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 معرفی شرکت 
 ۲نان رضـــوی شـــماره   کارخانه  ۱۳۷۴در ســـا   

افتتـا  رردیـد کـه نـا  آن در   در شـــــــار زا ـدان
ــا    ــوی    ۱۳۷۸سـ ــنایع غذایی رضـ ــرکن صـ به شـ

درصـــــد از ســـــاا  ای    ۵۱تغییر یافن. با انتقا   
درصــد   ۴۱به صــور     واحد به رروه غذایی مینو

درصد به شرکن قاسم ایران    ۱۰به پارس مینو و  
نا  ای  واحد به شــرکن صــنایع    ۱۳۹۰در ســا  

 غذایی مینو شرق تغییر داده شد.
به فرابورس ایران    ۱۳۹۲مینو شــــرق در ســــا   

ه اســـن. ای  شـــرکن  م اکنون واحد  وارد شـــد
شــــــرکن اقت ــــــادی و خودکفایی  تجاری ناایی  

ــان بوده و در کیلومتر   جــاده مهـــــــمــه    ۵آزادر
 زیار  مهغو  به فعالین اسن.

ـشرکن مینو ـشرق در زمینه تولید بیوـیویین  
شـــــــیرینت و شـــــــی   فـعالـین  و ویفر، پـف  و  

 ید.نمامت

 فضای حاکمیتی 
ــر غمینو با حدود   ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰در حا  حاضــ

درصــــــدی در بازار او   ۳۸ ســــــام با شــــــناوری  
 فرابورس حضور دارد.
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 بررسی عملکرد 
ــمــت   اســــــ بــــا  ــرفــیــــن  تــ    ۱۵٬۰۰۰غــمــیــنــو 

 ت  تافت  ۳٬۵۰۰ت  پف  و  ۲٬۵۰۰بیوـــــیویین،  
 نماید.فعالین متدر سا  

عمـده تولیـدا  شـــــــرکـن انوا  بیوـــــــیوییـن  
 قرار دارند. و پس از آن مح وال  تافت اسن

ــد تولـیدا  در ـبازار داخلت و   ۸۰ حـدود   درصـــــ
درصـد آن با توجه به مجاور  با  موـاینان   ۲۰

به صـــور  صـــادراتت به فروش شـــرقت کهـــور،  
 رسد.مت
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ــیه   ــوال  با توجه به حاشــــ نرخ فروش مح ــــ
با توجه به  من ـفانه تعیی  شـده و فروش  سـود

ــاعــ  خل  ســـــــود   ــازار ــای  ــدد ب کهـــــــه ب
 درصد شده اسن. ۳۰تا  ۱۵ ناخال ت بی  

ــده  ۸۰ حدود  ــد از باای تما  شــ ، مربوط  درصــ
ــرفت بوده که در ای  بی    ــتقیم م ـ به مواد موـ

بــا حــدود   و ملزومــا    درصـــــــــد، روغ   ۲۵ آرد 

شــیر با ســام   درصــد و  ۲۰با ســام    بندیبوــته
ت را تهییل  باای مواد م رفدرصدی عمده    ۱۰
 د ند.مت

و ســربار ســاخن  ر کدا  در   ســام دســتمزد
درصـــــد از باای تما  شـــــده شـــــرکن    ۱۰حدود 
 اسن.
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ــربار  م   ــام عمده مربوط به در بخه ســـ ســـ
 باشد.دستمزد مت

 بینی سودپیش 
 ای رذشـته  حاشـیه سـود غمینو در  ت سـا 

ـبا معرفت مح ـــــــوال  جـدـید و ـبا ارزش افزوده 
درصـــــد ســـــود  ۲۲درصـــــد به حدود   ۷باالتر، از 

 خالص رسیده اسن.

سال ۱۴۰۵سال ۱۴۰۴سال ۱۴۰۳سال ۱۴۰۲سال ۱۴۰۱برآورد

            21,131,087            17,609,239            13,545,568              9,675,406             7,958,424درآمد عملیاتی

EPS1,463                    1,713                     2,366                     2,964                     3,316                     

P /E5.9                        5.0                        3.6                         2.9                         2.6                         

سال ۱۴۰۰سال ۱۳۹۹سال ۱۳۹۸سال ۱۳۹۷سال ۱۳۹۶تولید

                   14,617                   13,175                   11,549                   11,217                  11,580بیسکوییت

                     1,204                     1,061                        847                        960                    1,080پفک

                     2,126                     1,983                     1,184                        725                       791تافی
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ــا  ا بینت مت ـای آتت پیهبرای ســـــ شـــــــود ـب
تداو  شـــرایع فعلت شـــرکن بتوان فروش حفظ  
( را ـبه  ۱۴۰۵-۱۴۰۱میلـیارد تومـانت    ٬۱۰۰ ۲ـتا    ۸۰۰ 

ــاـند کـه در جـدو  صـــــــفحـه قـبل ـبه   ثـبن برســـــ
 آورده شده اسن.تفیی  

بــه افزایه تور  و بــازده انت ــاری و   ا توجــهبــ 
 مچنی  افزایه نرخ ـتامی  ـمالت انت ـار داریم  

متوـسع    ای آتت غمینو با تقوـیم ـسوددر ـسا 
درصـدی با مفروضـا  آورده شـده در  ۴۵ حدود 

تومان به ازای   ۱٬۵۰۰جدو  زیر ارزشــــــت معاد  
 ۸۵ ر سام داشته باشد که انت ار رشد حدود 

کـارایی بـازار  صـــــــور   درصـــــــدی برای آن را در  
  تاریخت  ننرآینده P/Eمیاننی     توان داشــن.مت

 واحد قرار دارد. ۱۰شرکن در محدوده 

ارزش هر سهم

              ریال14,547%30نرخ بدون ریسک

              ریال15,549%15صرف ریسک سهامدار

              ریال14,527%32ضریب ریسک بتا

              ریال15,743%23نرخ رشد

                ریال8,610%55-بهای تمام شده مواد مصرفی

               ریال(7,133)%55تورم

%440,00083نرخ دالر

قیمت بازار

تفاوت با ارزش بازار - )زیر( باالی ارزش ذاتی

حاشیه سود مورد انتظار

میانگین

خالصه روش های ارزشیابیمفروضات تحلیل

)DDM( روش تنزیل سود تقسیمی

)FCFE( روش تنزیل جریان نقدی آزاد سهامداران

)FCFF( روش تنزیل جریان نقدی آزاد شرکت
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 تحلیل تکنیکال 
 فتنت لنـاریتمت،    تعـدیـل شــــــــده  در مـار 

در ی  تریدینگ   ۹۹ پس از ســقس ســا     غمینو
اکنون  و  متومانت نوسان کرده    ۱٬۱۵۰تا    ۵۰۰ رنج  

ــا میــدالی  کــانــا  صـــــــعودی دو  خود درریر   ب
و  ۹۰۰ ای  اســن. در صــور  شــیوــن مقاومن

توان ـبه پرایس شـــــــدن ارزش نـماد در مت  ۱٬۱۵۰
  وار بود.بازار امید

 باشد.ای به معامله نمیتوصیه تحلیل حاضر صرفا برآورد شخصی بوده و هیچ*
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