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صنعت داروسازي جهان

اولین کشوري که در این راه قدم گذاشت، انگلسـتان بـود کـه در همـان زمـان      . §
. داروهاي ساخته و بسته بندي شده با ماشین را به بازارهاي جهانی عرضه کرد

.کشور اول هستند  5در حال حاضر آمریکا ، ژاپن ، آلمان ، فرانسه و چین §

انگلیس به عنوان کشور پنجم یا ششم در بـازار دارویـی در    2007تا  2003از سال §
.به بعد به جایگاه دهم تنزل پیدا کرد 2011جهان رتبه ندي شده بود اما در سال 



روند فروش صنعت دارو

سال گذشته10رشد پایدار صنعت دارو در 

انتظار میرود ارزش بازار جهانی محصوالت  
به  2011میلیارد دالر در سال  982دارویی از 

.افزایش یابد 2018تریلیون دالر در سال  1/6



صنعت داروي جهان

 میلیارد 417/6 فروش با آمریکا منطقه
 در را دارو فروش بازار سهم بیشترین دالري
 بعد است داده اختصاص خود به 2012 سال
- آسیا دالر، میلیارد 224/3 با اروپا آن از

 و دالر میلیارد 168/1 با استرالیا و آفریقا
 بعدي جایگاه در دالر میلیارد 110 با ژاپن
  .اند گرفته قرار



صنعت داروي جهان

  202متوسط سرانه مصرف دارو  در جهان 
دالر بوده است که انتظار میرود  ساالنه 

. رشد داشته باشد % 10



پیش روند آتی بازار داروي جهان

  ایاالت سهم رود فراتر دالر میلیارد1100 مرز از دارویی هاي فرآورده جهانی بازار 2015 سال در میرود انتظار

 مصرف %27 از نیز اروپا سهم مدت همین در رسید خواهد 2015 سال در %31 به %41 از جهانی مصرف از متحده

. کرد خواهد پیدا تقلیل %19 به جهانی

  در %12 از دارو جهانی مصرف در مکزیک و برزیل ، روسیه ، هند ، چین نوظهور اقتصادهاي سهم میرود انتظار

 عمده کننده مصرف کشورها گروه این که آنجا از یافت خواهد افزایش 2015 سال در %28 به 2005 سال

  افزایش مدت همان طی %39 به بازار %20 از ژنریک داروهاي سهم میشود بینی پیش هستند ژنریک داروهاي

 .یابد

.می باشد منطقه در موجود صادراتی  بازارهاي پتانسیل نشاندهنده موضوع این



گروههاي دارویی پرفروش
 و برسد 2015 سال در دالر میلیارد 80-75 به %8- 5 رشد با سرطان ضد داروهاي مصرف میرود انتظار دارویی گروههاي میان در

  مصرف گسترش نشاندهنده ضدسرطان داروهاي فروش روند دهد اختصاص خود به دارویی هاي هزینه از را سهم بیشترین
. است سرطان ضد واکسنهاي و هدفمند دارورسانی و معالجات پذیرش خوراکی داروهاي

 

  رشد این که بود خواهند 2015 سال تا %7-4 رشد و دالري میلیارد48-43 بازار با دیابت داروهاي پرفروش داروهاي از دسته دومین
 حال در کشورهاي در دیابت شیوع . است دیابت ضد داروهاي معرفی و نوظهور اقتصادهاي در دیابت بیماري شیوع به مربوط
. است مواجه اي دهنده هشدار رشد با چاقی شیوع به توجه با یافته توسعه و توسعه

 

- 190 به %9-6 سالیانه رشد با میشود بینی پیش که است بوده دالر میلیارد138 بیولوژیک داروهاي جهانی بازار 2010 سال در
 2015 تا 2011 سالهاي بین دالر میلیارد51 از بیش فروش با بیولوژیک داروي 30 از بیش . برسد 2015 سال در دالر میلیارد200
  گزینه که نوآورانه محصوالت محصوالت میرود انتظار . شد خواهد بازار وارد داروها این مشابه و داده دست از را خود ثبت حق
  بازار به هستند ..و اس ام مانند  مرکزي عصبی سیستم کننده ناتوان و ، دیابت ، سرطان به مبتال بیماران براي جدید درمانی مهم هاي

. شوند معرفی
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تا پیش از پیروزي انقالب اسالمی، تولید دارو در کشـور عمـدتاً بصـورت تحـت     §
لیسانس

عمالً شـرکتهاي   1358با اجراي طرح ژنریک در نظام دارویی کشور پس از سال §
فعال دارویی چند ملیتی از صحنه تولید در کشور خـارج شـدند توانمنـدترین    

. شرکتهاي تولیدي به مالکیت دولت درآمدند



صنعت داروي کشور
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سهم واردات مقداري  92در سال 

کاهش % 2و عددي نزدیک به 

.یافت 
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با توجه به تغییرات    92در سال 

نرخ  ارز سرانه مصرف دارو 

دالر بوده است  45
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متوسط مصرف سرانه . کشور نخست دنیاست 10ایران از لحاظ مصرف دارو، جزو §
.عدد دارو است  380هر ایرانی ساالنه 

