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تحلیل بنیادی صنعت حمل و نقل
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صنعت حمل و نقل
حمـل و نقـل بـه عنـوان یکـی از شـاخص های توسـعه یافتگـی 
کشـورها مطـرح اسـت؛ بـه دلیـل تحـوالت مهمـی کـه می توانـد در 
بخش هـای صنعتـی، کشـاورزی و تولیـدی ایجـاد کنـد بـه عنـوان 
معیاری برای سنجش میزان پیشرفت و توسعه از آن استفاده 

می شـود. 
صنعـت حمـل و نقـل بـه طـور کلـی بـه 3 بخـش مجـزا تقسـیم 
می شود: حمل و نقل دریایی، ریلی و جاده ای.   براساس آخرین 
اطالعاتـی کـه در زمینـه حمـل و نقـل در دسـترس اسـت سـاالنه 
بیـش از 34 میلیـون تـن بـار بـه صـورت ریلـی در کشـور جا به جا 
می شـود؛ از ایـن مقـدار حـدود 70 درصـد مربـوط بـه حمـل مـواد 

معدنـی کـه عمدتـا سـنگ آهن هسـتند اختصـاص دارد.  
طــرف  نیــز  بــورس  در  حاضــر  شــرکت های  درصــد  بیشــترین 
قــرارداد بــا شــرکت های پتروشــیمی یــا فلــزی معدنی جهت حمل 

محصوالتشــان هســتند. 



وضعیت حمل و نقل در بنادر طی سال 97 
بــر اســاس آمــار ســازمان بنــادر از ابتــدای فروردیــن تــا پایــان 

اســفند 97 در مقایســه بــا مــدت مشــابه در ســال 96: 
کاهــش 12.96 درصــدی کل مجمــوع فعالیت هــای بنــدری در 

بنــادر کشــور مشــهود بــوده اســت. 

تحلیل بنیادی صنعت حمل و نقل
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بازدهی سهام گروه حمل و نقل در سه ماه گذشته

3هفته نامه                     شماره 47  پنجشنبه 13 تیر 1398



تحلیل بنیادی صنعت حمل و نقل

بــه طــور میانگیــن در ســطوح عملیاتــی مختلــف کاهش هــا بــه 
شــرح ذیــل بــوده اســت: 

کاهش 39.5 درصدی عملیات کاالهای کانتینری 	•

کاهش 13.3 درصدی عملیات جنرال کارگو )کاالهای عمومی(، 	•
کاهش 6.4 درصدی فله خشک و افزایش 12.2 درصدی فله مایع 

کاهش 7.9 درصدی عملیات فرآورده های نفتی 	•

بــر اســاس ایــن آمارهــا متوجــه اثــرات تحریمــی در 12 ماهــه 
سال 97 شده و شرایط کاهش عملیات بندری در خصوص 
تخلیــه و بارگیــری انــواع کاالهــا را مشــاهده می کنیــم. حجــم 
عملیــات تخلیــه و بارگیــری کاالهــای مذکــور شــامل کاالهــای 
روغــن  شــکر،  برنــج،  ســویا،  ذرت،  جــو،  )گنــدم،  اساســی 
خوراکــی، فرآورده هــای گوشــتی، مــواد غذایــی، محصــوالت 
کشــاورزی( کاالهــای ســاختمانی و مــواد معدنــی، کــود و مــواد 
شــیمیایی، کاالهــای فلــزی، ماشــین آالت و وســایل نقلیــه، 
و  چــوب  کاغــذ،  منســوجات،  ابــزارآالت،  و  یدکــی  قطعــات 
فرآورده هــای نفتــی اســت. حجــم کاالهــای فــوق الذکــر در 
مجمــوع حــدود 136.5 میلیــون تــن اســت کــه فرآورده هــای 
نفتــی حــدود 32 درصــد، فلــه خشــک و مایــع حــدود 53 
درصد و کاالهای کانتینری حدود 15 درصد از آن را تشــکیل 
می دهنــد. کاالهــای ســاختمانی و مــواد معدنــی در حــدود 22 
درصــد هماننــد فرآورده هــای نفتــی بیشــترین حجــم عملیــات 

بنــدری را شــامل می شــود. 
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تحلیل بنیادی صنعت حمل و نقل

