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 تاریخچه موضوع فعالیت شرکت

 

 باتوجه و شده واقع در تهران شركت اصلي است. مركز رسیده ثبت به 1341 سال پاكسان تولیدی شركت

 شركت دارد، تعلق بهشهر صنايع توسعه شركت به غیرمستقیم طور آن به سهام درصد 51 از بیش اينكه به

 .باشدمي بهشهر صنايع توسعه گروه هایشركت جمله از پاكسان

 

 موضوع فعالیت شرکت

 بازرگاني، و كارهای تولیدی آرايشي، و بهداشتي محصوالت كننده،و پاك شوينده مواد انواع و تولید تهیه

 مرتبط غیرمستقیم يا مستقیم بصورت كه معامالتي و عملیات نوع هر انجام و واردات صادرات، گذاری،سرمايه

 .است باشد، فعالیت شركت موضوع با
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 و سهامداران ت مدیرهئاعضای هی

 

 
 

  گذشته مالی سال در آن رقابتی وضعیت و صنعت در شرکت جایگاه بر کلی مرور

 در فعال هایشركت بین در شركت و كندمي فعالیت بهداشتي و شوينده محصوالت تولید صنعت در شركت

 رده در شوينده هایپودر با و در رابطه اول رده در كفشوی صابون و فروش حجم با رابطه صنعت در اين

است  گرفته قرار چهارم رتبه در رقبا با مقايسه در پاكسان شركت كل، فروش تناژ براساسدارد.  قرار پنجم

 نسبت جايگاه اين ايران علیه هایتحريم و همچنین ارز نرخ بودن باال تامین، حوزه مشكالت به توجه با كه

 و داخلي بازار كل از شركت اين مختلف محصوالت فروش سهم همچنین.است نداشته تغییری قبل سال به

 :است زير شرح به صادرات

 

  

موظف / غیرموظفسمتنام نمایندهاعضای هیئت مدیره

موظفرئیس هیئت مديرهامیر حمزه توسليشركت بهپاك

موظفمدير عامل و نائب رئیس هیئت مديرهبابک مصطفاييشركت شوينده

غیر موظفعضو هیئت مديرهحبیب همداني رجاشركت وبشهر

غیر موظفعضو هیئت مديرههمايون باقری طادیشركت مديريت ياران توسعه بهشهر

موظفعضو هیئت مديرهمیالد شمسوصنا

درصدسهامدار

69.64شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر

3.12شركت بیمه ملت سهامي عام

1.52شخص حقیقي

1.41شخص حقیقي

1.31شخص حقیقي

23ساير
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  :عمده شرکت هایچالش

 

 شوينده. مختلف محصوالت در كنندهوارد و كنندهتولید صورت به خارجي رقبای جدی ورود• 

 خانوارها. خريد قدرت كاهش•

 كشور. به قاچاق محصوالت ورود•

 كشور. در ایزنجیره هایفروشگاه شبكه توسعه•

 بازار. در گذاریسرمايه ريسک افزايش•

 ارز. بازار ثباتيبي•

 

 :شرکت ریسك و تحلیل تجزیه گزارش

 

 بهره نرخ نوسانات ريسک : 

 شده تامین بانكي از سیستم ارزی و ريالي تسهیالت طريق از شركت مالي منابع از بخشي اينكه به باتوجه

 فروش و گرديده لحاظ شركت هایهزينه چارچوب مزبور در ريالي تسهیالت به مربوط كارمزد و سود لذا

 سود وكارمزد نرخ ثبات به توجه با ارتباط اين در شركت دهد. لذامي را مزبور هایهزينه پوشش محصوالت

 دارای ارزی تسهیالت با رابطه در باشد. لیكنمي بهره نرخ نوسانات از ناشي ريسک فاقد اعطايي تسهیالت

 باشد.مي ارز نرخ نوسان ريسک

 

 محصول كیفیت ريسک: 

 گیردمي قرار كنترل مورد مرتب طور به شركت كیفیت كنترل واحد توسط شركت محصوالت اينكه به باتوجه

 محصول كیفیت ريسک فاقد شركت لذا شودمي كنترل قانوني مراجع ذيربط توسط ادواری طور به همچنین و

 .است

 

 ارز: نرخ نوسانات از ناشي ريسک 

 صورت به ) يدكي لوازم قطعات و اولیه مواد( شركت خريدهای ای ازمالحظه قابل بخش اينكه به باتوجه

