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مجموع ارزش معامالت خرد سهام و حق تقدم سهام مورد محاسبه قرار گرفته است.
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این گزارش صرفا جهت معرفی تهیه شده و به هیچ وجه توصیه خرید و فروش نمی شود 
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در هفته جاریشاخص کلدرصدی 0.5رشد 
روند هفتگی شاخص کل

(1)Irancr.com,(2 )Bourseview.com

هوریجمریاستانتخاباتدررئیسیآقایپیروزی
دالرنرخافزایش
انتظارازبهترمالیگزارشاتانتشار
اهشرکتسودتقسیمومجامعبرگزاریفصل

برجامازآمریکاخروج
افزایش حجم نقدینگی
 کاهش ارزش ریال

19-کوویدپاندمی
حقیقیپولورودخالص
ردبازارریزشوپاالیشی هانامطلوبگزارشات

اردیبهشت
افزایشP/Eاعدادبه(1)بازارنگرآیندهx22و

P/E(2)نگرگذشتهx37.5
ریالارزشکاهش
بانکیبینبهرهنرخکاهش

حقیقیپولخروجادامه
یکاآمرانتخاباتدربایدنآقایپیروزی
بانکیبینبهرهنرخافزایش
ریالارزشرشد

شهادت سردار سلیمانی

برجامپسادوران
باالواقعیبهرهنرخ
بانکینظامچالش

واقعیبهرهنرخکاهش
افزایش قیمت کامودیتی ها
افزایش صادرات
یافزایش سود شرکت های صادرات

نفتجهانیقیمتکاهش

ناشیجهانینرخ هایافزایش
اکراینوروسیهجنگ

رجامباحیایبهنسبتخوشبینی
بهرهنرخکاهش

رجامباحیایمذاکراتبالتکلیفی
کامودیتی هانرخکاهش
کیبانبینبهرهنرخصعودیروند
وساالنهمالیگزارشاتانتشار

انتظارازضعیف ترفصلی

(1) Irancr.com , (2) Bourseview.com 

رشد 0.5 درصدی شاخص کل  در هفته جاری
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این گزارش صرفا جهت معرفی تهیه شده و به هیچ وجه توصیه خرید و فروش نمی شود 
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ارزش معامالت نسبت به هفته گذشتهدرصدی 1.6کاهش ؛میانگین روزانه ارزش معامالت در هفته جاریمیلیارد تومان 2557

Bourseview.com
.مجموع ارزش معامالت خرد سهام و حق تقدم سهام مورد محاسبه قرار گرفته است

2

خردمعامالتارزشروزانهمیانگین
.استبودههمت1400،3.8سالدر

سالدرخردمعامالتارزشروزانهمیانگین
.استبودههمت1398،2.3

1399سالدرخردمعامالتارزشروزانهمیانگین،
.استبودههمت11.9

خردمعامالتارزشروزانهمیانگین
هزار1401،3.03سالابتدایاز

.استبودهتومانمیلیارد

(میلیارد ریال)روند هفتگی ارزش معامالت خرد سهام 
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Bourseview.com .مجموع ارزش معامالت خرد سهام و حق تقدم سهام مورد محاسبه قرار گرفته است

2557 میلیارد تومان میانگین روزانه ارزش معامالت در هفته جاری؛ 
کاهش 1.6 درصدی ارزش معامالت نسبت به هفته گذشته
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1399سالدرحقیقیپول(خروج)ورودخالص
.استبودههمت19.5مبلغ

درحقیقیپول(خروج)ورودخالص
.استبودههمت(59.2)مبلغ1400سال

سالپایانتا1397ابتدایازحقیقیپول(خروج)ورودخالص
.استبودههمت26.6تجمعیصروتبهسالهدوبازهدر1398

ابتدایازحقیقیپول(خروج)ورودخالص
.استبودههمت(33.3)مبلغ1401سال

(میلیارد ریال)خالص ورود نقدینگی حقیقی 

Bourseview.com

هفته گذشتهمیلیارد تومانی 804خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه باخروجخالص میلیارد تومان 407
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Bourseview.com 

