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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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1

در هفته جاریشاخص کلدرصدی 10.1رشد
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
وx22اعدادبه(1)بازارنگرآیندهP/Eافزایش✓

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 10.1 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 64/3افزایش ؛میانگین روزانه ارزش معامالت در هفته جاریمیلیارد تومان 6606

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،3.14سالابتدایاز

.استبودهتومانمیلیارد

(میلیارد ریال)روند هفتگی ارزش معامالت خرد سهام 

56,370 61,240 57,320

89,300

1401/10/03 1401/10/04 1401/10/05 1401/10/07

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

6606 میلیارد تومان میانگین روزانه ارزش معامالت در هفته جاری؛ 
افزایش 3/64 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(33.0)مبلغ1401سال

(میلیارد ریال)خالص ورود نقدینگی حقیقی 

Bourseview.com

هفته گذشتهمیلیارد تومانی 159خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه باورودخالص میلیارد تومان 1342

2,866 1,941 1,538

7,070

1401/10/03 1401/10/04 1401/10/05 1401/10/07

Bourseview.com 

میانگین نرخ بهره بدون ریسک شامل تمام انواع  اواق بدهی است

1342 میلیارد تومان خالص ورود پول حقیقی در هفته جاری در 
مقایسه با خروج 159 میلیارد تومانی هفته گذشته
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7.65: 99بدون احتساب سال ساله بازار 5تاریخی P/E TTMمیانگین 
6.80: 99بدون احتساب سال ساله بازار11تاریخی  P/E TTMمیانگین

7.65: 1399پنج ساله بدون احتساب سال P/E ttmمیانگین 

4

P/Eسقف TTMدربهاداراوراقبورس
1399مرداد19تاریخ

واحدی6/7بازار تا سطح PP//EE  TTTTMMواحدی 0.4جهش 

P/E 12.7: 1399اسفند 27در

Bourseview.com

8.07: ساله11تاریخی  P/E TTMمیانگین

10.27: پنج سالهP/E ttmمیانگین 

P/E 7.7: 1400اسفند 28در

Bourseview.com

جهش 0.4 واحدی P/E TTM بازار تا سطح 7/6 واحدی

http://nibb.ir
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درصد28/1واحد درصدی میانگین نرخ بهره بدون ریسک تا سطح 0/53رشد 

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.

رشد 0/53 واحد درصدی میانگین نرخ بهره بدون ریسک تا سطح 28/1 درصد
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8
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32%

سررسید شش ماهه سررسید یک ساله سررسید دو ساله سررسید سه ساله

بازده اوراق خزانه اسالمی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه

:دی7در تاریخ اوراق خزانه بازده 
%29.39(: 906اخزا)سررسید شش ماهه
%28.12(: 914اخزا)سررسید یک ساله 
%28.15(: 002اخزا)سررسید دو ساله 
%28.52(: 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

http://nibb.ir
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% 18.7:  1400میانگین نرخ بهره بین بانکی در نیم سال اول 

% 20.41:  1400میانگین نرخ بهره بین بانکی در نیم سال دوم 

همت 3.225سی یکمین مرحله از حراج اوراق مالی اسالمی دولتی به ارزش و% 21.01نرخ بهره بین بانکی تا نرخ % 0.02افزایش

9

 افزایش0.02 % نرخ بهره بین بانکی تا نرخ 21.01 % و سی یکمین مرحله از حراج
 اوراق مالی اسالمی دولتی به ارزش 3.225 همت

http://nibb.ir
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آخرین قیمتشرح

