نگاهی بر عرضه اولیه شرکت لیزینگ ایران و شرق" ولشرق"

شرکت لیزینگ ایران و شرق در سال  48در تهران به ثبت رسید.موضوع فعالیت شرکت عبارت است از مبادرت به هرگونه لیزینگ
مالی ،پولی ،بازرگانی و همچنین خرید و فروش کاال و سهام در داخل و خارج از کشور و نیز ایجاد ،تاسیس و تصدی واحدهای تولیدی
و صنعتی ،بازرگانی و خدماتی.این شرکت در زمینه تجهیزات و تاسیسات ساختمانی ،تجهیزات اداری ،تجهیزات پزشکی ،ساختمان
اداری(مطب و دفتر کار) تجهیزات و ماشین آالت صنعتی و تولیدی ،ماشین آالت عمران و راهسازی خودروهای کار ،سنگین و غیره
فعالیت لیزینگ انجام میدهد .شرکت سرمایه گذاری تدبیر با  % 99/99سهامدار عمده این شرکت محسوب می شود و جالب آنکه نام
شرکت ریشمک در جمع سهامداران این شرکت دیده می شود.

سال مالی شرکت منتهی به آذرماه می باشد .شرکت در سال گذشته موفق شده است به ازای هر سهم  272ریال بسازد که این رقم
رشدی 438درصدی نسبت به سود سال  98شرکت داشته است .همچنین شرکت پیش بینی کرده است که تا پایان سال مالی  99به
ازای هر سهم  359ریال بسازد که تا کنون و در پایان  9ماه موفق به پوشش 89درصدی آن شده و بیش از 493ریال در گزارش 9ماهه
نتوانسته بسازد .شرکت طی نامه ای که به سازمان ارائه کرده اعالم نموده با توجه به دریافت تسهیالت به میزان 48میلیارد ریال و
انتشار 288میلیارد اوراق مشارکت و در اختیار گرفتن  248میلیارد ریال از محل اعطای تسهیالت به مشتریان و قرار دادن آن در اختیار
مشتریان جدید ،شرکت قادر است سود پیش بینی شده را محقق نماید .الزم به ذکر است شرکت در گزارش 9ماهه سال گذشته خود
نیز تنها 53درصد از پیش بینی خود را پوشش داده بود.

به لحاظ درآمد عملیاتی شرکت از سال  93تا  95با یک روند نزولی روبرو بوده است به قسمی که در سال  95نسبت به  98با کاهش
7درصدی در فروش مواجه بوده ولی آخرین پیش بینی کسب درآمد عملیاتی برای سال  99شرکت با رشدی  84درصدی نسبت به سال
 95همراه بوده است .همچنین شرکت در پیش بینی 9ماهه میزان درآمد بیشتری حتی نسبت به اولین پیش بینی خود برای سال 99
متصور شده است .پوشش فروش شرکت در 9ماهه  39درصد بوده و در 9ماهه سال 95نیز در دوره مشابه پوشش 34درصدی داشته
است.

آنچه به نظر میرسد آن است که شرکت به لحاظ پوشش نه چندان مطلوب در گزارشات فصلی در پایان سال موفق به پوشش سود خود
شده است.شرکت به رغم کاهش درآمد از سال  93تا  95با رشد در سود خالص مواجه بوده که علت آن کاهش در بهای تمام شده
شرکت طی این سالها بوده است.حاشیه سود خالص شرکت  37درصد برای امسال پیش بینی شده است .سال گذشته این رقم 39درصد
بوده است .شرکت طبق آخرین ترازنامه خود به ازای هر سهم 498ریال سود انباشته دارد .این رقم نسبت به آنچه در پایان سال مالی
 95بوده کاهشی 33درصدی داشته است.
در پوشش پیش بینی های شرکت ریسک هایی وجود دارد.از جمله می توان به دریافت تسهیالت 22/5درصدی شرکت اشاره نمود.
همچنین شرکت در سال  95نسبت به  98با رشد در اقساط معوق همراه بوده اگرچه در سال 880888 95میلیون ریال تسهیالت کمتری
اخذ نموده است .در سال  98شرکت در ازای دریافت  4980888میلیون ریال تسهیالت 480358میلیون ریال اقساط معوق داشته درحالیکه
در سال  95به ازای  4580888میلیون ریال تسهیالت 970888 ،میلیون ریال اقساط معوق داشته است .در بودجه شرکت نرخ اسمی
تسهیالت  %24و بهره موثر تسهیالت لیزینگ  %28لحاظ شده است.
به منظور ارزش گذاری شرکت از دو روش تنزیل جریانات نقدی تقسیمی و روش  P/Eاستفاده شد که با فرض نرخ تنزیل  %25از
روش  DDMارزش هر سهم شرکت  4789ریال و از روش  P/Eبا در نظر گرفتن متوسط گروه برای این سهم ( )5/5ارزش هر سهم
 4954ریال برآورد گردید .با توجه به اینکه در ارزش گذاری سهم قیمت سقف و کف خرید  4833و  4578برآورد شده به نظر میرسد
خرید سهم حتی در سقف قیمتی با رشد همراه باشد .اگرچه با توجه به کوچک بودن سهم حداکثر سهام قابل خرید برای هر کد 888سهم
عنوان شده اما با توجه به عرضه های اخیر به نظر می رسد به هر کد  258تا  388سهم تخصیص یابد .با این فرض حداکثر مبلغ مورد
نیاز برای شرکت در این عرضه اولیه 488هزار تومان بوده اگرچه مبلغ خرید بیش از  55هزار تومان نخواهد بود.
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