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اطالعات کلی شرکت

نام شرکت

7.9

توزيع دارو پخش

 P/Eگذشته نگر سهم

نماد

دتوزيع

 P/Eآیندهنگرسهم

6.47

سال تاسیس

1334

تعداد سهم (میلیارد)

1.2

قیمت سهم(()1401/02/06ریال)

32،150

درصد شناوری

10.86

( EPS TTMریال)

4،070

ارزش بازار (میلیارد ریال)

38,580

معرفی شرکت توزیع دارو پخش
مجموع ــه داروپخ ــش فعالی ــت خ ــود را از س ــال  ۱۳۳۴ب ــا عن ــوان بن ــگاه خیری ــه داروپخ ــش آغ ــاز و در م ــرداد م ــاه س ــال  ۱۳۵۹ب ــا
تغییــر نــام بــه شــرکت ســهامی داروپخــش تبدیــل شــد .در آن مقطــع ،شــرکت توزیــع داروپخــش کنونــی نیــز بــه عنــوان ســازمان
توزیــع و فــروش نامگــذاری شــد .در ادامــه رونــد رشــد و شــکوفایی شــرکت هــای مجموعــه در تاریــخ  1375/12/28بــا منفــک
ش ــدن واحده ــای تابع ــه ش ــرکت داروپخ ــش (س ــهامی ع ــام) ،ای ــن س ــازمان ب ــه ص ــورت ش ــرکتی مس ــتقل ،در ته ــران ب ــه ثب ــت
رس ــید.
درحـــال حاضـــر شـــرکت توزیـــع داروپخـــش بـــا بیـــش از  ۶۰ســـال ســـابقه فعالیـــت در صنعـــت توزیـــع دارو بـــه عنـــوان یکـــی از
ش ــرکتهاي زیرمجموع ــه هلدین ــگ داروپخ ــش از مجموع ــه داروئ ــی تأمی ــن ،دارای  22مرک ــز توزی ــع در سراس ــر کش ــور اس ــت.

موضوع فعالیت
تهیه و تدارک
فرآورده های بیولوژیک

تهیه و تدارک انواع دارو
و مواد داروئی شیمیائی

تهیه و تدارک
مکمل های داروئی غذایی و
ورزشی و اقالم مشابه

تهیه و تدارک
تجهیزات پزشکی

تهیه و تدارک
لوازم درمانی
تهیه و تدارک
مواد غذائی

تهیه و تدارک
محصوالت آرایشی
بهداشتی ،شوینده و
دندانپزشکی
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ترکیب سهامداران
سهامداران شرکت توزیع دارو پخش در تاریخ  1401/02/06به شرح جدول زیر است.
سهامداران