میانگین نرخ بهره بدون ریسک شامل تمام انواع  اواق بدهی است

407 میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در 
مقایسه با خروج 804 میلیارد تومانی هفته گذشته

http://nibb.ir


www.nibb.ir

9

این گزارش صرفا جهت معرفی تهیه شده و به هیچ وجه توصیه خرید و فروش نمی شود 

6.6

7.6 7.3

6.2 6.7

7.3

5.9

10.1

5.9

8.6

5.8

7.1

6.2

11.0

20.2

26.5

30.7

38.0

31.6

27.8

24.6

16.7

15.0

18.9

11.3

12.7

10.8

8.7 8.2
7.9

6.0

10.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

7.67: 99بدون احتساب سال ساله بازار 5تاریخی P/E TTMمیانگین 
6.81: 99بدون احتساب سال ساله بازار11تاریخی  P/E TTMمیانگین

7.67: 1399پنج ساله بدون احتساب سال P/E ttmمیانگین 

4

P/Eسقف TTMدربهاداراوراقبورس
1399مرداد19تاریخ

واحدی6بازار در سطح PP//EE  TTTTMMثبات 

P/E 12.7: 1399اسفند 27در

Bourseview.com

8.08: ساله11تاریخی  P/E TTMمیانگین

10.3: پنج سالهP/E ttmمیانگین 

P/E 7.7: 1400اسفند 28در

Bourseview.com

ثبات P/E TTM بازار در سطح 6 واحدی
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ارزش معامالت اوراق با درآمد ثابت کل بازار میانگین نرخ بهره بدون ریسک

همزمان با افزایش عرضه اوراق گامدرصد؛26.8پیشروی میانگین نرخ بهره بدون ریسک تا سقف 

Bourseview.com،cbi.ir
.میانگین نرخ بهره بدون ریسک شامل تمام انواع  اواق بدهی است

5

گسترش کرونا و عدم تقاضا برای وام بانکی
 در تیرماه10%داالن نرخ بهره و کف داالن
 9%کاهش نرخ بهره بین بانکی تا حدود

افزایش کف داالن نرخ سود
 شروع کسب و کارها
افزایش نرخ بهره بین بانکی
شروع حراج اوراق دولتی

ت باال رفتن نرخ تورم انتظاری به عل
خروج آمریکا از برجام و افزایش نرخ 

به علت عدم خروج منابع از بانک ها

1-cbi.ir     2-Bourseview.com میانگین نرخ بهره بدون ریسک شامل تمام انواع اواق بدهی است.

پیشروی میانگین نرخ بهره بدون ریسک تا سقف 26.8 درصد؛ همزمان با 
افزایش عرضه اوراق گام
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بازده اوراق خزانه اسالمی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه

:آذر9در تاریخ اوراق خزانه بازده 
%26.86(: 909اخزا)سررسید شش ماهه
%26.08(: 911اخزا)سررسید یک ساله 
%26.53(: 007اخزا)سررسید دو ساله 
%26.63(: 103اخزا)سررسید سه ساله 

:1400سال اوراق خزانه در YTMمیانگین 
%22.61: ماههششسررسید 
%22.43: سالهیکسررسید 
%22.72: سالهدوسررسید 
%23.24: سالهسهسررسید 

:1399سال اوراق خزانه در YTMمیانگین 
%18.25: ماههششسررسید 
%18.02: سالهیکسررسید 
%19.35: سالهدوسررسید 
%18.98: سالهسهسررسید 

:1401اول نیم سالاوراق خزانه در YTMمیانگین 
%21.68: ماههششسررسید 
%21.57: سالهیکسررسید 
%22.54: سالهدوسررسید 
%22.57: سالهسهسررسید 

بازده اوراق خزانه اسالمی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه
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 کاهش 0.01 واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی تا نرخ %20.89 و  اجرای دو
دوره متوالی حراج اوراق مالی اسالمی دولتی بدون پذیرش سفارش خرید
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%  20.41:  1400میانگین نرخ بهره بین بانکی در نیم سال دوم 
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آخرین قیمتشرح

