ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻀــﻮ ﻫﯿﺎتﻣــﺪﯾﺮه
ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ زر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی
ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﻏﺰر:زر ﻣﺎﮐﺎرون ﺑﺎ
 PE 13ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻬﻢ ارزﻧﺪه در ﻋﺮﺿﻪ
اوﻟﯿﻪﻫـﺎی اﺧﯿـﺮ ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺳـﺖ /ﺑـﺎزی ﺳـﻔﺘﻪﺑﺎزان ﺑـﺮای
ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺶﺗﺮ زر ﻣﺎﮐﺎرون در
روز ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ /ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨـﺪ و ﮐـﺎﻣﻼ ﺣﺮﻓـﻪای ﻋﻤـﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ زر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﺰرگ و ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ در ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻓﺮوش داﺧﻠﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در

ﻓﺮوش ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ زر ،ﺻﺎدرات ﭘﺎﺳﺘﺎ ﺑﻪ اروﭘﺎ و ﺣﺘﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ،
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﺳﺘﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎری ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ و
ﺑﻪوﯾﮋه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ
زر ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻋﻈﯿﻢ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺪرن و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی روز
دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺧﻮشﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﺑﺮای ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﺳﺖ ،در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻨﮓﻧﻈﺮی و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ اﻣﯿﻨﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ زر ،ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزان ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺳﻮدآوری ﻣﻨﺎﺳﺐ زرﻣﺎﮐﺎرون ﺑﺎ  P/Eﺑﺎﻻ ) (۱۳ﻧﺸﺎن از
ارزﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺳﻬﻢ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان دارد.

اﻣﯿﻨﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺮﻓﻪای و
ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه زر ﻣﺎﮐﺎرون ﺑﺎ  P/E 13در ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
اﺧﯿﺮا ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﺎی واﻗﻌﯿﺖﻫﺎﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺻﻨﻌﺘﯽ زر ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻓﺮدا ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ زر ،وارد ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﻫﺎﻟﯽ ﺑﺎزار و ﻓﻌﺎﻻن
ﺑﺰرگ ﺑﺎزار ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ زر را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻠﻮﮐﺰان ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮهوری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺲ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ زر،
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻮددﻫﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زر و ﭘﺲ از آن
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﯿﺎن ﺳﻬﺎﻣﺪاران ،ﮔﻮﯾﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﺎاﺳﺖ.

وی ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ زرﻣﺎﮐﺎرون در ﺳﺎل  ۹۸اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫﯽ و ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻻ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻬﻢ زرﻣﺎﮐﺎرون،
 ۱۴۰ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ را در ﮐﺪال ﺛﺒﺖ
ﮐﺮدهاﯾﻢ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ زر ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﺪﯾﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران را ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود:دﺑﺎ
ﻣﺠﻤﻊ در ﻓﺮﺻﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺑﯿﺶ

ﺑﺮﮔﺰاری

از  ۹۰درﺻﺪی در ﻣﯿﺎن ﺳﻬﺎﻣﺪاران ،اوﻟﯿﻦ ﻫﺪﯾﻪ را ﺗﻘﺪﯾﻢﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

اﻣﯿﻨﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺑﺮای ﺳﺎل  ۹۹ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮوش  ۲۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را
ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و
ﺑﺎ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ  ۵۷۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ  ۴۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای
ﻫﺮ ﺳﻬﻢ  ۳۰۰ﺗﻮﻣﺎن
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

وی از ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﺣﺎﺷﯿﻪای ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزان ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻏﺰر در ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﮑﺮدن ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ،ﻧﺼﯿﺐﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ زر ﻣﺎﮐﺎرون ﮐﻪ در ﮐﺪال ﻧﯿﺰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ.
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