
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 1401/12/29 سال مالی 
 24,250 خرداد  3 قیمت سهم )ریال(

700،9 میلیارد ریال  -ارزش بازار   

 %31 درصد سهام شناور 

 %94 درصد تقسیم سود 

-2% بازدهی یک ماهه  

 %16 بازدهی سه ماهه

 %4 بازدهی شش ماهه

36% بازدهی یک ساله   

 )کلوند ) الوند ک یو سرام یشرکت کاشتحلیل بنیادی 

                               

 شرکت سبدگردانی ویستا

 1401ماه   خرداد
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الوند   کی و سرام   یشرکت کاش   معرفی   

 در ادامهو   به بهره بردای تامل رسرید  1371تیر ماه  در  و   احداثشررتت تاشری و سررامیک الودد در شرهر صرنلبی الزرز ق وی  

  ت یظرف ،(به پایان رسررید  1376 لیفاز دوم آن اواو   1372 انیپا  فررررررررراز اول درته  ) در دو فاز عملیاتی توسررله  طرح با اجرای

 2 دیطرح توسرررله به من ور تول  اتیعمل  1378. در سرررال  رسررریدسرررال    در یمبرمربع تاشررر  ونیلیم  4تولید شررررتت به   یاسرررم

از    یبهررره برررداري رسررم   یهمچنرر و    دیآن آغاز گرد دیخطوط تول از و بهره برداري  دیتف به اتمام رس یتاشمیلیون مبر مربع 

احداث تارخادجات الودد   رویشد. پ آغاز  1382مبرمربع در سال از اببداي میلیون    1.82 ررتیبررا ظرف رروارید  یتاشرر  رردیطرررح تول

 تیبا ظرف 3تارخاده الودد  تف و یتاش مبرمربع رررونیلیم 4  یاسرررم رررتیبرررا ظرف 2بهره برداري از تارخادررره الودرررد    3و الودد  2

  .آغاز شد 1384و مرداد  1383 اسفند  در ربی( به ترتیبیپرسالن )گراد یمبر مربع تاش ونیلیم 3 یاسم

 هیشررتت سررما ی) واحد فرع  یگذاري صردر تام هیشررتت سررما یشررتت جرررررررر ا واحرررررررردهاي تجاري فرع   یدر حال حاضرر ا

 است .  یاجبماع  یگروه ، سازمان تام یی( و واحرد تجاري دها یاجبمراع  یگرذاري ترام

 

 

 ظرفیت اسمی  واحد  محصول  

 3,100,000 مربع مبر   تاشی دیوار 

 2,800,000 مبر مربع  تاشی تفی  

 3,000,000 مبر مربع  تاشی پرسالدی  
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   ک ی و سرام   یصنعت کاش 

درصد از سهم   6.5و    2.8به ترتیب  ،  1399در سال  میلیون مبر مربع    179و صادارت  میلیون مبر مربع    449ایران با تولید    تشور

 1.5حدود    الوددشرتت صنايع تاشي و سراميک     یهمچن  را به خود اخبصاص داده است  ام  5و    6و به ترتیب جایگاه    جهادی

 دارد.  اریدرصد سهم از بازار صادارت را در اخب 0.1در بازار داخل،  دیدرصد از سهم تول

درصد از ظرفیت اسمی اسبفاده   63حدود  میلیون مبر مربع می باشد ته    718ظرفیت اسمی تولید تاشی و سرامیک در تشور  

 می شود.

درصد   70ته عراق با سهم بیش از  باشد  به سه تشور عراق، افغادسبان و پاتسبان می  درصد (    80) بیش از    عمده صادارت تشور  

 .قرار گرفبه است اتدر صدر فهرست صادر 
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 فروش 
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درصد اف ایش پیدا  64میلیارد ریال بوده است ته دسزت به مدت مشابه  5،888بالغ بر  1400مزلغ فروش تجملی تل سال 

 . ترده است
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 ؛ 1401عملکرد فروردی  ماه 

 مزلغ فروش )میلیون ریال(  درخ فروش )ریال(  تلداد فروش  تلداد تولید  واحد  دام محصول 
           فروش داخلی: 
   58,786   736,399  79,829   133,659 مبرمربع  تاشي ديوار 
   99,536   681,305   146,096   132,027 مبرمربع  تاشي تف 

   130,968   1,052,840   124,395   123,068 مبرمربع  تاشي پرسالن 

 289,290 - 350,320 388,754 - جمع فروش داخلی 

           فروش صادراتی: 
  34,988   864,606   40,467 - مبرمربع  تاشي ديوار 
  0  0   - مبرمربع  تاشي تف 
  25,438   734,099   34,652 - مبرمربع  تاشي پرسالن 

 60,426 - 75,119 - - جمع فروش صادراتی 
 349,716         جمع 

 

 