شرکت تاید واتر خاورمیانه )حتاید(
فعالیت اصلی شرکت اجرای هرگونه خدمات کشتیرانی از جمله 
نمایندگانی خطوط کشتیرانی، انجام عملیات هیدروگرافی و 
الیروبی، راهنمایی کشتی ها و امور یدک کشی، طراحی، مشاوره 
انجام  دریایی،  سازه های  عمرانی ساخت  پروژه های  اجرای  و 
امور سوخت، آب رسانی و تدارکاتی به کشتی ها در کلیه بنادر 
و اب های کشور و نیز حمل سوخت و آب برای جزایر، انجام 
عملیات  بارگیری،  و  تخلیه  جمله  از  بندری  خدمات  هرگونه 
بنادر  کلیه  در  کاال  ترخیص  و  باربندی  بارشماری،  کانتینری، 
تاسیس  جمله  از  عملیات  هرگونه  انجام  گمرکی،  مرزهای  و 
شرکت های فرعی و وابسته، خریداری و تملک سهام شرکت های 

دیگر، حمل و نقل بین المللی کاال و ترانزیت است. 
حتایــد در ســال گذشــته بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــد و 
آنگونه که از صورت های مالی این شرکت پیدا است واگذاری 
بــه بخــش خصوصــی در "حتایــد" موفقیت آمیــز بــوده و رشــد 

147 درصــدی ســود خالــص گواهــی بــر ایــن مدعــا اســت. 
محل درآمد اصلی تایدواتر خاورمیانه 

شرح خدماتنواحی

هرمزگان
 درآمد حاصل از اجاره تجهیزات و

 ماشین آالت بندری و سایر فعالیت های
متفرقه

 درآمد حاصل از انبارداری سوله جهت دپوخوزستان
و نگهداری غالت

 درآمد حاصل از انبارداری سیلوی غالت،مازندران
باربری و انبارداری کاالهای متفرقه

 فعالیت های امور بندری )تخلیه وگیالن
بارگیری( کانتینر و اجاره انبار
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تحلیل بنیادی صنعت حمل و نقل

برنامه افزایش سرمایه 100 میلیارد تومانی 
مدیرعامــل تایدواتــر در اولیــن نشســت خبــری خــود پــس از 
خصوصی شدن به برنامه افزایش سرمایه 100 میلیارد تومانی 

در ســال 98 اشــاره کــرد و وعــده آن را بــه ســهامداران داد. 

عملکرد مالی حتاید بر اساس آخرین صورت مالی 
آخریــن صــورت مالــی منتشــر شــده از حتایــد صورت هــای مالــی 

یــک ســاله منتهــی بــه پایــان اســفند 97 اســت. 

 سال مالی 97شرح
)میلیارد تومان(

 سال مالی 96
درصد تغییرات)میلیارد تومان(

37629030درآمدهای عملیاتی
2602389بهای تمام شده
11551125سود ناخالص
13245193سود عملیاتی
16165147سود خالص

 سود خالص هر سهم
1606649147)ریال(

بررسی حاشیه سود 
حاشیه سودهای خالص، ناخالص و عملیاتی در سال مالی 97 نسبت 

به دوره مشابه سال گذشته در پله ای باالتر قرار گرفته است.
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تحلیل بنیادی صنعت حمل و نقل

شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان )حپارسا( 

انــواع  ایــن شــرکت در زمینــه حمــل و نقــل  فعالیــت اصلــی 
و  شــیمیایی  مــواد  شــامل  غیرنفتــی  و  نفتــی  محصــوالت 
اســت.  غیرخوراکــی  روغن هــای  و  پتروشــیمی  فرآورده هــای 
شــرکت توســعه حمــل و نقــل ریلــی پارســیان بــا مالکیــت 1200 
دســتگاه واگــن مخــزن دار بزرگ تریــن شــرکت حمــل و نقل ریلی 
عضــو گــروه مخــزن دار در ســطح کشــور اســت. حپارســا در حــال 
حاضــر بیشــترین ســهم از بــازار حمــل و نقــل ریلــی فرآورده هــای 
نفتی ســنگین و غیرســنگین در گروه مخزن داران ریلی کشــور 

را در اختیــار دارد. 

عملکرد مالی حپارسا بر اساس آخرین صورت مالی 
آخریــن صــورت مالــی منتشــر شــده از حپارســا صــورت هــای 

مالــی شــش ماهــه منتهــی بــه پایــان اســفند 97 اســت. 