درصد

سهم -میلیون

شركت داروپخش

956

79.690

شركت سرمايه گذاري داروئي تامين

113

9.450

سایر

131

10.86

شركت داروپخش
%80

شركت سرمايه گذاري
داروئي تامين
%9

سایر
%11

بررسی صنعت پخش
نظ ــام توزی ــع کاال و خدم ــات ازجمل ــه بخشه ــای مه ــم در اقتص ــاد کش ــورها اس ــت ک ــه ب ــا کوتاهت ــر ک ــردن فاصل ـهی تولی ــد کنن ــده
و مصرفکنن ــده موج ــب به ــرهوری بیش ــتر ش ــده و ب ــا ایج ــاد مزی ـت رقابت ــی ضم ــن رعای ــت حق ــوق مصرفکنن ــدگان س ــود بیش ــتری
را ب ــرای ه ــر دو ط ــرف در بلندم ــدت ب ــه هم ــراه دارد .ش ــاخصهای توس ــعه و پیش ــرفت نظ ــام توزی ــع کاال و خدم ــات در اکث ــر
کش ــورها ،گس ــترش اس ــتفاده از اب ــزار و روشه ــای نوی ــن نگه ــداری ،چیدم ــان ،حملونق ــل و درنهای ــت توزی ــع کااله ــا و خدم ــات
میباش ــد ،بهطور یک ــه بخ ــش توزی ــع کاال و خدم ــات را میت ــوان بهعن ــوان موت ــور رش ــد بخشه ــای تولی ــدی اقتص ــاد در نظ ــر
گرف ــت.
در صنع ــت پخ ــش ،تمام ــی ذینفع ــان ،از تولیدکنن ــده ت ــا پخشکنن ــده ،عمدهف ــروش و خردهف ــروش ،هم ــه ب ــه دنب ــال بازگش ــت
س ــرمایه و س ــودزایی هس ــتند .در تم ــام دنی ــا ،روشه ــا و مدله ــای پخ ــش ،روز ب ــه روز در ح ــال پیش ــرفت و بهب ــود هس ــتند.
امــروزه موفقیــت یــک برنــد بــا افزایــش آگاهــی مــردم از آن برنــد رابط ـهی مســتقیمی دارد .در همیــن راســتا ،شــرکتهای پخــش
ب ــا بکارگی ــری مدر نتری ــن روشه ــای پخ ــش و توزی ــع کاال ،ن ــه تنه ــا میتوانن ــد منج ــر ب ــه افزای ــش ف ــروش ش ــرکتها ش ــوند،
بلک ــه محبوبی ــت ،ش ــناخت و آگاه ــی نس ــبت ب ــه محص ــول را نی ــز در بی ــن خری ــداران تح ــت تاثی ــر ق ــرار میدهن ــد.
در کشـــورهای اروپایـــی و آمریکایـــی ،سیســـتم پخـــش و توزیـــع بـــه شـــدت پیشـــرفته شـــده و تمامـــی برندهـــا و شـــرکتهای
تولیدکنن ــده ب ــه ای ــن ب ــاور رس ــیدهاند ک ــه ب ــا کم ــک بهتری ــن ش ــرکتهای پخ ــش ،ع ــاوه ب ــر ف ــروش محص ــوالت خ ــود ،میتوانن ــد
س ــودزایی نس ــبتا باالی ــی نی ــز داش ــته باش ــند؛ چراک ــه اس ــتفاده از متده ــای پخ ــش مس ــتقیم ،نیازمن ــد نی ــروی انس ــانی ،س ــرمایه و
زمــان بیشــتری اســت و متعاقبــا در بلندمــدت هزینــه بیشــتری را در پــی دارد .در کشــورهای خارجــی و پیشــرفته ،طیــف گســتردهای
از خریده ــا ،ب ــه ص ــورت آنالی ــن و اینترنت ــی انج ــام میش ــود و سیس ــتم پخ ــش ای ــن کش ــورهای پیش ــرفته ب ــه گون ـهای اس ــت ک ــه
کاال را ب ــه دس ــت مش ــتری نهای ــی میرس ــاند ک ــه همی ــن ام ــر ل ــزوم وج ــود عمدهف ــروش و خردهف ــروش را ت ــا ح ــد زی ــادی از بی ــن
بردهاســـت.
براس ــاس آخری ــن آم ــار ،در منطق ـهی خاورمیان ــه %59 ،از خری ــداران ،از فروش ــگاههای دیجیت ــال اس ــتفاده میکنن ــد ک ــه ای ــن آم ــار
درم ــورد ای ــران نی ــز ص ــدق م ــی کن ــد؛ در س ــالهای اخی ــر پیش ــرفت تکنول ــوژی و بهب ــود زیرس ــاختهای اینترنت ــی در کش ــورمان،
منجــر بــه افزایــش تمایــل بــرای خریــد آنالیــن ،بــه ویــژه در میــان شــهروندان کالنشــهرها شــده اســت ،امــا ایــن در حالــی اســت
کــه ایــران در مقایســه بــا بســیاری از کشــورهای پیشــرفته ،هنــوز جــای زیــادی بــرای پیشــرفت در زمین ـهی فــروش آنالیــن دارد و
همچن ــان سیس ــتمهای ف ــروش کاال ب ــه ش ــکل س ــنتی در ای ــران بیش ــتر رواج دارد.
همچنی ــن افزای ــش تع ــداد فروش ــگاههای زنجی ــرهای ب ــزرگ در اقصینق ــاط کش ــور ،نش ــان از تغیی ــر س ــبک زندگ ــی و ع ــادات خری ــد
دارد ،امــا همچنــان در بســیاری از شهرســتانها ،دسترســی مــردم بــه محصــوالت تنهــا از طریــق بــازار ســنتی و سیســتمهای پخــش
س ــنتی میس ــر اس ــت .در ای ــن بازاره ــا همچن ــان الزم اس ــت ت ــا کاال توس ــط ش ــرکتهای پخ ــش ب ــه خردهفروش ــان و از آنج ــا ب ــه
دس ــت مصرفکنندهه ــای نهای ــی برس ــد.
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ســهم  ۸الــی  ۹درصــدی ایــن صنعــت از درآمــد ملــی ،خــود مبیــن حجــم و گســتره وســیع ایــن صنعــت و بــه تبــع آن نقــش کلیــدی
ایــن صنعــت در زنجیــره تامیــن بســیاری از صنایــع کشــور اســت.
در حــال حاضــر  ۱۰۰درصــد داروی کشــور و  ۷۰درصــد مــواد غذایــی ،آرایشــی و بهداشــتی ،شــوینده هــا و ...توســط شــرکت هــای
پخــش در سرتاســر ایــران توزیــع مــی شــود.
مهمتریـــن شـــرکتهای توزیـــع و پخـــش

