
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401/12/29 سال مالی 
 52,290 اردیبهشت  28 قیمت سهم )ریال(
690،27 میلیارد ریال  -ارزش بازار   

 %20 درصد سهام شناور 

 %58 درصد تقسیم سود 

25% بازدهی یک ماهه  

 %20 بازدهی سه ماهه

 %20 بازدهی شش ماهه

-16% بازدهی یک ساله   

 )کساوه) صنايع کاشي و سرامیک سیناتحلیل بنیادی شرکت 

                               

 شرکت سبدگرداني ويستا

 1401ماه  ارديبهشت 



        vistaamc 
       www.vistaamc.ir 

 

2 
 

 

صنايع کاشی و سراميک سينا   شرکت   معرفی   

از  تاوه   یمتک مکبع در شرهک صرنتت هزار  120  با وسرتت ینیعام ( در زم ی) سرهام  نایسر  کیو سرکام  یتاشر   عیشرکتت صرنا •

  1374دوم سرال   مهیدر ن واريید یتاشر   دیمکبع تول  کمت  میلیو   4 یاسرم تیبا ظکف  ییایتالیو ا  یکانیا سرو  متصصرصرا 

با اجکا  چندین طکح توسرته در زمینه تولید تاشری ها  سکسر نی ، ت  و نیز  و نهایتا   دیافتتاح و آماده بهکه بکداري گکد

 .میلیو  متک مکبع افزایش دهد 10توانست تولید خود را تا  تاشی ها  تزئینی و دتوراتیو

 ررررادیمجموعرررره گررررکوه بن  ررررکیتاوه سررررارب برررره عنرررروا  ز   یمتدنرررر   ررررعیگسررررتکش صنا   درصررررد  51شررررکتت تـررررت تملررررک    ررررنیا •

 باشررد. یمرر مسررتضتفا 

•  

 

 

 ظکفیت اسمی  واحد  مـصول 

 5,500,000 متک مکبع  تاشی دیوار  متمولی 

 500,000 متک مکبع  تاشی ساختمانی تفی متمولی 

 1,500,000 متک مکبع  سکس نی لتاب دار تاشی تفی  

 2,700,000 تیلو گکم  لوازم بهداشتی و چینی 

 500,000 تیلو گکم  تاشی سصت سوم 
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   ک ي و سرام   یصنعت کاش 

درصد از سهم   6.5و    2.8به تکتیب  ،  1399در سال  میلیو  متک مکبع    179و صادارت  میلیو  متک مکبع    449ایکا  با تولید    تشور

درصد  2شکتت صنايع تاشي و سکاميک سينا حدود  نیهمچن را به خود اختصاص داده است ام 5و  6و به تکتیب جایگاه   جهانی

 دارد.  اریدرصد سهم از بازار صادارت را در اخت 9.5در بازار داخل،  دیاز سهم تول

 

 

 

 

 

 توليد و فروش 

 

3,286,016 3,090,467 2,965,701
2,372,476

7,841,845 7,915,805
8,435,913

6,018,025

- - -

3,139,895 

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

1397 1398 1399 1400

مقدار فکوش 

(تیلو گکم ) مقدار فکوش چینی  (متک مکبع ) مقدار فکوش تاشی دیوار  (متک مکبع )مقدار فکوش تاشی سکس نی 

16,093

449

ملیو  متک مکبع-2020مقدار تولید تاشی و سکامیک طی سال 

جها  ایکا 

2,769

179

ملیو  متک مکبع-2020مقدار صادرات تاشی و سکامیک طی سال 

جها  ایکا 
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صد افزایش در  44هزار میلیارد ریال بوده است ته نسبت به مدت مشابه   8,263بالغ بک  1400ل سال مبلغ فکوش تجمتی ت

 . سیدا تکده است

 

 ؛ 1401عملککد فکوردین ماه 

 مبلغ فکوش )میلیو  ریال(  نکخ فکوش )ریال(  تتداد فکوش  تتداد تولید  واحد  نام مـصول 
      فکوش داخلی: 
 8,133 285,268 28,510 64,450 تيلو گکم چيني بهداشتي
 28,813 1,126,564 25,576 224,233 متک مکبع تاشي ديوار 
 46,885 1,270,114 36,914 121,757 متک مکبع تاشي ت 

 83,831 - 91,000 410,440 - جمع فکوش داخلی 
      فکوش صادراتی: 

 2,661 128,632 20,687 - تيلو گکم چيني بهداشتي
 91,544 823,252 111,198 - متک مکبع تاشي ديوار 
 29,004 822,225 35,275 - متک مکبع تاشي ت 