 .باشدمي ريسک دارای شركت ريال به نسبت ارز نرخ برابری در تغییر صورت در لذا بوده ارزی و وارداتي

 

 تولید: هاینهاده قیمت ريسک 

 .باشدمي ريسک دارای شركت تورم و ارز نرخ نوسانات به توجه با
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 محصوالت: قیمت كاهش ريسک 

 است. مطرح تخفیف ارائه بصورت رقبا توسط قیمت كاهش ريسک
 

 دولتي: مقررات تغییرات يا و الملليبین عوامل به مربوط ريسک 

 تامین امكان كه دارد خارجي اولیه مواد خريد به نیاز خود محصوالت تولید جهت شركت اينكه به توجه با

 تغییرات درصورت لذا باشدمي صادرات بصورت شركت از فروش بخشي ازطرف و نداشته وجود داخل در آن

 .باشدمي ريسک دارای شركت المللي،بین عوامل و روابط در اساسي

 

 تجاری ريسک: 

 تجاری ريسک دارای شركت ، جامعه بر حاكم اقتصادی وضعیت و شركت صنعت نوع و باال بند به باتوجه

 .باشدمي

 

 جايگزين: محصوالت به مشتريان اقبال ريسک 

 ديگر طرف و از داشته وجود شركت تولیدات از بخشي برای جايگزين خارجي محصوالت اينكه علیرغم

 اخیر سنوات طي در ولیكن شودمي كشور وارد رسميغیر مبادی طريق از مشابه وارداتي محصوالت مقداری

 ناشي از ريسک كه امیدوار است شركت بوده. لذا برخوردار خود محصوالت جهت عمومي اقبال از شركت

 باشد. درحداقل جايگزين محصوالت به مشتريان اقبال
 

 نقدينگي: ريسک 

 شده اخذ تسهیالت سقف به توجه با  )پخش به شركت عمدتاً( مشتريان از مطالبات وصول نحوه به باتوجه

 ريسک دارای زمینه اين در شركت ها،بانک توسط پرداخت تسیهالت روند تداوم درصورت بانكي، سیستم از

 .بود نخواهد مالي منابع موقع به تامین در ایمالحظه قابل

 

 : فعلی هایبازار توسعه آتی های برنامه

 

 سبز. كااليي سبد به ورود برای زيست محیط دوستدار سیو صابون جديد محصوالت تولید •

 زغالي. هایصابون ارائه و عرضه جهت بررسي •

 پودری. محصوالت كیفي افزايش •

 موجود. محصوالت بندیبسته بهبود •

 شركت. با مشتريان ارتباط امكان ارتقاء •
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 شرکت:  قوت نقاطها و ، فرصتمزایا

 

 .شركت توان رقابت پذيری و وضعیت• 

 .كننده مصرف برای شده تثبیت نرخ با محصوالت گسترده توزيع •

باالی  حجم و كااليي سبد بودن كامل لحاظ از پخش هایشركت برای پاكسان گروه محصوالت جذابیت •

 .توزيع

 .پاكسان گروه محصوالت در انتخاب قدرت و كنندگان مصرف متنوع نیازهای به پاسخ •

 .پاكسان هایشركت مجموعه در محصوالت به بخشیدن تنوع با همراه باال تولید ظرفیت •

در  آمده پیش مشكالت رغم علي كاالها دائم تولید در تداوم و گروه هایشركت كلیه در باال مالي پشتوانه •

 .تامین

 .منحصر و مستقل پخش داشتن •

 .سال 40 از بیش قدمتي با جامعه اقشار مختلفبین  شركت اصلي هایبرند محبوبیت و اعتبار•

 .متوسط قشر خصوص به جامعه افراد كل پوشش برای مناسب هایقیمت با متنوع محصوالت عرضه و تولید•

 .شوينده صنعت در باال اعتبار با طوالني سابقه•

 ايران.  در بهداشتي / شوينده سبد ترين متنوع و كاملترين•

 ها.دندان خمیر و كفشوی ها، صابون نظیر ، گروه محصوالت از برخي بودن بازار رهبر•

 .شوينده بازار توسعه و هاخانواده بهداشت سطح به توجه افزايش•

 .جوان نسل در ويژه به بهداشتي شوينده محصوالت مصرف تنوع•

 .ایزنجیره هایفروشگاه از خريد به كنندگانمصرف گرايش ای،زنجیره هایفروشگاه شبكه توسعه•