سال گذشتهماه گذشتههفته گذشته

تغییراتقیمتتغییراتقیمتتغییراتقیمت

%0.74-1,815%1,7413.47%0.67-1,8011,813(انس/دالر)طال 

%130,32067.27%169,85028.34%217,980187,01016.56(هزار ریال)سکه

%244,87619.86%279,7554.91%293,497288,3421.79(ریال)دالر 

%78.945.85%82.581.19%83.5682.281.56(بشکه/دالر)برنتسبد نفت 

%66.11-49,148%16,2172.70%0.96-16,65616,818(دالر)بیت کوین 

%13.29-9,581%7,9654.31%0.22-8,3088,326(تن/دالر)LMEمس 

%16.65-3,579%2,9112.47%2.68-2,9833,065(تن/دالر)LMEروی 

%13.95-595%4855.57%0.78-512516(تن/دالر) CISبیلت

%13.67-545%4592.62%470.54553.41(تن/دالر)ایران بیلت

CFR ($/mt)3033030.00%304-0.33%319-5.02%متانول

474483-1.81%543-12.77%847-44.01%(mt/$)سبد اوره 

Henry Hub ($/MBtu)4.985.33-6.57%6-17.00%3.3250.00%گاز طبیعی 

انتظارات تورمیوافزایشدرصدی حباب سکه 68پی افزایشدرصدی قیمت سکه در 16.56افزایش

7

افزایش16.56 درصدی قیمت سکه در پی افزایش68 درصدی حباب سکه وافزایش انتظارات تورمی

http://nibb.ir
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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

159,252112,125شمش بلوم
تی چادرملو، فوالد شرکت معدنی وصنعفع،فوالد خوزستان، فوالد کاوه جنوب کیش، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد، شرکت فوالد زرند ایرانیان، جهان فوالد سیرجان، آهن و فوالد ار

مع فوالد آذر حدید د تارا شمش یزد، مجتفوالسیرجان ایرانیان، ذوب آهن اصفهان، فوالد بوتیای ایرانیان، سپند صنعت کاوه ظفر بناب، ذوب آهن البرز غرب، فوالد کویر دامغان، تولید 
بناب، پردیس صنعت زنده رود، ذوب و نورد زرفام، آلیاژ شمش یزد

عدد6,654,872خودرو بهمن موتور، گروه صنعتی ایران خودرو2,506
یز، پاالیش نفت شیراز، پاالیش نفت تبر(تندگویان)شازند، پاالیش نفت تهران ( ره)پاالیش نفت اصفهان، پاالیش نفت بندرعباس، پاالیش نفت امام خمینی 107,998103,000وکیوم باتوم

ناب، مجتمع فوالد یر، مجتمع فوالد صنعت بکومجتمع فوالد خراسان، جهان فوالد سیرجان، ذوب آهن اصفهان، فوالد شاهرود، آذر فوالد امین، فوالد کاوه اروند، تولیدی فوالد سپید فراب180,03343,100میلگرد
ظفر بناب، فوالد صنعت صائب تبریز، فوالد سپهر ایرانیان، نورد آریان فوالد، صبا فوالد زاگرس، صنایع فوالد هیربد زرندیه

و، صنایع سیمان خزر، سیمان فارس نان سیمان تهران، سیمان ساوه، سیمان آبیک، سیمان هرمزگان، سیمان مازندران، سیمان خوزستان، سیمان سپاهان، سیمان صوفیان، سیمان شرق، سیم6,6581,074,304سیمان
شخاسامان غرب، سیمان شاهرود، سیمان داراب، سیمان ممتازان کرمان، سیمان عمران انارک، سیمان کرمان، سیمان بجنورد، سیمان منددشتی، سیمان

ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، فوالد امیرکبیر کاشان، فوالد تاراز چهارمحال، فوالد مبارکه اصفهان، صنایع هفت الماس311,04921,550ورق گالوانیزه
، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم المهدی، آلومینای ایران(ایرالکو)آلومینیوم ایران854,4467,550شمش آلومینیوم

پتروشیمی مارون، پلی پروپیلن جم، پتروشیمی رجال، دی آریا پلیمر، پتروشیمی پلی نار، نوید زرشیمی446,95010,366پلی پروپیلن نساجی
شرکت معدنی وصنعتی چادرملو26,090170,000کنسانتره سنگ آهن