 123,209 - 167,160 - - جمع فکوش صادراتی 
 ( 8,244)     تصفيفات 
 198,796     جمع 

168,957 217,464 387,529 427,223 

1,930,547

2,879,295

5,661,158
5,085,361

3,465,102

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

1397 1398 1399 1400

میلیو  ریال-مبلغ فکوش  تل 

چینی و بهداشتی تاشی دیوار  تاشی سکس نی

19%

33%
29%

43%

33%

8%

17%
23%

42%
32%

7%

17%
22%

47%

32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1396 1397 1398 1399 1400نه ماهه 

حاشیه سود

حاشیه سود ناخالص حاشیه سود عملیاتی حاشیه سود خالص
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همکاه بوده اسررت و از طکفی شررکتت در این ماه ) نسرربت به ماه ها  سررال ( شررکتت در فکوردین ماه همواره با افت  ها  فکوش

بجا  تولید تاشری گکانیت و سکسر   تاشری ت  را تولید و به فکوش رسرانده اسرت، نکخ ها  فکوش داخلی تاشری دیوار ، چینی  

و نکخ ها  صرادارتی تاشری  ( رشرد داشرته اسرت   1400درصرد نسربت به ماه گتشرته ) اسرفند ماه    35و    12.5بهداشرتی به تکتیب 

 شکتت در فکوردین ماه سال درصد افت داشته است.   26یوار و چینی بهداشتی به تکتیب نسبت به ماه گتشته بدو  تغییک و د

نسربت به مدت  به دلیل فکوش تاشری ت  بجا  تاشری گکانیت و سکسر   میلیارد ریال فکوش داشرته اسرت ته   198جار  جمتا  

  ست.مانده اتغییک مبلغ فکوش بدو   مشابه سال گتشته 

 مفروضات سود و زيان 

 تارشناسی  1401 واحد  مفکوضات 

 2,600,000 تیلوگکم مقدار تولید و فکوش چینی بهداشتی

 6,000,000 متکمکبع  مقدار تولید و فکوش تاشی دیوار 

 0 متکمکبع  مقدار تولید و فکوش تاشی ت  

 3,200,000 متکمکبع  مقدار تولید و فکوش گکانیت و سکس  

 260,000 ریال قیمت دالر

 1,250,000 متک مکبع / ریال نکخ فکوش تاشی دیوار داخلی 

 1,630,000 متک مکبع / ریال نکخ فکوش تاشی سکس نی داخلی

 4.5 متک مکبع / دالر  نکخ فکوش تاشی سکس نی صادارتی

 4.0 متک مکبع / دالر  نکخ فکوش تاشی دیوار صادارتی 

 0.7 متک مکبع / دالر  صادارتیبهداشتی نکخ فکوش چینی  

 %30 - نکخ تورم 

 %35 - نکخ حقوق و دستمزد

 1.1 دالر / تیلوگکم  نکخ لتاب 

 97,000.0 ( ریال / عدد )  قیمت تارتن 

 

 توضيحات : 
 می باشد؛ سایا  اسفند ماهسال مالی شکتت منتهی به  •

 مقدار تولید و فکوش شکتت مطابق با سال گتشته در نظک گکفته شده است. •

در   متکمکبع  و یلیم 1.5  یاسرم  تیبا ظکف   سرال جار   از ابتدا  شیسول لتاب  سکسر نی  ها  یاز سکوژه تاشر   بکدار  هکهب •

میلیرارد ریرال تره از منرابع داخلی و آورده    757ارزش سررررررکمرایره گرتار  این سکوژه برالغ بک    اسرررررررت.  دهیر سرررررررال آ راز گکد

 سهامدارا  تامین شده است.
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  کعاملیمد بیفکوش و تصو و یسیتم بیفکوش، تصو  کا یمد  شنهادیبازار و سکخ مـصوالت شکتت بک اساب تشش ن •

 هدف و نکخ فکوش مـصرررروالت در    متناسررررب با بازارها  یصررررادرات   اسررررت نکخ ها  حیگکدد. الزم به توضرررر   یم نییتت

مکاحرل در    یو سس از ط   برازنگک   مجردد در سرررررررال جرار  ،یو برازارگکدان   برازاردار  طیشررررررکا  تیر و رعرا  یداخل   برازارهرا

 و مورد اجکا قکار گکفت. بیفکوش تصو  ها  و یسیتم

به دلیل رشرررد انکژ  و تورم جهانی  مطابق با نکخ تورم و نکخ ها  صرررادارتی  داخلی فکوش سرررال آتی شرررکتت نکخ ها    •

در نظک گکفته   متک مکبعدالر در هک   4،  4.5نکخ صادارتی تاشی سکس نی و تاشی دیوار به تکتیب  رشرد داده شرده اسرت.