شرح
 شش ماهه دوم
 سال 97 )میلیارد

تومان(

 شش ماهه دوم
 سال 96 )میلیارد

تومان(
درصد تغییرات

614341درآمدهای عملیاتی

543268بهای تمام شده

39-611سود ناخالص

48-59سود عملیاتی

49-510سود خالص

 سود خالص هر سهم
49-205400)ریال(
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تحلیل بنیادی صنعت حمل و نقل

بررسی حاشیه سود 
همان طــور کــه در جــدول فــوق مشــخص اســت در شــش ماهــه 
ــه مــدت مشــابه  دوم ســال 97 درآمدهــای عملیاتــی نســبت ب
سال 96 افزایش یافته اما به دلیل افزایش بیشتر بهای تمام 
شــده ســود حاصــل شــده بــرای ایــن شــرکت بــا روند کاهشــی رو 
بــه رو بــوده اســت. حاشــیه ســودهای شــرکت نیــز ایــن موضــوع 
را تاییــد کــرده و و نمــودار آن نســبت بــه ســال 96 پایین تــر قــرار 

گرفته اســت. 
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تحلیل بنیادی صنعت حمل و نقل

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی )حپترو( 
شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی همگام با تحوالت 
سریع صنعت و افزایش تقاضای کلی برای حمل خوراک مورد 
نیاز مجتمع ها و نیز صادرات، واردات و ترانزیت محصوالت 
پتروشیمی، ضمن ارائه خدمات در نمایندگی های بندر امام، 
تبریز، بندر عباس، عسلویه، اصفهان، شیراز، اراک، کرمانشاه، 
رباط کریم و سایر نمایندگی های در شرف تاسیس، فعالیت 

خود را در ابعاد بین المللی نیز گسترش داده است.
یکی از مهم ترین مزیت های شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی 
بهره مندی از تجهیزات و امکانات ویژه مورد نیاز، مجوزهای قانونی 

و نیز تبحر و تجربه فراوان در حمل مواد خطرناک است.
شرکت از سال 1389 متنوع سازی و توسعه زنجیر خدمات را 
در دستور کار خود قرار داده است و در همین راستا اقدام به 
مشارکت با شرکت های بزرگ و صاحب نامی در عرصه صنعت 
نموده است. همچنین ورود به عرصه بازارهای پایدار لجستیک 
با  از اهداف کالن شرکت به شمار می رود  و حمل و نقل که 
جدیت در حال پیگیری است و در همین راستا شرکت با خرید 
49 درصد از سهام شرکت ساحل گستر پارس به حوزه اپراتوری 
ترمینال کانتینری بندر عسلویه مربوط به شرکت پایانه ها و 
مخازن پتروشیمی ورود نموده و با خرید 80 درصد سهام شرکت 
امتداد زنجیره پایدار در حوزه ترانزیت نیز وارد شده و همچنین 
در بسته بندی با خرید 16 درصد از سهم شرکت پایانه ها و 
مخازن پتروشیمی و خرید 65 درصد شرکت خدمات کشتیرانی 
جهان دنیز کاال در سال 1395 در جهت سرعت بخشیدن به 

این مهم اقدام نموده است.
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تحلیل بنیادی صنعت حمل و نقل

عملکرد مالی حپترو بر اساس آخرین صورت مالی 
آخرین صورت مالی منتشر شده از حپترو صورت های مالی یک ساله 

منتهی به پایان اسفند 97 است. 

 سال مالی 97شرح
)میلیون تومان(

 سال مالی 96
درصد تغییرات)میلیون تومان(

10%67,87861,857درآمدهای عملیاتی
11%66,97460,101بهای تمام شده
49%-9041,756سود ناخالص
54%4,877-7,526-زیان عملیاتی
42%3,3132,336سود خالص

 سود خالص هر سهم
42%166117)ریال(

بررسی حاشیه سود 
در سال 97 به دلیل رشد بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی و 
افزایش 1 میلیارد و 797 میلیون تومانی هزینه های فروش، اداری و 
عمومی شرکت، سود ناخالص 904 میلیون تومانی به زیان عملیاتی 
7 میلیارد و 526 میلیون تومانی تبدیل شده است اما به دلیل وجود 
سایر درآمدهای غیر عملیاتی نظیر سرمایه گذاری و اقالم متفرقه 
زیان عملیاتی به سود خالص تبدیل شده است. همچنین حاشیه 
سود خالص 4 درصدی در سال 96 به 5 درصد در سال 97 رسیده 

است.
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تحلیل بنیادی صنعت حمل و نقل

حمل و نقل توکا )حتوکا( 
کســب حداقــل 4 درصــد ســهم بــازار حمــل فلــزات و محصــوالت 
صنایــع معدنــی تــا ســال 1400  بــه عنــوان بزرگتریــن شــرکت 
ــد کشــوری همــراه بــا کیفیــت و  حمــل و نقــل جــاده ای توانمن
توســعه پایــدار در در افــق چشــم انــداز و اهــداف کالن حتــوکا 

پیش بینــی شــده اســت. 