ملی صنایع مس ایران2,630,0001,660مس کاتد
پتروشیمی اروند، پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی آبادان387,29711,070پلی وینیل کلراید
سنگ آهن گهر زمین، توسعه معدنی و صنعتی صبانور33,244120,000گندله سنگ آهن

ذوب آهن اصفهان، مجتمع فوالد ظفر بناب187,80121,158تیرآهن
مجتمع سرب و روی انگوران16,634223,500خاک روی
، پاالیش نفت بندرعباس، پاالیش نفت اصفهان، پاالیش نفت تبریز(تندگویان)پاالیش نفت تهران 103,14632,600لوب کات

ime.co

روند معامالت بورس کاال در هفته جاری

http://nibb.ir


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

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

25.35% 12.11% 2.74% ارزش کاوان ایرانیان 35.19% 13.59% 8.42% زیتون نماد پایا 39.53% 18.54% 15.40% ان مشترک گنجینه ارمغ
الماس

24.23% 11.36% 1.86% نوع دوم کارا 29.94% 11.66% 9.67% مختلط کاریزما 33.63% 12.93% 9.90% آسمان آرمانی سهام

23.72% 11.16% 1.97% کامیاب آشنا 22.83% 10.28% 9.78% مشترک سپهر آتی 32.34% 16.55% 11.65% زمرد آگاه

23.57% 11.09% 1.80% ثبات ویستا 21.66% 6.63% 10% مشترک کوثر 31.18% 9.43% 13.78% داریکفراز 

Fipiran.com

8
www.nibb.ir

15Fipiran.com

مقایسه صندوق ها بر اساس بیشترین بازده ساالنه

http://nibb.ir
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ارزش معامالت در بازار اختیار معامله

117,692

66,224

53,906

19,311
14,500

10,197

3,006 3,004 1,329 1,094 1,066 789.79 712.33 299.67 209.67 142.14 101.65 97.21 75.77 41.06
0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

ان
توم

ون 
یلی

م

(میلیارد تومان)ارزش معامالت هفتگی 
:هفته منتهی به
1401/10/071401/09/301401/09/231401/09/16

295.4189.9213.2155.1

.اختیارات مورد معامله در بازار فرابورس ایران لحاظ نشده است

ارزش معامالت در بازار اختیار معامله

اختیارات مورد معامله در بازار فرابورس ایران لحاظ نشده است.

http://nibb.ir
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معرفی شرکت

تحلیل بنیادی مجتمع صنایع الستیک یزد
 7 دی 1401

1401دی 7تحلیل بنیادی مجتمع صنایع الستیک یزد 
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معرفی شرکت

تحت1364ماهخرداددر(عامسهامی)یزدالستیکصنایعمجتمع
ایجادمنظوربهتهران،شرکتهایثبتاداره یدر56556شماره ی

انتی،وسواری،خودروهایتیوبوتایرانواعتولیدبرایکارخانه ای
ورابرلیمریکوالستیکالستیکی،قطعاتدوچرخه،موتورسیکلت،

 هایفرآوردهدیگروالستیکپخشفروش،تجارت،اموربهاشتغال
ماشینومواداولیهوارداتکشور،خارجوداخلدرشرکتموضوع

هبکهبازرگانیوخدماتیعملیاتهرگونهومربوطهتولیدیآالت
باشد،تهداشارتباطشرکتموضوعباغیرمستقیمیامستقیمطور

اجرایمعاونتپوششتحتشرکتاین.استشدهتأسیس
بهزمینیدرراخودفعالیتایران،ملیصنایعسازمانطرحهای
.نمودآغازیزدصنعتیشهرکجواردرهکتار40مساحت

معرفی شرکت

http://nibb.ir
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یفعالیت اصل

ریکلیموتوئی،روئی،الستیک،التکسیالستیکانواعتولید•
شرکتمحصوالتوالستیکوپخشفروشتجارتامورانجام•
تولیدیآالتماشینواولیهموادواردات•
خدماتیهایسرویسارائه•