سال گذشتهماه گذشتههفته گذشته

تغییراتقیمتتغییراتقیمتتغییراتقیمت

%0.97-1,774%1,6337.57%1,7561,7520.28(انس/دالر)طال 

%125,56034.89%152,63010.97%169,370164,1603.17(هزار ریال)سکه

%236,14118.58%274,0852.16%280,005279,0800.33(ریال)دالر 

%70.5718.96%9.59-92.85%0.83-83.9584.65(بشکه/دالر)برنتسبد نفت 

%70.35-57,005%17.54-20,496%16,90216,6111.75(دالر)بیت کوین 

%16.30-9,600%7,5206.85%8,0357,9610.93(تن/دالر)LMEمس 

%11.74-3,348%2,7557.28%2,9552,8912.21(تن/دالر)LMEروی 

%21.44-611%7.69-520%1.03-480485(تن/دالر) CISبیلت

%21.96-587.5%3.98-478%458.54492.12(تن/دالر)ایران بیلت

CFR ($/mt)304305-0.33%312-2.56%332-8.43%متانول

543551-1.40%605-10.24%904-39.90%(mt/$)سبد اوره 

Henry Hub ($/MBtu)7.237.31-1.09%5.0244.02%4.5259.96%گاز طبیعی 

انتظارات تورمیوافزایشدرصدی حباب سکه 21.7درصدی قیمت سکه در پی افزایش3.17افزایش

7

افزایش3.17 درصدی قیمت سکه در پی افزایش21.7 درصدی حباب سکه 
وافزایش انتظارات تورمی
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بیشترین بازده ساالنهمقایسه صندوق ها بر اساس 
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت صندوق سرمایه گذاری  مختلط صندوق سرمایه گذاری در سهام

بازده ساالنه بازده شش ماهه بازده ماهانه نام صندوق بازده ساالنه بازده شش ماهه بازده ماهانه نام صندوق بازده ساالنه بازده شش ماهه بازده ماهانه نام صندوق

23.98% 11.17% 1.81% نوع دوم کارا 29.32% 3.65% 8.14% زیتون نماد پایا 27.11% 1.17% 17.48% ان مشترک گنجینه ارمغ
الماس

23.87% 10.66% 1.69% مشترک آسمان امید 21.43% 3.55% 7.14% مختلط کاریزما 23.04% 0.77% 16.19% آسمان آرمانی سهام

23.53% 10.58% 2.18% کامیاب آشنا 15.25% 2.93% 9.45% توسعه ممتاز 23.02% 1.89% 14.20% زمرد آگاه

23.48% 10.92% 1.78% ثبات ویستا 15.13% 3.37% 6% آرمان سپهر آشنا 20.22% -5.34% 18.01% داریکفراز 

Fipiran.com

8

Fipiran.com

مقایسه صندوق ها بر اساس بیشترین بازده ساالنه
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روند معامالت بورس کاال در هفته جاری

6ime.co

عرضه کنندگان با بیشترین حجم عرضه(تن)حجم معامالت(هزار ریال بر تن)قیمت شرح

فر بناب، گروه صنعتی ند صنعت کاوه ظسپشرکت معدنی وصنعتی چادرملو، فوالد خوزستان، آهن و فوالد ارفع، فوالد سیرجان ایرانیان، فوالد کاوه جنوب کیش، فوالد خرمدشت تاکستان،135,615105,750شمش بلوم
امزرفپارس بوتیل یزد، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد، پردیس صنعت زنده رود، فوالد سهند آذر آسیا، شرکت فوالد زرند ایرانیان، ذوب و نورد 

گروه صنعتی ایران خودرو، مجتمع صنعتی آرین پارس موتور6,539,1502,118خودرو
ز، پاالیش نفت شیراز، پاالیش نفت آبادان، پاالیش نفت تبری(تندگویان)شازند، پاالیش نفت تهران ( ره)پاالیش نفت اصفهان، پاالیش نفت بندرعباس، پاالیش نفت امام خمینی 107,394123,000وکیوم باتوم

هن و فوالد گل گهر، یز، شرکت توسعه آی رصبا فوالد خلیج فارس، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، پارس فوالد سبزوار، احیاء استیل فوالد بافت، فوالد غدیر ن83,873106,500آهن اسفنجی
صنعت فوالد شادگان

فوالد مبارکه اصفهان، فوالد خوزستان118,50572,660تختال

6,6561,197,486سیمان
ان هگمتان، سیمان ان، سیمان شرق، سیمکرمسیمان تهران، سیمان ساوه، سیمان آبیک، سیمان هرمزگان، سیمان مازندران، سیمان خوزستان، سیمان صوفیان، سیمان سپاهان، سیمان ممتازان 