 سهم شرکت از بازار داخلی حمل فلزات و محصوالت صنایعشرح سال
معدنی کشور

2.8%سال 1395

3.5% سال 1396

4%چشم انداز 1400

مقایسه عملکرد مالی شرکت در سال مالی 96 و 97
بــه دلیــل کاهــش مقــدار فــروش، درآمــد حتــوکا در ســال مالــی 
97 نســبت به ســال قبل با کاهش 11 درصدی  به 64 میلیارد 
و 683 میلیــون تومــان رســید و کاهــش مقــدار فــروش، موجــب 
کاهــش بهــای تمــام شــده درآمدهــای عملیاتــی شــد. در نتیجــه 
ســود ناخالــص شــرکت رشــد 305 درصــدی داشــت و  بــه 5 
میلیارد و 458 میلیون تومان رسید. همچنین زیان عملیاتی 
از 3 میلیــارد تومــان بــا کاهــش 78 درصــدی بــه 683 میلیــون 
تومــان تقلیــل پیــدا کــرد. امــا بــه دلیــل افزایــش هزینــه مالــی 
و مالیــات بــر درآمــد شــرکت، ســود خالــص 2 میلیــارد تومانــی 
ســال 96 بــه زیــان خالــص یــک میلیــارد تومانــی تبدیــل شــده 

اســت.
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تحلیل بنیادی صنعت حمل و نقل

عملکرد مالی حتوکا بر اساس آخرین صورت های مالی 

شرح
 شش ماهه دوم
 سال 97 )میلیون

تومان(

 شش ماهه دوم
 سال 96 )میلیون

تومان(
درصد تغییرات

11%-64,68372,346درآمدهای عملیاتی

17%-59,22570,998بهای تمام شده

305%5,4581,348سود ناخالص

78%-3,063-683-زیان عملیاتی

152%-1,0502,017-سود )زیان(خالص

 سود )زیان( خالص
152%-3261-هر سهم )ریال(

بررسی حاشیه سود 
حاشــیه ســود ناخالص حتوکا در ســال 97 نســبت به ســال 96 
رشــد 6درصــدی داشــته و بــه 8 درصــد رســیده اســت. بررســی 
سود و زیان عملیاتی و خالص نشان از آن دارد که مبلغ زیان 
عملیاتــی 97  نســبت بــه ســال قبــل کاهــش یافتــه امــا ســود 
خالــص ســال 96 شــرکت بــه زیــان خالــص تبدیــل شــده اســت 
و در رابطــه بــا حاشــیه ســود عملیاتــی، علی رغــم شناســایی و 
تــداوم زیــان عملیاتــی، حاشــیه زیــان عملیاتــی حتــوکا کاهــش 

داشــته اســت.
اما به دلیل افزایش در هزینه های مالی و درآمدهای مالیاتی، 
شــرکت زیــان خالــص شناســایی کــرده کــه موجــب منفــی شــدن 

حاشــیه ســود خالص شــده است.
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تحلیل بنیادی صنعت حمل و نقل

ریل سیر کوثر )حسیر( 
شــرکت ریــل ســیر کوثــر از ســال 1384 بــا خریــد واگن هــای 4 
تختــه درجــه یــک مســافری وارد صنعــت حمــل و نقــل مســافری 
کشــور شــد. در حــال حاضــر 5 رام قطــار مســافری )شــامل 47 
بــه انضمــام دو رســتوران( در حــال ســیر در  دســتگاه واگــن 
خطــوط بندرعباس-مشــهد و بالعکــس، یزد-مشــهد و بالعکــس 

و هم چنیــن تهــران –مشــهد و بالعکــس اســت. 
در حــوزه حمــل و نقــل ریلــی بــار نیــز، حســیر در ســال 1392 
از طریــق شــرکت در مزایــده راه آهــن، موفــق بــه خریــد 134 
دســتگاه واگــن مخــزن دار مخصــوص حمــل و نقــل مــواد نفتــی 
و روغنــی شــد. در ســال 1397 طــی قــرارداد بــا شــرکت ملــی 
پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران حمــل مشــتقات 

نفتــی در مســیرهای داخلــی کشــور صــورت گرفتــه اســت. 
در پایــان ســال 1397 نــاوگان بــاری شــرکت ریــل ســیر کوثــر بــا 
437 دســتگاه واگن لبه کوتاه و 134 دســتگاه واگن مخزن دار 

بــه شــرکت پرتوبــار فرابــر خلیــج فــارس منتقــل شــد. 
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تحلیل بنیادی صنعت حمل و نقل

عملکرد مالی حسیر بر اساس آخرین صورت های مالی 
آخریــن صــورت مالــی منتشــر شــده از حســیر صورت هــای مالــی 

یــک ســاله منتهــی بــه پایــان اســفند 97 اســت. 