آدورا طـب

پخـش دارویـی اکسـیر

پخـــش هجـــرت
شـرکت پخـش قاسـم ایـران
پخـش رازی

توزیـــع داروپخـــش

پخـــش فـردوس

پخـــش البـــرز

وضعیت فروش شرکت
ی بـــه  29اســـفند  1400بـــا فروشـــی معـــادل 90،064
درحالحاضرشـــرکتتوزیعداروپخش ،دردورهمالـــی دوازده ماهـــه منتهـــ 
میلی ــارد ری ــال ب ــا رتب ــه نخس ــت ،پیش ــگام ش ــرکت ه ــای پخ ــش دارو از لح ــاظ س ــهم ب ــازار پخ ــش داروی کش ــور و مبل ــغ ف ــروش
اس ــت.
سهم درآمد شرکت در پایان سال مالی منتهی به اسفند ماه :1400
نوع محصول

سهم درآمد شرکت از بازار داخل
درصد به کل
میلیون ریال

داروهای انسانی

78،000،244

محصوالت غیر دارویی

2،246،920

2.8

جمع

80،247،164

100

سهم درآمد شرکت از بازار داخل
درصد به کل
میلیون ریال
98.6

97.2

9،679،553
137،437

1.4

9،816،990

100

قیم ــت ف ــروش محص ــوالت انس ــانی توس ــط وازت بهداش ــت ،درم ــان و آم ــوزش پزش ــکی تعیی ــن م ــی ش ــود .همچنی ــن قیم ــت
محص ــوالت غی ــر داروی ــی توس ــط س ــازمان تجهی ــزات پزش ــکی تعیی ــن م ــی ش ــود.
محصوالت غیر دارویی
%3
داروهای انسانی
%97