امان غرب، شمال، صنایع سیمان سان کرمان، گروه صنعتی ومعدنی سیمان تجارت مهریز، سیمان آرتا اردبیل، سیمان فارس نو، سیمان خزر، سیمان عمران انارک، سیمان شاهرود، سیم
سیمان ارومیه

ملی صنایع مس ایران2,339,5473,000مس کاتد

148,55835,079میلگرد
انه فوالد راد، بناب، ارابه نسیم هگمتنعتصنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه، مجتمع فوالد خراسان، مجتمع فوالد آتیه خاورمیانه، جهان فوالد سیرجان، فوالد شاهرود، مجتمع فوالد ص

، فوالد کاوه اروند، فوالد والد ظفر بنابع فتولیدی فوالد سپید فراب کویر، فوالد خرمدشت تاکستان، ذوب آهن اصفهان، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فوالد بافق، فوالد آذربایجان، مجتم
سپهر ایرانیان، صبا فوالد زاگرس

، پاالیش نفت آبادان، پاالیش نفت تبریز(تندگویان)پاالیش نفت اصفهان، پاالیش نفت تهران 120,82242,500لوب کات
فوالد مبارکه اصفهان، فوالد غرب آسیا252,85018,000ورق سرد

پتروشیمی مارون، دی آریا پلیمر، پتروشیمی شازند، پلی پروپیلن جم، پتروشیمی رجال، پتروشیمی پلی نار، نوید زرشیمی352,46312,250پلی پروپیلن نساجی
ذوب آهن اصفهان، مجتمع فوالد ظفر بناب165,38825,709تیرآهن

سنگ آهن گهر زمین، شرکت معدنی وصنعتی چادرملو، صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان29,328134,000گندله سنگ آهن
، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینای ایران، آلومینیوم المهدی(ایرالکو)آلومینیوم ایران738,9935,150شمش آلومینیوم

سنگ آهن گهر زمین، شرکت معدنی وصنعتی چادرملو23,019150,000کنسانتره سنگ آهن

www.nibb.ir

15ime.co

روند معامالت بورس کاال در هفته جاری

http://nibb.ir
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ارزش معامالت در بازار اختیار معامله
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(میلیارد تومان)ارزش معامالت هفتگی 
:هفته منتهی به
1401/09/091401/09/021401/08/251401/08/18

232.9242.1114.074.1

.اختیارات مورد معامله در بازار فرابورس ایران لحاظ نشده است

اختیارات مورد معامله در بازار فرابورس ایران لحاظ نشده است.

ارزش معامالت در بازار اختیار معامله

http://nibb.ir
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این گزارش صرفا جهت معرفی تهیه شده و به هیچ وجه توصیه خرید و فروش نمی شود 
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www.nibb.ir.اختیارات مورد معامله در بازار فرابورس ایران لحاظ نشده است

http://nibb.ir
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آشنایی با شرکت تولیدی ایران تایر

اردیبهشت21تاریخدرتایرایرانتولیدیشرکت
دهشتاسیسخاصسهامیشرکتصورتبه1343
آغاز1344اسفنددرکارخانهازبرداریبهره.است

شرکتبه1354سالدرشرکت.استگردیده
در1355سالدرواستشدهتبدیلعامسهامی
والستیکگروهدرتهرانبهاداراوراقبورس

تایروالتمحصتولید.استشدهپذیرفتهپالستیک
. باشدمیاروپاماتادورتکنولوژیتحتسیمیرادیال

CODAL.IR:منبع

آشنایی با شرکت تولیدی ایران تایر

CODAL.IR:منبع

http://nibb.ir
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آشنایی با محصوالت شرکت ایران تایر

CODAL.IR:منبع

محصوالت 
شرکت ایران تایر

تایر رادیال 
سیمی

تایر بایاس

)فالپ(نوار

آشنایی با محصوالت شرکت ایران تایر

.بیشترین میزان تولید را در بین محصوالت  ایران تایر دارد% 60تایر رادیال سیمی با میانگین