 سال مالی 97شرح
)میلیارد تومان(

 سال مالی 96
درصد تغییرات)میلیارد تومان(

856922درآمدهای عملیاتی

665616بهای تمام شده

191349سود ناخالص

15.59.564سود عملیاتی

8715سود خالص

 سود خالص هر سهم
10-132146)ریال(

بررسی حاشیه سود 
حاشیه  سود ناخالص و عملیاتی این شرکت در سال گذشته 
روند افزایشی داشته و با توجه به افزایش درآمدها در یک 
شیب صعودی حرکت کرده است.  حاشیه سود خالص به دلیل 
افزایش اندکی که سود خالص به واسطه باال رفتن هزینه ها 

داشته اندکی کاهش یافته است. 

25

10

5

20

15

0
سال مالی 96

صد
در

سال مالی 97

روند حاشیه سود حسیر در دو سال گذشته

حاشیه سود ناخالص  حاشیه سود عملیاتی حاشیه سود خالص

14هفته نامه                     شماره 47  پنجشنبه 13 تیر 1398



تحلیل بنیادی صنعت حمل و نقل

آسیا سیر ارس )حآسا( 
شــرکت آســیا ســیر در صنعــت حمــل و نقــل ریلــی بــا موضــوع 
تولیــد، خریــد، فــروش، اجــاره، تعمیــرات و نگهــداری واگــن و 
لوکوموتیــو، ســرمایه گذاری در امــور مختلــف حمل و نقل ریلی، 
ســاخت و تولیــد تجهیــزات مــورد نیــاز راه آهــن، مشــارکت بــا 
افــراد حقیقــی و حقوقــی داخلــی و خارجــی، صــادرات و واردات 
کلیــه کاالهــای مجــاز بــه خصــوص در ارتبــاط بــا موضــوع شــرکت 
فعالیــت می کنــد. ایــن شــرکت در حــال حاضــر جــزء واحدهــای 
تجــاری و فرعــی توکاریــل و واحــد تجــاری نهایــی گــروه، شــرکت 
ــوکا ریــل 92.66 درصــد از  ــوکا فــوالد اســت. ت ســرمایه گذاری ت

ســهام حآســا را در اختیــار دارد.  

فعالیت اصلی حآسا: 
حمل بار صادراتی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 	•

حمــل گندلــه از مبــادی مختلــف معدنــی بــه شــرکت فــوالد 	•
مبارکــه اصفهان 

مــس 	• و  سرچشــمه  مــس  معــادن  از  کنســانتره  حمــل 
سرچشــمه  و  بندرعبــاس  بــه  ســونگون 

حمل گندله از معدن گل گهر به شرکت فوالد هرمزگان 	•

حمل بارهای داخلی مشتریان متفرقه 	•
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تحلیل بنیادی صنعت حمل و نقل

عملکرد مالی حآسا بر اساس آخرین صورت های مالی 
آخریــن صــورت مالــی منتشــر شــده از حآســا صورت هــای مالــی 

یــک ســاله منتهــی بــه پایــان اســفند 97 اســت. 

 سال مالی 97شرح
)میلیارد تومان(

 سال مالی 96
درصد تغییرات)میلیارد تومان(

14913114درآمدهای عملیاتی
13312110بهای تمام شده
161059سود ناخالص
151055سود عملیاتی
9.6653سود خالص

 سود خالص هر سهم
1217953)ریال(

بررسی حاشیه سود 
در سال گذشته حاشیه سود آسیا سیر در مدار افزایش قرار 
داشته است هر چند که با توجه به افزایش 14 درصدی درآمدهای 
عملیاتی حاشیه سود ناخالص از 8 به 11 درصد رسیده اما حاشیه 

سود خالص با افزایش کمی از 5 به 6 درصد رسیده است. 
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تحلیل بنیادی صنعت حمل و نقل

ریل پرداز سیر )حریل(
شـرکت ریـل پـرداز سـیر سـاالنه قریـب بـه 2 میلیـون تـن مـواد 
معدنـی کـه عمدتـا سـنگ آهن، کنسـانتره، گندله و زغال سـنگ 
اسـت را بـا اسـتفاده از 1074 دسـتگاه واگـن لبـه بلنـد ملکـی و 
بیش از 200 دستگاه واگن لبه بلند استیجاری حمل می کند و 
نقش مهمی را در صنایع معدنی و فوالدی کشور ایفا می نماید. 
اصفهـان،  بخـش ذو ب آهـن  ایـن  در  اصلـی شـرکت  مشـتریان 
فـوالد خوزسـتان، فـوالد زرنـد ایرانیـان، معـادن احیـا سـپاهان، 
معادن امیرسنگان پارسیان و صادرکنندگان عمده مواد معدنی 