ش ــرکت توزی ــع داروپخ ــش ح ــدود  97درص ــد از درآم ــد عملیات ــی را از مح ــل توزی ــع دارو ه ــای انس ــانی کس ــب م ــی کن ــد .ک ــه س ــهم
 15درص ــد از ب ــازار پخ ــش داروی کش ــور را دارد و نخس ــتین پخ ــش ب ــزرگ داروی ــی ای ــران اس ــت.
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اثرات حذف ارز ترجیحی و چالش های صنعت
بــرای موشــکافی اثــرات حــذف ارز ترجیحــی بــر صنعــت دارو بایــد در نظــر داشــت کــه شــرکتهای دارویــی بــه چنــد دســته تقســیم
میش ــوند و مکانیس ــم فعالیته ــای ای ــن ش ــرکتها ب ــه ای ــن ص ــورت اس ــت ک ــه ش ــرکتهای تولیدکنن ــده ،داروه ــای تولی ــدی را
بــه شــرکتهای توزیــع و پخــش خــود میدهنــد و شــرکتهای پخــش بــا فــروش محصــوالت از یــک ســو بــا ســازمانهای مربوطــه
ط ــرف حس ــاب میش ــوند و از س ــوی دیگ ــر بخش ــی از مطالباتش ــان را نی ــز از داروخانهه ــا دریاف ــت میکن ــد .ب ــا ای ــن وج ــود طبیعت ــا
بخش ــی از مطالب ــات ای ــن ش ــرکتها وص ــول ش ــده و بخش ــی نی ــز از جان ــب نهادهای ــی مربوط ــه وص ــول نمیش ــود ت ــا جای ــی ک ــه مث ــا
ش ــرکتهای داروی ــی ب ــرای وص ــول مطالباتش ــان از چنی ــن س ــازمانهایی اوراق دریاف ــت میکنن ــد ای ــن مس ــاله باع ــث میش ــود
وج ــود مطالب ــات وص ــول نش ــده به ــای تم ــام ش ــده ای ــن ش ــرکتها را افزای ــش دهد.افزای ــش به ــای تم ــام ش ــده ،ن ــرخ ف ــروش
ای ــن ش ــرکتها را نی ــز افزای ــش میده ــد در نتیج ــه ریس ــک وص ــول مطالب ــات نی ــز افزای ــش مییاب ــد یعن ــی حت ــی اگ ــر در ی ــک ب ــازه
ه ای ــن مطالب ــات نی ــز
زمان ــی ش ــرکتها ب ــه بازدهیه ــای قبل ــی بازگردن ــد چ ــون اع ــداد مطالب ــات بزرگت ــر میش ــود در نتیج ــه تس ــوی 
زبانب ــر خواه ــد ش ــد.به همی ــن دلی ــل افزای ــش ریال ــی گ ــردش مال ــی ش ــرکتهای داروی ــی میتوان ــد تس ــویه مطالب ــات را بی ــش از
پیــش زمانبــر کنــد مثــا اگــر تصــور شــود بدهــی یــک مجموعــه نســبت بــه شــرکتهای دارویــی دو برابــر افزایــش یابــد در نتیجــه
تس ــویه ای ــن مطالب ــات نی ــز ب ــه مرات ــب س ــختتر و طوالنیت ــر میش ــود ک ــه تمام ــی ای ــن مس ــائل را بای ــد ب ــرای بررس ــی اث ــرات ح ــذف
ارز  4200تومان ــی از صنع ــت داروی ــی در نظ ــر گرف ــت.