و  راهسازي، درسنگین،لو،کامیونی سبک و  وانتی تایرهايخودروهاي تولیدي داخلی و خارجی و انواع  وانتیسواري و  تایرهايشرکت ایران تایر انواع 
.را تولید می کند تراکتوري

CODAL.IR:منبع

http://nibb.ir
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اهداف بلند مدت اهداف کوتاه مدت
درصد سهم بازار تایر در کشور20کسب  تن در سال27000با ظرفیت بایاستولید ترکیبی محصوالت رادیال و 

هزار تن در سال40تولید انواع تایر رادیال سواری به میزان  بایاسو تنوع بخشی به محصوالت کشاورزی وانتیتوسعه محصوالت رادیال سواری  و 

در صنعت تایر در سطح ملی وریجایگاه اول بهره  درصد وزن تولید2حدکثرکاهش درصد ضایعات کل 

پیشتازی در نوآوری و تنوع محصول در سطح ملی  درصد محصوالت تولیدی5صادرات 

درصد محصوالت به بازارهای هدف20صادرات  و سرانه تولیدوریافزایش بهره 

و اهداف پیش رو ایران تایرریسک ها

.می باشد1405و اهداف بلند مدت تا پایان سال1401برنامه زمانی اهداف کوتاه مدت تا پایان سال

پیگیری مستمر انجمن صنفی تایر از سازمان حمایت جهت مجوز افزایش نرخ: ریسک تعیین قیمت•
ها به منظور تأمین ارز مورد نیاز  کارگزاریپیگیری مستمر در بانک های عامل و : ریسک نوسانات نرخ ارز•
تعامل از طریق  انجمن صنفی تایر با سازمان حمایت به منظور اصالح نرخ های فروش : ریسک نرخ تورم•
بروز آوری ماشین آالت  و نوسازی خطوط تولید همزمان با اجرای پروژه انتقال: ریسک فناوری•
ریسک سیاسی•
ریسک بازار•

ریسک های شرکت و رویکرد پاسخ دهی به آنها

CODAL.IR:منبع

ریسک ها و اهداف پیش رو ایران تایر

CODAL.IR:منبع

http://nibb.ir
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آشنایی با محصوالت و مشتریان شرکت ایران تایر

CODAL.IR:منبع

آشنایی با محصوالت و مشتریان شرکت ایران تایر

  



شرککت مهرگان آراد آرمه

شرکت مهندسی و تامین قطعات تراکتور سازي تبریز

علیرضا سوزنکار

سایرین

)  درب کارخانه (میلیون ریال به صورت عرضه مستقیم محصوالت  50،633درصد از محصوالت خود را به ارزش  0.56، 1401شش ماهه نخست سال تایردرشرکت ایران 
.فروخته است









عراق پاکستان آذربایجان افغانستان ارمنستان

تن

میزان صادرات

.  میلیون ریال صادرات به کشورهاي همسایه داشته است 134801، 1401شش ماهه نخست سال تایردرشرکت ایران 

.ایندمی نمبزرگترین مشتریان محصوالت شرکت، نمایندگان فروش هستند که در سراسر کشور در یک شبکه بزرگ اقدام به فروش  و توزیع محصوالت 

CODAL.IR:منبع

http://nibb.ir
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39,767 

28,547 

20,658 
17,197 15,938 

14,229 

پکرمان پارتا پکویر پیزد پتایر پاسا

یال
د ر

یار
میل

8.98
12.34

17.88

27.24
30.56

60.21

پاسا پارتا پکویر پتایر پکرمان پیزد

شرکت های  تولیدی تایر مقایسه مفروضات اساسی در

P/ETTMارزش شرکت

 TSETMC.IR:منبع

مقایسه مفروضات اساسی در شرکت های  تولیدی تایر 

TSETMC.IR:منبع

http://nibb.ir


24

www.nibb.ir

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

1397

1398

1399

1400

1401شش ماهه

پکرمان پیزد پارتا پتایر پاسا پکویر
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1397

1398

1399

1400

1401شش ماهه

پکرمان پیزد پتایر پاسا پارتا پکویر

شرکت های  تولیدی تایر مقایسه مفروضات اساسی در

سودناخالصحاشیه سودعملیاتیحاشیه 

مقایسه مفروضات اساسی در شرکت های  تولیدی تایر 

http://nibb.ir
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پکرمان پارتا پکویر پیزد پتایر پاسا جمع کل