هستند. 
حریل در راستای توسعه خدمات و سهم بازار خود در سال 96 
موفق به اخذ مجوز حمل و نقل بین المللی ریلی و ترانزیت کاال 
از راه آهـن شـد. در سـال 97 بـا گسـترش فعالیت هـای بازاریابـی 
در ایـن حـوزه و اختصـاص بیـش از 200 دسـتگاه واگـن بـه حمـل 
و نقل بین المللی و ترانزیت گوگرد عمال به این بازار ورود پیدا 

کرد.. 
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تحلیل بنیادی صنعت حمل و نقل

عملکرد مالی حریل بر اساس آخرین صورت های مالی 
آخریــن صــورت مالــی منتشــر شــده از حریــل صورت هــای مالــی 

یــک ســاله منتهــی بــه پایــان اســفند 97 اســت. 

 سال مالی 97شرح
)میلیارد تومان(

 سال مالی 96
درصد تغییرات)میلیارد تومان(

1367581درآمدهای عملیاتی

1076467بهای تمام شده

2911162سود ناخالص

238203سود عملیاتی

221551سود خالص

 سود خالص هر سهم
1137649)ریال(

بررسی حاشیه سود 
سود ناخالص حریل در سال 97 در مقایسه با سال 96 ، 162 
درصد افزایش، سود عملیاتی 203 درصد افزایش و سود خالص 
51 درصد افزایش داشته است. حاشیه سود ناخالص از 15 به 
22 درصد رسیده و بیشترین میزان افزایش را میان دو حاشیه 
سود دیگر تجربه کرده است. حاشیه سود خالص با توجه به 
را  افت  به سایرین  افزایش 51 درصدی سود خالص نسبت 

نشان داده و از 20 به 16 درصد رسیده است. 
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تحلیل بنیادی صنعت حمل و نقل

توکاریل )توریل( 
راهبری  عملیات  با  را  فعالیت خود  ابتدا  در  توکاریل  شرکت 
واگن های شرکت فوالد مبارکه آغاز و سپس با افزودن 1446 
واگن باری شش محوره به یک شرکت منحصر بفرد در این 

حوزه تبدیل شد. 
در حال حاضر توریل، به همراه دو زیرمجموعه خود )شرکت های 
آسیا سیر ارس و توکاکشش( با ماموریت ارزش آفرینی برای 
مشتریان و سهامداران از طریق حمل انبوه مواد اولیه صنایع 
با اولویت صنعت فوالد با استفاده از ناوگان شرکت 25 درصد 
از کل بار شبکه ریلی را حمل می کند که با احتساب این میزان 
35 درصد بار معدنی کل کشور در اختیار توریل قرار دارد و 
وظیفه جا به جایی آن ها را بر عهده گرفته است. در این صنعت 
توکاریل با دارا بودن ظرفیت حمل سالیانه 12 میلیون تن بار 
در رده اول بهره وری در راه آهن ج.ا.ا قرار دارد و با سرمایه گذاری 
در شرکت راهوار نیرو آریا در بخش بازار تامین نیروی کشش 

)لکوموتیو( نیز حضور یافته و نقش فعال ایفا می کند. 
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تحلیل بنیادی صنعت حمل و نقل

عملکرد مالی توریل بر اساس آخرین صورت های مالی 
آخریــن صــورت مالــی منتشــر شــده از توریــل صورت هــای مالــی 

یــک ســاله منتهــی بــه پایــان اســفند 97 اســت. 

 سال مالی 97شرح
)میلیارد تومان(

 سال مالی 96
درصد تغییرات)میلیارد تومان(

43331637درآمدهای عملیاتی
33727324بهای تمام شده
9644119سود ناخالص
9240128سود عملیاتی
16347244سود خالص

 سود خالص هر سهم
817237245)ریال(

بررسی حاشیه سود 
با توجه به افزایش 37 درصدی درآمدهای عملیاتی و افزایش 
24 درصدی بهای تمام شده سود خالص جهش 244 درصدی 
داشــته، از ایــن رو حاشــیه ســود خالــص ایــن شــرکت از 15 بــه 

38 درصد افزایش یافته اســت. 
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تحلیل بنیادی صنعت حمل و نقل