مقایسه درآمد فروش شرکت های گروه پخش
شرکت

سال 1395

سال 1396

توزیع داروپخش

22,591,328

نرخ رشد فروش
قاسم ایران

16,108,177

نرخ رشد فروش
پخش هجرت

15,039,713

نرخ رشد فروش
پخش البرز
نرخ رشد فروش

13,465,298

سال 1397

سال 1398

سال 1399

سال 1400

25,489,230

30,324,334

41,153,540

51,500,012

90،064،158

%13

%19

%36

%25

%75

14,716,208

17,347,176

26,917,164

40,653,945

64,789,478

%9-

%18

%55

%51

%59

15,561,776

22,694,206

29,054,652

36,643,822

62,393,995

%3

%46

%28

%26

%70

14,149,301

19,268,652

28,591,991

43,386,524

77,939,168

%5

%36

%48

%52

%80

بررســــی رونــــد درآمــــد فــــروش شــــرکت هــــای گــــروه پخــــش طــــی ســــه ســــال اخیــــر تحــــت تاثیــــر رشــــد ســــطح عمومــــی قیمتهــــا بــا
افزایش درآمد همراه شده است .بــــر ایــــن اســــاس شــــرکت توزیع داروپخش در ســــال  1400بــــا حجــــم فــــروش  90،064میلیــــارد
ریــــال بیشــــترین درآمد و رشد فــــروش را در ســــال  1400کسب کرد .از جملــــه عوامــــل افزایــــش نــــرخ رشــد درآمــد فــروش شــرکت
هــــای پخــــش را مــــی تــــوان افزایــــش نــــرخ فــــروش محصــوالت عنــوان کــرد کــــه انتظــــار مــــی رود بــا در نظــر گرفتــن تــورم  40درصــد،
ســهم بــازار  15درصــد و ادامــه تخصیــص ارز ترجیحــی بــه مــواد موثــر دارو درآمــد شــرکت در ســال  1401بــه  121،950میلیــارد ریــال
افزای ــش پی ــدا کن ــد و در صــ ــورت حــ ــذف ارز ترجیحــ ــی ب ــرآورد م ــی ش ــود درآم ــد ش ــرکت ب ــه  168،750میلی ــارد ری ــال ارتق ــا یابدک ــه
این مهم میتواند اهرمــــی بــــرای افزایــــش ســــودآوری شــــرکت هــــای گــــروه تلقــــی شــــود.
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گزارش تحلیلی شرکت توزیع دارو پخش
(دتوزيع)
شـماره چهل و هشتم
1 4 0 1 /0 2 /1 0

سرمایهگذاری ملی ایران (سهامی عام)
«هلدینگ»

حاشیه سود و دوره وصول مطالبات شرکت های صنعت پخش

شرکت

نه ماهه سال مالی 1400

سال مالی 1399

حاشیه سود حاشیه سود حاشیه سود دوره وصول حاشیه سود حاشیه سود حاشیه سود دوره وصول
ناخالص %عملیاتی %خالص %مطالبات(روز) ناخالص %عملیاتی %خالص %مطالبات(روز)
توزیع داروپخش

7/11

6/6

3/4

185

6/12

4/8

8/5

162

قاسم ایران

7/12

8/4

9/6

61

9/11

4/4

5/3

64

پخش هجرت

1/14

6/7

3/5

173

1/15

4/10

5/7

160

پخش البرز

6/12

1/6

4

176

5/12

7

9/5

154

حاشیه سود
٪14
٪12
٪10
٪8
٪6
٪4
٪2

 9ماهه 1400

سال 1399

سال1398

حاشیه سود ناخالص

سال 1397

سال 1396

حاشیه سود عملیاتی

سال 1395

٪0

حاشیه سود خالص

حاش ــیه س ــود ناخال ــص ش ــرکت ح ــدود  12م ــی باش ــد و حاش ــیه س ــود عملیات ــی ش ــرکت ح ــدود  8درص ــد اس ــت همونط ــور ک ــه از
نم ــودار مش ــخص اس ــت حاش ــیه س ــود ش ــرکت در ح ــال رش ــد اس ــت.
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گزارش تحلیلی شرکت توزیع دارو پخش
(دتوزيع)
شـماره چهل و هشتم
1 4 0 1 /0 2 /1 0

سرمایهگذاری ملی ایران (سهامی عام)
«هلدینگ»

پیش بینی صورت سود و زیان
ش ــرکت توزی ــع داروپخ ــش در پای ــان دوره ن ــه ماه ــه منته ــی ب ــه اذر  1400موف ــق ب ــه تحق ــق س ــود  3،346ری ــال ش ــده اس ــت ب ــا
توج ــه ب ــه عملک ــرد س ــه ماه ــه پای ــان س ــال مال ــی انتظ ــار مــیرود در ای ــن س ــال ب ــه س ــود  4،154ری ــال دس ــت یاب ــد  .مهمتری ــن
رخــداد پیــش روی صنعــت در ســال  1401احتمــال حــذف ارز ترجیحــی صنعــت دارو مــی باشــد ،کــه ایــن مهــم بــه رشــد قیمــت دارو
و در نتیج ــه ب ــه افزای ــش درآم ــد ش ــرکت ه ــای پخ ــش منج ــر م ــی ش ــود.
در مفروض ــات ب ــرای س ــال  ،1401ع ــدم ح ــذف ارز ترجیح ــی ،ت ــورم  40درص ــد و س ــهم ب ــازار  15درص ــدی ش ــرکت توزی ــع داروپخ ــش
لحــاظ شــده اســت کــه بــا مفروضــات یــاد شــده ســود  4،968ریــال بــه ازای هــر ســهم بــرآورد مــی شــود .همچنیــن اثــرات حــذف
ارز ترجیح ــی در ص ــورت اعم ــال در ج ــدول تحلی ــل حساس ــیت پرداخت ــه ش ــده اس ــت ک ــه م ــی توان ــد ب ــه اهرم ــی ب ــرای جه ــش درآم ــد
و س ــودآوری منج ــر ش ــود.
واحد (میلیون ریال)
دوره مالی

