج واردات برای داروهای 

Hi-tech   .می باشد     

نزدیک به نیمی از مواد اولیه مورد نیاز وارداتی 

است      کنترل و نظارت شدید دولت بر قیمت 

 ارویی محصوالت د

 

 

 درباره شرکت

 

در اداره  14289و شماره  تحت نام سویران کمپانی )سهامی خاص(0944تیر ماه  10شرکت گروه دارویی سبحان در تاریخ 

 0929خرداد  91ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید، به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

داروسازی سبحان )سهامی خاص( ومتعاقباٌ به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  سویران کمپانی به نام آن از

نوع آن از )سهامی خاص( به )سهامی عام( تغییر یافت. به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  0970آذر ماه  1

شرکت گروه داروئی سبحان)سهامی عام(  ، مجدداً نام آن از شرکت دارو سازی سبحان )سهامی عام( به0979دی ماه  18

در فهرست شرکتهای پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادار قرار  0970بهمن ماه  2تغییر یافت ، این شرکت از تاریخ 

 میلیارد ریال افزایش داده است. 0110 میلیارد ریال به 237خود  را از  سرمایه 30شرکت در سال .گرفته است
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 سهامداران

را داراست و بالطبع مدیریت  گذاری البرز دارای بیشترین سهم از بین سهامداران گروه دارویی سبحانسرمایه شرکت

 . ترکیب سهامدارن شرکت به این صورت است:شرکت هم در اختیار این شرکت است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد عمده سهامدار

 2744 گذاری البرزسرمایه

 01401 بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر

 4414 توسعه مالی مهرآیندگانگروه 

 1400 گذاری  ملی ایرانسرمایه

 0479 گذاری سپهسرمایه

 0481 شرکت کهن تجارت مه

 0.8 گذاری  اعتالءالبرزسرمایه