تن
ظرفیت اسمی تایر در  شرکتهای تولید تایر 1400تولید شرکتهای تولید تایر

0

50000
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150000

200000

250000

پکرمان پارتا پکویر پیزد پتایر پاسا جمع کل

تن

1400تولید شرکتهای تولید تایر 1400فروش شرکتهای تولید تایر 
1401تولید شرکتهای تولید تایر شش ماهه  1401فروش شرکتهای تولید تایر شش ماهه 

مقایسه میزان ظرفیت اسمی، تولید و فروش در شرکتهای تولیدی تایر 

CODAL.IR:منبع

مقایسه میزان ظرفیت اسمی، تولید و فروش در شرکتهای تولیدی تایر 

CODAL.IR:منبع

http://nibb.ir
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19,950

24,589

27,614
26,399

۱۲,۶۸۲
13,253

1397 1398 1399 1400 1400شش ماهه  1401شش ماهه 

تن

مقایسه تولید و فروش

19,808 20,930

29,162 29,678

12,324 13,478

1397 1398 1399 1400 1400شش ماهه  1401شش ماهه 

تن

.درصدی را شاهد بوده است4.5با سال قبل رشد درمقایسهتولید شش ماهه ایران تایر 
.درصدی را شاهد بوده است9.36با سال قبل رشد درمقایسهفروش شش ماهه ایران تایر 

فروش تولید

CODAL.IR:منبع

مقایسه تولید و فروش

CODAL.IR:منبع
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کائوچو طبیعی کائوچو مصنوعی دوده

یال
ن ر

لیو
می

نرخ مواد اولیه

1397 1398 1399 1400 1401شش ماهه 

3%

62%

126%

47%40%

74%

37%
18%

1398 1399 1400 1401شش ماهه 

مصنوعی و نرخ تایرکائوچوینرخ رشد نرخ 

کائوچو مصنوعی تایر

81,493,085 83,706,000
135,977,000

307,254,854

450,427,037

164,840,126
230,341,812

400,844,516

550,501,476
650,603,337

1397 1398 1399 1400 1401شش ماهه 

یال
ر

روند رشد مواد اولیه و نرخ تایر

کائوچو مصنوعی تایر

مقایسه نرخ مواد اولیه و نرخ تایر

CODAL.IR:منبع

مقایسه نرخ مواد اولیه و نرخ تایر

CODAL.IR:منبع

http://nibb.ir


28

www.nibb.ir

:1401/09/08قیمت پتایر: نماد
1،210

:سرمایه
میلیارد ریال

ارزش 
:  1401/09/08بازار

میلیارد ریال15،938
:تعداد سهام 

میلیارد سهم 13 EPS 1401P/Eپیش بینی:131 1401پیش بینی:9.2

:سال مالی
12/30

P/E 1402پیش بینی:6.2 EPS 1402پیش بینی:193

آشنایی با شرکت تولیدی ایران تایر

 TSETMC.IR:منبع

آشنایی با شرکت تولیدی ایران تایر

TSETMC.IR:منبع

http://nibb.ir
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ترکیب سهامداران

سایر 
سهامداران

29.36% 4.13% 12.91%

BFM صندوق
سرمایه 

سی.ب.ا.گذاری
بهگزیننا

عفان بنیاد مستض
انقالب اسالمی

ه شرکت سرمای
گذاری ملی 

ایران

شرکت انرژی 
اگستر سین

50.99%2.61%

ترکیب سهامداران

.در حال حاضر شرکت ایران تایر جز شرکت های فرعی شرکت انرژی گستر سینا می باشد

 TSETMC.IR:منبع

ترکیب سهامداران

TSETMC.IR:منبع

http://nibb.ir
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14011402

280،000320،000(ریال)نرخ دالر نیما 

100110(دالر)نرخ نفت

%40%40نرخ تورم

754،378،431980،691،960(تن/ریال)نرخ تایر رادیال سیمی

818،886،7921،023،608،490تن/ریال)بایاسنرخ تایر 

1،502،424،6151،717،056،702(تن/ریال)کائوچومصنوعینرخ 

377،087،132474،052،394(تن/ریال)نرخ دوده

462،244،284528،279،182(تن/ریال)کائوچوطبیعینرخ 

مفروضات

مفروضات

http://nibb.ir
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3,263,700
5,714,128