نه ماهه
1400

1399

برآورد سه ماهه
چهارم 1400

1400

1401

درآمد ارائه خدمات

51,500,012

69,378,959

20,685,199

90,064,158

121,950,000

هزینه ارائه خدمات

)(45,451,326

)(60,649,013

)(18,255,719

)(78,904,732

)(107,626,950

سود (زیان) ناخالص

6,048,686

8,729,946

2,429,480

11,159,426

14,323,050

هزینه های عمومی ,اداری و تشکیالتی

)(2,642,404

)(2,919,100

)(973,033

)(3,892,133

)(5,448,987

خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی

)(478

1,124

0

1,124

1,124

سود (زیان) عملیاتی

3,405,804

5,811,970

1,456,447

7,268,417

8,875,188

هزینه های مالی

)(1,155,519

)(824,594

)(274,865

)(1,099,459

)(1,499,674

خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

350,069

247,753

82,584

330,337

396,405

سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

2,600,354

5,235,129

1,264,167

6,499,296

7,771,918

مالیات

)(404,841

)(1,219,534

)(294,490

)(1,514,024

)(1,810,484

سود (زیان) خالص

2,195,513

4,015,595

969,677

4,985,272

5,961,434

سود هر سهم پس از کسر مالیات

3,659

3,346

808

4,154

4,968

سرمایه

600,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000
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گزارش تحلیلی شرکت توزیع دارو پخش
(دتوزيع)
شـماره چهل و هشتم
1 4 0 1 /0 2 /1 0

سرمایهگذاری ملی ایران (سهامی عام)
«هلدینگ»

جدول تحلیل حساسیت سود سال مالی 1401

نرخ دالر موثر-ریال

سهم بازار -درصد

42,000

100,000

150,000

200,000

250,000

13

3,875

4,635

5,290

5,946

6,601

14

4,421

5,240

5,946

6,652

7,357

15

4,968

5,845

6,601

7,357

8,113

16

5,514

6,450

7,257

8,063

8,870

17

6,061

7,055

7,912

8,769

9,626

18

6,607

7,660

8,567

9,475

10,382

19

7,154

8,265

9,223

10,180

11,138

در جــــدول تحلیــــل حساســــیت نیــــز ،ســــود بــــرآوردی بــــا تغییــــر سهم بازار شرکت و تغییر نرخ دالر موثر نشـــان داده شــــده اســـــت.
پی ــش بین ــی می ش ــود ب ــا ف ــرض ثاب ــت مان ــدن س ــهم ب ــازار ش ــرکت ح ــذف ارز ترجیح ــی و مبن ــا ق ــرار دادن ن ــرخ دالر  250،000ری ــال
س ــود ه ــر س ــهم ش ــرکت ت ــا ح ــدود  8،000ری ــال افزای ــش یاب ــد.
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(دتوزيع)

توضیح مهم:

آنچ ــه در ای ــن گ ــزارش مطالع ــه م ــی کنی ــد ،تحلی ــل آخری ــن
وضعیــت شــرکت اســت و بــرای اتخاذ تصمیم ســرمایه گذاری
کافـــی نیســـت .ایـــن گـــزارش ســـعی دارد فرهنـــگ تحلیـــل
را در ســـطح بـــازار ســـرمایه افزایـــش دهـــد و همچنیـــن بـــه
هیــچ وجــه توصیــه ای بــرای خریــد و فــروش سهـــــــــــام نیســت.

ته ــران  ،خیابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان کری ــم خ ــان زن ــد ،خیاب ــان ش ــهید عض ــدی
(آب ــان جنوب ــی) ،ش ــماره  ،11س ــاختمان ش ــهید بهم ــن محمودپ ــور
فکس 021-88919676 :
تلفن 021-88903293:
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