 مفروضات سود و زیان 

 تارشناسی  1401 واحد  مفروضات 
 2,490,000 مبرمربع  مقدار تولید و فروش تاشی تف 
 2,730,000 مبرمربع  مقدار تولید و فروش تاشی دیوار 
 2,340,000 مبرمربع  مقدار تولید و فروش تاشی پرسالن

 260,000 ریال قیمت دالر
 845,000 مبرمربع / ریال درخ فروش تاشی تف داخلی 
 949,000 مبرمربع / ریال درخ فروش تاشی دیوار داخلی 
 1,365,000 مبرمربع / ریال درخ فروش تاشی پرسالن داخلی 
 2.2 مبرمربع / دالر  درخ فروش تاشی تف صادارتی 
 3.2 مبرمربع / دالر  درخ فروش تاشی دیوار صادارتی 
 4.2 مبرمربع / دالر  درخ فروش تاشی پرسالن صادارتی 

 5,000 مبر مکلب / ریال  درخ گاز 
 1,300 تیلو وات ساعت / ریال  درخ برق 
 %30 - درخ تورم 

 %35 - درخ حقوق و دسبم د
 24 ت  / دالر  درخ ردگ 
 1.0 تیلوگرم / دالر  درخ للاب 
ال یعدد / ر    قیمت تارت    90,000 
 3,800 تیلوگرم / ریال  درخ خرید خاک 

 

 توضیحات : 
 می باشد؛ پایان اسفند ماهسال مالی شرتت منبهی به  •

 مقدار تولید و فروش شرتت مطابق با سال گذشبه در د ر گرفبه شده است. •
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،شرايط بازار، و با اعمال  (یدقد ریو غ  یدقد) ، دوع فروش ( دوع طرح و مواد) رخ فروش بر اساس شناسنامه محصولد •

 یها و در سرراير موارد از طريق ادطزاق با گروه  مديره اتیتوسررط ه تالنسررود، در سررط    هیحاشرر ی برا یدرصررد مناسررز

مديره  اتیمدير عامل،ته ادجام فروش توسررط ه  دیپس از تاي  فروش و  ییفروش تل بهیمشررابه توسررط تم  محصرروالت

 .ردیگ یشده است، صورت م ذیبه او تنف

و درخ هرای آخری  مجوز دریرافبی تغییرات قیمرت برای سرررررررال مرالی جراری  مطرابق برا داخلی فروش شرررررررترت  درخ هرای  •

درخ های ) الزم به ذتر اسرررت  ( در د ر گرفبه شرررده اسرررت.    1400مطابق با درخ های دالری سرررال گذشررربه )  صرررادارتی  

دالر در هر  4.2و  2.2 ،  3.2به ترتیب برابر با   1400سرال مالی  در    یپرسرالد  یتف و تاشر  یتاشر   وار،ید  یتاشر صرادارتی  

پیدا ی  از آدجاییکه درخ های صررادارتی ) شرررتت و صررنلت ( طی سررال های اخیر افت قابل توجه  بوده اسررت(. مبر مربع

 لذا درخ های صادارتی دارای پبادسیل رشد می باشند.  اددترده 

 ور شررده درصررد من  10درصررد و سررهم صررادارتی    90مطابق با سررال گذشرربه    1401سررهم فروش داخلی شرررتت در سررال  •

 است.

مبر مربع ه ار  101، ماه تولید(  2) ملادل   دیواره ار مبر مربع تاشرری    542  شرررتت حدود  1400موجودی پایان سررال  •

 415حدود  جملا بهای تمام شرده . )) ملادل یک ماه تولید(  می باشرده ار مبر مربع تاشری پرسرالدی    195و  تاشری تف

 می باشد(.میلیارد ریال 

تشرییصری مالیات و شررتت به  قطلی و تسرویه شرده اسرت  1398و سرال   1396مالیات شررتت برای سرال های قزل از  •

با در د رگرفب  ملافیت مالیاتی حاصررل    1401اعبراض و پرودده در حال رسرریدگی می باشررد. مالیات سررال   1397سررال  

 از صادارت و ملافیت شرتت های بورسی در د ر گرفبه شده است.

به  درخ   • منبهی  مالی  برای سال  اقبصادی دولت  درخ خوراک   1401گاز سوخت، طزق مصوبه سباد  با ده درصد  برابر 

 برق  ساعت  لوواتیدرخ هر تو همچنی     ریال / مبر مکلب در د ر گرفبه شد  5،000پبروشیمی ها با رعایت سقف  

 من ور شده است. الیر  1،300

درصد اف ایش   20ادارتی( شرتت می توادد سود خالص شرتت را  درصد اف ایش در درخ های فروش )داخلی/ص  5هر   •

 دهد.