 .خارجي مشابه محصوالت خريد قیمت بودن باال•

 

 : دهاتهدی

 .هاخانواده خريد قدرت كاهش•

 قاچاق. صورت به خارجي محصوالت ورود•

 .رقبای داخلي گسترده فعالیت و حضور•

 .سرمايه بازگشت عدم ريسک و بازار در گذاریسرمايه ريسک افزايش•

  .ارز بازار ثباتي بي•
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 شرکتنرخ فروش و مبلغ فروش مقدار تولید و فروش، آمار بینی پیش
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 جدول تحلیل سود و زیان

 

 مفروضات

  به افزايش مقدار تقاضا.درصدی مقدار تولید با توجه  30*پیش بیني افزايش 

 .مقدار فروش برابر مقدار تولید* 

 های جهانيبراساس افزايش نرخ رشد دالر و قیمت محصوالت و مواد مصرفي *افزايش نرخ فروش. 

 در   20000و    18200،   16560،     14400به ترتیب برابر   1402تا  1399های مالي *نرخ دالر برای سال

 نظر گرفته شده است.



 

 

96979899140014011402

3،۷89،0655،295،62610،200،14316،953،99118،8۷6،83821،38۷،45۷24،231،989درآمدهای عملیاتي

15،598،298-13،69۷،422-12،009،۷62-10،293،5۷2-۷،468،933-3،6۷2،669-3،226،423-بهای تمام  شده درآمدهای عملیاتي

562،6421،622،95۷2،۷31،2106،660،4196،86۷،0۷6۷،690،0358،633،691سود )زيان( ناخالص

1،191،36۷-1،019،253-858،334-۷08،3۷9-562،129-4۷9،۷09-326،6۷6-هزينه های فروش، اداری و عمومي

134،985164،532312،164312،164312،164312،164312،164ساير درآمدهای عملیاتي

21،232-21،232-21،232-21،232-21،232-29،349-23،830-ساير هزينه های عملیاتي

34۷،1211،2۷8،4312،460،0136،242،9۷26،299،6۷46،961،۷15۷،۷33،256سود )زيان( عملیاتي

294،418-294،418-294،418-294،418-294،418-165،13۷-109،849-هزينه های مالي

10،06۷15،00324،55924،55924،55924،55924،559ساير درآمدها و هزينه های غیرعملیاتي- درآمد سرمايه گذاری ها

122،285۷،1۷888،34988،34988،34988،34988،349ساير درآمدها و هزينه های غیرعملیاتي- اقالم متفرقه

369،6241،135،4۷52،2۷8،5036،061،4626،118،1646،۷80،205۷،551،۷46سود )زيان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

883،860-۷93،558-۷16،0۷3-۷09،436-266،6۷۷-123،332-94،4۷9-مالیات بر درآمد

2۷5،1451،012،1432،011،8265،352،0265،402،0915،986،64۷6،66۷،886سود )زيان( خالص عملیات در حال تداوم

0000000سود )زيان( عملیات متوقف  شده پس از اثر مالیاتي

2۷5،1451،012،1432،011،8265،352،0265،402،0915،986،64۷6،66۷،886سود )زيان( خالص

۵۱۰۹۳۷۱،۸۶۳۴،۹۵۶۵،۰۰۲۵،۵۴۳۶،۱۷۴سود )زيان( خالص هر سهم– ريال

540،0001،080،0001،080،0001،080،0001،080،0001،080،0001،080،000سرمايه
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 سهم تحلیل تکنیکال

 
 های فعلي با توجه به صعود پرشتاب سهم كمي دير بوده و بهتر است منتظربنظر ورود به سهم در قیمت

 3400بود. اهداف حمايتي در نواحي  5با هدف قرارگیری در مسیر موج  4اتمام اصالح قیمت در قالب موج 

تومان قرار دارند. 2900و 

 

 گیرینتیجه

ای گیر بیماری كرونا و عدم اتمام آن بیماری در آيندهباتوجه به موارد تحلیلي ذكر شده در باال، شیوع همه

ضا برای محصوالت شوينده و همچنین تقاضا برای خريد سهام شركت نامبرده نزديک و بالطبع افزايش تقا

 4توان گفت ورود به سهم در مسیر اصالح موج ها برای تصاحب سیت هیئت مديره ميتوسط برخي شركت

 احتمالي گزينه مناسبي باشد

 

 