درصد از کل دارو هاي کشور به صورت خود سرانه و بدون مشـورت بـا    20حدود §
.شود که اکثرا مسکن ها و آنتی بیوتیک ها میباشد پزشک مصرف می 



افقهاي پیش روي صنعت داروي کشور

: دارو مصرف سرانه افزایش

رهبري معظم مقام سوي از 93 سال ماه فروردین در سالمت نظام  کلی سیاستهاي ابالغ -

امید و تدبیر دولت سوي از کشور اول اولویت سه به هشتم اولویت از سالمت نظام ارتقاي -

اسالمی شوراي مجلس سوي از آن تصویب و 93 سال در درمان و بهداشت بودجه چشمگیر افزایش -

بیمه نظام ارتقاي طریق از درمان و بهداشت هاي هزینه در مردم پرداختی سهم کاهش -



افقهاي پیش روي صنعت داروي کشور

: دارویی شرکتهاي مالی هاي هزینه کاهش

 کاهش و ودرمان بهداشت بودجه افزایش درپی - 

مطالبات وصول دوره

  %30 سی ال گشایش امکان پی در -     



افقهاي پیش روي صنعت داروي کشور

اولیه مواد تهیه سهولت و دارویی تحریم کاهش پی در دارویی شرکتهاي شده تمام بهاي کاهش

داخل ساخت مشابه داروهاي واردات محدودیت با دارویی شرکتهاي از دولت ویژه حمایت

دارویی شرکتهاي تجهیزات و اولیه مواد تامین براي اي مبادله ارز تخصیص

دارویی شرکتهاي به دالري میلیارد2 وام اختصاص براي مرکزي بانک با بهداشت وزارت نامه تفاهم

  .اند گرفته نرخ افزایش اسفندماه در دارو قلم200 حدودا 93 سال در دارو نرخ افزایش عدم بر مبنی مسئولین اعالم رغم علی
اند داشته نرخ افزایش داروها از تعدادي نیز سال ابتدایی پنج ماه در ودارو غذا سازمان سایت در موجود آمارهاي طبق همچنین



عمده ریسک هاي صنعت داروي کشور

وابستگی شدید ارزي بخاطر تامین مواد اولیه

قیمت گذاري دارو

) GMP( قدیمی بودن کارخانه ها 



سایت جدید شرکت داروسازي اسوه

افزایش ظرفیت تولید -1

افزایش سهم بازار محصوالت فعلی –الف 

تولید داروهاي جدید –ب 

افزایش توان صادراتی -2

 



سبد محصوالت شرکت داروسازي اسوه

قلبی و عروقی  -1§
)سرطان ( انکولوژي   -2§
)   MS( مغز و اعصاب  -3§
مکمل ها  -4§
)دیابت ( داخلی  -5§



)قلبی و عروقی ( سبد محصوالت داروسازي اسوه 



)بیماران قلبی و عروقی ( کلوپیدوگرل 

در سبد فروش شرکت % 30سهم 

فروش عددي % 60سهم   

فروش مبلغی% 30سهم 



)انکولوژي ( سبد محصوالت شرکت داروسازي اسوه 



)ایماتینیب ( سبد محصوالت شرکت داروسازي اسوه 

در سبد فروش شرکت% 10سهم 

در بازار فروش  این  محصول% 50سهم 



)مغز و اعصاب ( سبد محصوالت شرکت داروسازي اسوه 



)گالتیرامر استات( سبد محصوالت شرکت داروسازي اسوه 

شکسته شدن انحصار تولید این دارو در دنیا

درسبد فروش محصوالت شرکت% 5سهم 

بازار فروش این محصول% 25سهم 

تاثیر حذف یارانه ها 



)فینگولیمود ( سبد محصوالت شرکت داروسازي اسوه 

در سبد فروش محصوالت شرکت % 5سهم 

بازار انحصاري فعلی این محصول در داخل

پتانسیل ضریب نفوذ  باالي این محصول 

:پتانسیل صادرات فوق العاده باالي این محصول 

اختالف قیمت بسیار باال–الف 

تزریقجایگزین شدن داروهاي خوراکی به جاي داروهاي –ب 



)داخلی ( سبد محصوالت شرکت داروسازي اسوه 



)گلوتازون (سبد محصوالت شرکت داروسازي اسوه 

در سبد فروش محصوالت شرکت% 7.5سهم 

بازار فروش این محصول  % 60سهم 



)گلوتازون (سبد محصوالت شرکت داروسازي اسوه 

در سبد فروش محصوالت شرکت% 5سهم 

بازار فروش  این محصول% 6سهم 



مهمترین مزایاي شرکت داروسازي اسوه 

 
راه اندازي سایت جدید 

داروهاي بیماران خاص -سبد محصوالت شرکت  

توان رقابتی فعلی باال

پتانسیل فوق العاده باالي صادراتی 



مهمترین ریسک شرکت داروسازي اسوه

ریسک هاي کلی صنعت دارو  -1

سهم باالي چند دارو در سبد محصوالت -2

ورود داروهاي جدید به بازارهاي دارویی جهان–3



  94و  93برآورد سود کارشناسی سالهاي 



تشکر از حضورگرم وحسن توجه شما عزیزان 

بورس بیمه ایرانشرکت کارگزاري  واحد تحلیل و توسعه