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا )حسینا(

شــرکت توســعه خدمات دریایی و بندری ســینا در حال حاضر 
در چهــار بنــدر امــام خمینــی )ره(، شــهید رجائــی، بوشــهر و 
نوشــهر دارای فعالیــت اســت. ســهامدار عمــده شــرکت بــا %46 
مالکیــت، شــرکت ســیاحتی و مراکــز تفریحــی پارســیان اســت 
ــا مالکیــت 29%، دومیــن مالــک بــزرگ  و بنیــاد مســتضعفان ب

ایــن شــرکت اســت.
 فعالیــت اصلــی شــرکت انجــام کلیــه عملیــات بنــدری شــامل 
تخلیــه و بارگیــری، بارنویســی، نمایندگــی خطــوط کشــتیرانی، 
دوبــا کاری، انبــارداری و حفاظــت از کاالی وارداتــی و صادراتــی، 
خدمــات گمــرک و ترخیــص کاال و ارائــه کلیــه خدمــات بنــدری، 
اداره ترمینال های کانتینری و احداث پایانه بندری اختصاصی 
اســکله های  ســاز  و  ســاخت  و  بنــادر  مدیریــت  عمومــی،  و 
اختصاصــی و عمومــی و صــادرات و واردات کاالی مجــاز مرتبــط، 

براســاس مقــررات جــاری کشــور اســت.
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تحلیل بنیادی صنعت حمل و نقل

عملکرد مالی حسینا بر اساس آخرین صورت های مالی 
آخریــن صــورت مالــی منتشــر شــده از حســینا صورت هــای مالی 

یک ســاله منتهی به پایان اســفند 97 اســت. 

 سال مالی 97شرح
)میلیارد تومان(

 سال مالی 96
درصد تغییرات)میلیارد تومان(

16%478411درآمدهای عملیاتی
9%-278305بهای تمام شده
88%200106سود ناخالص
96%18092سود عملیاتی
86%12064سود خالص

 سود خالص هر سهم
)ریال(

2,3911,287%86

بررسی حاشیه سود 
مقایسه حاشیه سود سال مالی 97 نسبت به 96 نشان از رشد 
قابل توجه دارد. چرا که در سال مالی 97 درآمد شرکت 16 درصد 
افزایش یافت اما بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت 
نزدیک به 9 درصد کاهش پیدا کرد که این موضوع موجب 
شده است حاشیه سود شرکت رشد چشمگیری را تجربه کند.
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تحلیل بنیادی صنعت حمل و نقل

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس )حفارس( 
استراتژی اصلی حفارس حمل آرد و گندم است. نزدیک به 
می شود،  انجام  حفارس  توسط  کشور  آرد  حمل  درصد   60
برنامه ریزی این شرکت حمل 85 تا 90 درصد در کشور با حفظ 

موقعیت فعلی در بسیاری از استان ها است. 

عملکرد مالی حفارس بر اساس آخرین صورت های مالی 
آخرین صورت مالی منتشر شده از حفارس صورت های مالی 

یک ساله منتهی به پایان اسفند 97 است. 
این شرکت در سال 96 افزایش سرمایه 623 درصدی داشته 
است و سرمایه 34 میلیارد و 900 میلیون تومانی به 252 

میلیارد و 390 میلیون و 400 هزار تومان رسیده است. 
علت اصلی کاهش زیان ها در سال مالی منتهی به پایان 97 
نسبت به 96 افزایش سرمایه سنگین حفارس بوده است. 

 سال مالی 97شرح
)میلیارد تومان(

 سال مالی 96
درصد تغییرات)میلیارد تومان(

125.51241درآمدهای عملیاتی
3-147153بهای تمام شده
24-2229زیان ناخالص
20-3037زیان عملیاتی
47-39-20-زیان خالص

 زیان خالص هر سهم
93-1107-81-)ریال(

درآمد حمل حفارس در مقایسه با سال قبل 1.3 درصد رشد 
داشته که این افزایش درآمد معادل 3.5 درصد کاهش بها 
را در پی داشته است. سایر درآمدها و هزینه  غیرعملیاتی به 
در  گذشته  دوره  در  متوقف شده  کامیون های  فروش  دلیل 
مقایسه با سال 96 حدود 920 درصد افزایش پیدا کرده است. 
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تحلیل بنیادی صنعت حمل و نقل

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( 
گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با نیم قرن تجربه در بازار 
حمل و نقل و خدمات دریایی از جمله حمل و نقل محموالت 
فله خشک و تر، کانتینری، کاالی عمومی، مسافری و خدمات 
فراساحل و با دارا بودن ناوگانی مشتمل بر 151 فروند انواع 
کشتی های تجاری با مجموع ظرفیت 5 میلیون DWT به عنوان 
و  ویژه  جایگاه  و  شده  شناخته  منطقه ای  بزرگ  ناوگان  یک 
ممتازی را به خصوص در سطح منطقه خاورمیانه و شبه قاره 
هند کسب نموده است. اما پس از خروج آمریکا از برجام و 
اعمال تحریم هایی علیه ایران پیش بینی می شود شرایط به 

شکل دیگری برای کشور رقم بخورد. 