میلیارد    220اشی و سود خالص  میلیون مبر مربع ت  8تولید و فروش  شرتت برای سال مالی جاری  است  الزم به توضی    •

 ومان پیش بینی ترده است. ت
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 1401تارشناسی   1400 1399 1398 زیان ) میلیون ریال ( صورت سود و 

  7,726,306  5,888,270  3,580,140  2,017,972 فروش

 (5,885,122) (4,321,292) (2,665,404) (1,607,497) بهای تمام شده تاالی فروش رفبه

  1,841,184  1,566,978  914,736  410,475 سود و زیان داخالص 

 (186,051) (143,116) (96,608) (96,339) ه ینه های عمومی, اداری و تشکیالتی
  0  41,423  92,535  55,873 خالص سایر درامدها )ه ینه ها( ی عملیاتی

  1,655,133  1,465,285  910,663  370,009 سود )زیان( عملیاتی 

 (77,263) (48,786) (64,125) (69,729) ه ینه های مالی 

  0 (107,635)  24,003  1,714 خالص سایر درامدها و ه ینه های غیرعملیاتی
  1,577,870  1,308,864  870,541  301,994 سود قزل از تسر مالیات 

 (287,235) (238,978) (77,703) (51,248) مالیات

  1,290,636  1,069,886  792,838  250,746 سود ) زیان ( خالص

  3,228  2,676  1,982  627 سود هر سهم ) ریال ( 

  399,808  399,808  400,000  400,000 سرمایه 

 %24 %27 %26 %20 حاشیه سود داخالص 

 %21 %25 %25 %18 حاشیه سود عملیاتی 

 %17 %18 %22 %12 حاشیه سود خالص 
 

 1401تارشناسی   1400 1399 1398 بهای تمام شده 

  2,854,248  2,117,505  1,573,022  1,066,600 مواد مسبقیم مصرفی

  706,641  523,438  286,677  219,864 دسبم د مسبقیم تولید 

  2,320,813  1,888,020  670,388  477,838 سربار تولید 

  - (8,482) (6,344) (7,297) ه ینه جذب دشده در تولید 

  3,419 (3,419) (2,753) (1,065) خالص موجودی تاالی درجریان ساخت 

  5,885,122  4,517,062  2,520,990  1,755,940 بهای تمام شده تاالی تولید شده

  - (195,838)  141,517 (167,683) اف ایش / تاهش موجودی تاالی ساخبه شده  

  -  68  2,897  19,240 خدمات بهای تمام شده 

  5,885,122  4,321,292  2,665,404  1,607,497 جمع بهای تمام شده 
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تشور  للاب، خاک و تارت  را از داخل  باشد. شرتت سه ماده    یخاک و تارت  م،  شرتت عمدتا؛ للاب  یاصل  هاولی  مواد •

آن به درخ    متیق  راتییشود لذا تغ  یم  لیتشک  یللاب از مواد واردات  هیماده اول  نکهیبا توجه به ا  یتند ول  یم   یتام

 .باشد یدالر وابسبه م متیو ق یجهاد یها

و .... ( با   کیخاک از ملادن میبلف ) از جمله ؛ محالت، آوج، آب  دیدرخ خر   ی شرتت بر مزنا  ی خاک مصرف  یدرخ گذار •

در د ر  طزق پیش بینی شرتت  تیلوگرم / ریال 3،800درخ خرید خاک برای سال جاری   باشد. یحمل م هیاحبساب ترا

 گرفبه شده است.

بوده است ته با در د ر (    دالر  /  تیلوگرم  )   0.8تا    0.7بی   ،  1400  الی   1397درخ خرید للاب شرتت طی سال های   •

در د ر گرفبه  (    ) تیلوگرم / دالر  1گرفب  تورم جهادی و رشد قیمت حامل های ادرژی قیمت للاب برای سال جاری،  

 شده است. 

 درصد تغییر دهد. 5هر ده درصد تغییر در درخ للاب می توادد سود خالص شرتت را  •

 ؛ 1400 ال مالی پایان سبرخی اقالم مهم صورت های مالی منتهی به      

 

 میلیون ریال  اقالم 

 1,790,468 ها های تجاری و سایر دریافبنیدریافبنی
 1,695,886 موجودی مواد و تاال 

 1,599,542 هاهای تجاری و سایر پرداخبنیپرداخبنی

 1,147,343 سود )زیان( ادزاشبه 

 

 تحلیلگر

 احمد فاروقی 

 ۵، طزقه ۲۴آدرس: شهرک غرب، خیابان فیار مقدم، پالک  

 021-59162000تلف : تلف : 

 https://t.me/vistaamcتادال تلگرام : 

 

 

 

گران مجموعه بوده و دزاید به تنهایی مزنای  های ارائه شده در ای  تحلیل صرفاً ایده و د ر تحلیلبینی پیش
. اطالعات و مفروضات ای  گ ارش ممک  است در هر لح ه تغییر ترده و  و سرمایه گذاری باشدتصمیم 

 .اشدمسئولیبی از بابت به روز رسادی آدها مبوجه شرتت سزدگردادی ویسبا دمی ب

 سلب مسئولیت 
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