دالر    3و    3.7به تکتیب بکابک با   1400) الزم به ذتک اسرت این نکخ ها در سره ماهه سایانی منتهی به اسرفند   اسرت.شرده 

 بوده است(. متک مکبعدر هک 

درصررد منظور شررده   52درصررد و سررهم صررادارتی    48گتشررته  مطابق با سررال    1401سررهم فکوش داخلی شررکتت در سررال  •

 است.

هزار تیلوگکم چینی و بهداشرتی    627هزار متک مکبع تاشری و سرکامیک و    400  شرکتت حدود  1400موجود  سایا  سرال  •

 می باشد(.میلیارد ریال  360حدودا  بها  تمام شده می باشد. )

با در نظکگکفتن متافیت  1401و مالیات سال  تسویه شده است.قطتی و  1398مالیات شکتت بکا  سال ها  قبل از  •

 مالیاتی حاصل از صادارت و متافیت شکتت ها  بورسی در نظک گکفته شده است.

به   • منتهی  مالی  بکا  سال  اقتصاد  دولت  گاز سوخت، طبق مصوبه ستاد  نکخ خوراک   1401نکخ  با ده درصد  بکابک 

 بکق  ساعت  لوواتینکخ هک تو همچنین    / متک مکتب در نظک گکفته شد  ریال  5،000ستکوشیمی ها با رعایت سق   

 منظور شده است. الیر  1،300

درصد افزایش   14درصد افزایش در نکخ ها  فکوش )داخلی/صادارتی( شکتت می تواند سود خالص شکتت را    5هک   •

 دهد.

میلیو  متک مکبع   2ساالنه    اسمی  با ظکفیت  احداث تارخانه توليد مـصوالت سکس ني سايز بزرگ )اسلب(شکتت طکح   •

 سیش بینی شده است.  1401ماه  اسفند ،از طکح  بهکه بکدار خیتار را در دست دارد ته 

میلیو  ریال می باشد ته بیشتکین سهم مکبوط    385،453به مبلغ  سکمایه گتار  ها  شکتت عمدتا در قالب بلندمدت   •

 میلیو  ریال است.   385،443شکتت تاشی سارب به مبلغ  به

هزار میلیارد ریال در نظک گکفته شده ته با در نظک   1،670، بکابک با  1400سود خالص شکتت تاشی سارب بکا  سال   •

درصد از سو  شکتت تاشی سارب، سهم شکتت    60درصد( و تقسیم سود    52گکفتن سهم تاشی و سکامیک سینا )

 . خواهد بودال میلیارد ری 524تاشی و سکامیک سینا حدود 

هزار میلیارد ریال بکآورد شده است ته با با در نظک   2،300بکابک با    1401سود خالص شکتت تاشی سارب بکا  سال   •

 میلیارد ریال    850حدود    صنايع تاشي و سکاميک سينادرصد از سو  این شکتت سهم شکتت    70گکفتن تقسیم سود  
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میلیو  متک مکبع در   1.5به ظکفیت اسمی  ربشکتت تاشی سا تاشی سکس  الزم به ذتک است طکح توسته  می شود.

 به بهکه بکدار  رسیده است.  1400سال از ابتدا  مهک ماه 

هزار میلیارد   2,307ماهه حسابکسی شده شکتت، حساب ها  سکداختنی توتاه مدت شکتت بالغ بک    6طبق صورت مالی   •

 میلیارد ریال بابت تامین تاال و خدمات بوده است.   1،000ریال می باشد ته حدود 

 

 1399 زیا  ) میلیو  ریال ( صورت سود و  
ماه منتهی    9

 1400به  
تارشناسی  

 1400  زمستا  
1400 

تارشناسی  
1401 

  11,823,819  8,263,875  2,337,719  5,926,156  5,720,925 فکوش
 (8,068,316) (5,542,857) (1,597,592) (3,945,265) (3,241,423) بها  تمام شده تاال  فکوش رفته

  3,755,504  2,721,018  740,127  1,980,891  2,479,502 سود و زیا  ناخالص 

 (345,569) (261,803) (97,772) (164,031) (206,665) هزینه ها  عمومی, ادار  و تشکی تی