11,256,812

14,458,231

21,002,219

26,975,044

1397 1398 1399 1400 1401 1402

یال
ن ر

لیو
می

درآمد عملیاتی
درآمد عملیاتی

http://nibb.ir
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2,575,508
4,498,410

7,065,572

12,527,902

18,200,062

22,915,657

1397 1398 1399 1400 1401 1402

یال
ن ر

لیو
می

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

http://nibb.ir
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74% 79% 79% 85% 83% 79%

8% 7% 8% 6% 7% 9%

18% 15% 14% 13% 13% 15%

1397 1398 1399 1400 1401 مواد مستقیم1402 دستمزد مستقیم سربار

تمام شده درآمدهای عملیاتیبهاىترکیب 
ترکیب بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

http://nibb.ir
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درآمد سود عملیاتی حاشیه سود عملیاتی

سود عملیاتی
سود عملیاتی 
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درآمد سود ناخالص حاشیه سود ناخالص

حاشیه سود ناخالص

حاشیه سود ناخالص
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1401اقالم تشکیل دهنده سود خالص 
اقالم تشکیل دهنده سود خالص 1401

http://nibb.ir
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پیش بینیواقعیشرح
140114011402شش ماهه اول1397139813991400اعداد به میلیون ریال

 26,975,044 9,086,64521,002,219 14,458,231 11,256,812 5,714,128 3,263,700فروش
(22,915,657)(18,200,062)(8,412,014)(12,527,902)(7,065,572)(4,498,410)(2,575,508)بهای تمام شده
 4,059,387 674,6312,802,157 1,930,329 4,191,240 1,215,718 688,192سود ناخالص

(745,259)(514,559)(231,705)(370,272)(259,656)(184,750)(136,484)هزینه های فروش، اداری و عمومی

(33,046)(11,002)22,394 81,273 36,267(2,243)(56,574)عملیاتیهزینه هایسایر درآمد و 
 3,281,082 465,3202,276,596 1,641,330 3,967,851 1,028,725 495,134سود عملیاتی

(199,852)(199,852)(149,681)(147,644)(71,246)(39,199)(60,972)هزینه های مالی

 60,522 10,21359,411 44,983 29,539 92,055 10,316غیرعملیاتیهزینه هایسایر درآمد و 

 3,141,752 325,8522,136,155 1,538,669 3,926,144 1,081,581 444,478سود قبل از مالیات

(628,350)(427,231)(35,287)(312,038)(388,470)(218,385)(106,880)مالیات
 2,513,402 290,5651,708,924 1,226,631 3,537,674 863,196 337,598سود خالص

 193 22131 94 358 3,013 1,178سود خالص هر سهم
 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 9,882,730 286,469 286,469سرمایه

صورت سود و زیان
صورت سود و زیان
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پیش بینیواقعی
139713981399140014011402(اعداد میلیون ریال)

3,263,7005,714,12811,256,81214,458,23121,002,21926,975,044درآمد 
%28%45%28%97%75نرخ رشد

688,1921,215,7184,191,2401,930,3292,802,1574,059,387سود ناخالص
%45%45%54-%245%77نرخ رشد

%15%13%13%37%21%21حاشیه سود ناخالص

495,1341,028,7253,967,8511,641,3302,276,5963,281,082سود عملیاتی
%44%39%59-%286%108نرخ رشد

%12%11%11%35%18%15حاشیه سود عملیاتی

337,598863,1963,537,6741,226,6311,708,9242,513,402سود خالص 
%47%39%65-%310%156نرخ رشد

%9%8%8%31%15%10حاشیه سود خالص

مفروضات اساسی
مفروضات اساسی
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نرخ دالر
193260,000280,000300,000320,000340,000

ال 
رادی

یر 
خ تا

ت نر
ییرا

تغ
می

سی

25%36229322415586

30%401332263193124

35%440370301232163

40%478409340270201

45%517447378309240

1402تحلیل حساسیت سود سال
.با توجه به میزان تولید تایر رادیال سیمی، این محصول به عنوان محصول اصلی شرکت در نظر گرفته شده است

تحلیل حساسیت سود سال1402
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