سهامداران عمده حکشتی 
بــا 25.83 درصــد،  تامیــن اجتماعــی  شــرکت ســرمایه گذاری 
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــا 25.53 درصــد، شــرکت های 
ســرمایه گذاری اســتانی )ســهام عدالــت( بــا 24 درصــد، مــادر 
تخصصــی بازرگانــی دولتــی ایــران بــا 17 درصــد، ســرمایه گذاری 
صبا تامین با 0.15 درصد سهامداران اصلی حکشتی هستند. 
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تحلیل بنیادی صنعت حمل و نقل

عملکرد مالی حکشتی بر اساس آخرین صورت های مالی 
سال مالی این شرکت منتهی به پایان خرداد 98 است، از این 
رو آخریــن صــورت مالــی منتشــر شــده از حکشــتی صورت هــای 

مالی 9 ماهه منتهی به پایان اســفند 97 اســت. 

 سال مالی 97شرح
)میلیارد تومان(

 سال مالی 96
درصد تغییرات)میلیارد تومان(

5921185درآمدهای عملیاتی

1319144هزینه های عملیاتی

50.531-66-زیان خالص

 زیان خالص هر سهم
3129-40-)ریال(

ایــن شــرکت مشــاهده  مالــی  عملکــرد  در  کــه  منفــی  اثــرات 
می شــود به دلیل ماهیت درآمدی حکشــتی که ناشــی از ســود 
ســرمایه گذاری در شــرکت های ســرمایه پذیر اســت. در نتیجــه 
ســود اصلــی شــرکت در پایــان ســال و بعــد از برگــزاری مجامــع 

شــرکت های فرعــی محاســبه خواهــد شــد.  
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تحلیل تکنیکی
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شاخص گروه حمل و نقل
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تحلیل تکنیکی

شاخص گروه حمل و نقل با شکست مقاومت 6203 
تا محدوده مشخص  ادامه روند صعودی  می تواند در 

شده و سقف کانال فرضی را در پیش بگیرد. 

شاخص گروه حمل و نقل

http://static3.baeghtesad.com/servev2/Tcmj5jJEr1nb/ZVBmYmjSuZo,/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87+%D8%AD%D9%85%D9%84+%D9%88+%D9%86%D9%82%D9%84.jpg


تحلیل تکنیکی

این نماد یکی از جاماندگان بازار هست و با شکست 
مقاومت 5706 ریالی و تثبیت بر فراز این مقاومت هدفی 

حوالی 8700 ریال خواهد داشت .

حکشتی

http://static2.baeghtesad.com/servev2/tUXmEh7Eruai/ZVBmYmjSuZo,/%D8%AD%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C.jpg


کف کانال فرضی با واگرایی خوبی همراه شد و با شکست 
مقاومت 2704 ریال تریگر خرید مناسبی صادر کرده 
است. با پولبکی که به این محدوده داشت وارد یک روند 
صعودی پر شتاب شد .  اکنون به محدوده مقاومتی 
نزدیک می شود و در این محدوده با ریسک همراه خواهد 

بود .

حپترو
تحلیل تکنیکی

http://static2.baeghtesad.com/servev2/CGKhXjt2jXOA/ZVBmYmjSuZo,/%D8%AD%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88.jpg


در یک کانال صعودی کوتاه مدت در حال نوسان است 
و اکنون با قرار گرفتن کف کانال و شکست روند نزولی 
خواهد  را  دو هدف مشخص شده  تا  پیشروی  توان 

داشت.

حفارس
تحلیل تکنیکی

http://static1.baeghtesad.com/servev2/DInKmCe4DCmN/ZVBmYmjSuZo,/%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3.jpg


پس از پشت سر گذاشتن یک روند صعودی پر شتاب 
با حجم های باال ، اکنون محدوده حمایتی 2100 ریال را 
پیش رو خواهد داشت و با رعایت حد ضرر محدوده 

1800 ریال ، هدفی حوالی 4000 ریال را در سر دارد. 

حریل
تحلیل تکنیکی

http://static3.baeghtesad.com/servev2/8kFWeP7IAc22/ZVBmYmjSuZo,/%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%84.jpg
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