  0  73,018 (31,397)  104,415  102,055 خالص سایک درامدها )هزینه ها(   عملیاتی

  3,409,935  2,532,233  610,958  1,921,275  2,374,892 سود )زیا ( عملیاتی

 (4,816) (4,816) (1,240) (3,576) (12,338) هزینه ها  مالی 

  853,693  562,327  524,079  38,248  423,960 هزینه ها   یکعملیاتیخالص سایک درامدها و 
  4,258,812  3,089,744  1,133,797  1,955,947  2,786,514 سود قبل از تسک مالیات 

 (300,508) (115,720) (42,464) (73,256) (92,930) مالیات
  3,958,304  2,974,024  1,091,333  1,882,691  2,693,584 سود ) زیا  ( خالص 
  7,475  5,616  2,061  3,555  5,087 سود هک سهم ) ریال ( 

  529,550  529,550  529,550  529,550  529,550 سکمایه 
 %32 %33 %32 %33 %43 حاشیه سود ناخالص 
 %29 %31 %26 %32 %42 حاشیه سود عملیاتی 

 %32 %33 %32 %33 %43 حاشیه سود خالص 

 

 1399 بها  تمام شده 
نه ماهه  
منتهی به  
1400 

ماه    3تارشناسی  
سایانی منتهی به  

1400 
 1401سال   1400

  4,731,835  3,248,914  895,948  2,352,966  1,738,971 مواد مستقیم مصکفی

  747,642  553,809  141,454  412,355  327,984 دستمزد مستقیم تولید

  2,583,207  2,011,484  552,859  1,458,625  1,111,536 سکبار تولید 

  5,632 (5,632)  31,226 (36,858) (6,802) خالص موجود  تاال  درجکیا  ساخت

  8,068,316  5,808,575  1,621,487  4,187,088  3,171,689 بها  تمام شده تاال  تولید شده 

  - (277,707) (23,895) (253,812)  59,379 افزایش / تاهش موجود  تاال  ساخته شده  

  -  11,989  -  11,989  10,355 بها  تمام شده خدمات

  8,068,316  5,542,857  1,597,592  3,945,265  3,241,423 جمع بها  تمام شده 
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لتاب، خاک باشد. شکتت سه ماده    یخاک و تارتن ممواد تمکی لتاب ساز ،  شکتت عمدتا؛ لتاب،    یاصل  هاولی  مواد •

 شود لتا   یم  لیتشک  یلتاب از مواد واردات  هیماده اول  نکهیبا توجه به ا  یتند ول  یم  نی تشور تامو تارتن را از داخل  

را از  مواد تمکی لتاب ساز   شکتت  مچنین  و هباشد    یدالر وابسته م  متیو ق  یجهان    آ  به نکخ ها  متیق  کاتییتغ

 .  تندایتالیا تامین می تشور 

کخ خاک تابع قیمت ها  ارائه شده از سو  تامین تنندگا  می باشد بتبارتی مصکف تننده نقش موثک  در تتیین  ن •

 . منظور شده است قیمت آ  ندارد لتا بکا  سال آتی نکخ خاک مطابق با تورم انتظار  

بوده است  (    دالر  /  تیلوگکم  )  0.73، حدود  1400ماهه منتهی به    9الی    1397نکخ خکید لتاب شکتت طی سال ها    •

(    / دالر  تیلوگکم)    1.1ته با در نظک گکفتن تورم جهانی و رشد قیمت حامل ها  انکژ  قیمت لتاب بکا  سال جار ،  

 در نظک گکفته شده است. 

 درصد تغییک دهد. 3هک ده درصد تغییک در نکخ لتاب می تواند سود خالص شکتت را  •

 ؛ 1400برخی اقالم مهم صورت های مالی منتهی به آذر      

 

 میلیو  ریال  اق م 

 1,639,224 ها ها  تجار  و سایک دریافتنیدریافتنی

 2,589,390 موجود  مواد و تاال 

 2,587,511 هاها  تجار  و سایک سکداختنیسکداختنی

 3,350,186 سود )زیا ( انباشته 

 

 تـلیلگک

 احمد فاروقی 

 ۵، طبقه ۲۴ کب، خیابا  فصار مقدم، س ک  آدرب: شهکک 

 021-59162000تلفن: تلفن: 

 https://t.me/vistaamcتانال تلگکام : 

 

 

 

گکا  مجموعه بوده و نباید به تنهایی مبنا   ها  ارائه شده در این تـلیل صکفاً ایده و نظک تـلیلبینی سیش
. اط عات و مفکوضات این گزارش ممکن است در هک لـظه تغییک تکده و  و سکمایه گتار  باشدتصمیم 

 .اشدمسئولیتی از بابت به روز رسانی آنها متوجه شکتت سبدگکدانی ویستا نمی ب

 سلب مسئولیت 
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