موضوعات 
فرعی

شرکتهاسایرسهامسرمایهوگذاریسرمایهدرمشارکت•
الستیکصنعتامردرمربوطهاطالعاتوفنیخدماتومشاورهارائه•
و،پودرریکلیمدوتولیوتیوبتایربازیافتزمینهدرایساتیسالستیکفرآورفرعیشرکت•

.داردفعالیتهافرآورده
مشارکتولیهاموادتوزیعوتهیهکارخانجاتتاسیسزمینهدریزدتایرتدبیرفرعیشرکت•

خارجیوداخلیموسساتدرگذاریهاسرمایهخصوصدرحقوقیوحقیقیاشخاصبا
.داردفعالیت...و

معرفی شرکت

ظرفیت ساالنه 
تن46،000

تیوبانواع 
تن3،620

انواع تایر 
تن11380بایاس

تایر سواری و 
رادیال وانتی

تن31،000

معرفی شرکت

http://nibb.ir
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پیزد:نماد

آخرین قیمت 
9،770:معامالتی

EPS 37: 1401تحلیلی
ریال

12/30بهمنتهی:مالیسال 

EPS 498: 1402تحلیل
ریال

2،040:میزان سرمایه
میلیارد ریال

معرفی شرکتمعرفی شرکت

http://nibb.ir
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درصد تکمیل پروژه
VMIپروژه بروز رسانی تایر سازی 

تاثیر پروژه بر عملیاتپروژه تاریخ برآوردی تکمیل پروژه

پروژه ساخت انبار دیو گرین تایر رادیال
هانچپروژه نصب و راه اندازی سه دستگاه 

افزایش ظرفیت تولید انواع تایر رادیال1401/09/30
افزایش ظرفیت تولید انواع تایر رادیال1401/12/29

افزایش ظرفیت انواع تایر رادیال15%1401/12/29
5%

30%
%25ه رادیالببایاسپروژه تبدیل پرس پخت 

70%
1401/12/29
1401/12/29

به رادیالبایاسانتقال ظرفیت تولید از 

به رادیالبایاسانتقال ظرفیت تولید از  رادیالبهبایاسپروژه تبدیل ماشین ساخت 

.عدم پیشرفت چشمگیر برخی از پروژه ها ناشی از عدم اطمینان تامین قطعات مورد نیاز به دلیل تحریم می باشد

نمایندگان فروش

410شامل )شبکه ی نمایندگی فروش •
نمایندگی پس از 100نمایندگی استانی و

(فروش
10بیش از ) نمایندگان فروش خارجی •

(نمایندگی فروش خارجی

مشتریان خودروساز

بهمن موتور•
زامیاد•
(پاگروه  صنعتی سای)سازه گسترسایپا•
(ودروگروه صنعتی ایران خ)شرکتت ساپکو•
(کرمان موتور)کادک•
بهمن دیزل•
اپکو•

افغانستان،کشورهایبهشرکتصادراتعمده
،امارات،ترکیهسوریه،عمان،،تاجیکستان،گرجستان

.استنیجریهوترکمنستانعراق،

نگاهی به مشتریان شرکت و طرح های توسعه ای آننگاهی به مشتریان شرکت و طرح های توسعه ای آن

http://nibb.ir
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مقایسه شرکت های تولیدی تایر
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پیزد پتایر پکرمان پکویر پارتا پاسا

P/ETTM

 -
 5,000

 10,000
 15,000
 20,000
 25,000
 30,000
 35,000
 40,000
 45,000

پکرمان پارتا پکویر پیزد پتایر پاسا

یال
د ر

یار
میل

ارزش شرکت

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

1397

1398

1399

1400

حاشیه سود عملیاتی

پکرمان پیزد پارتا پتایر پاسا پکویر

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

1397

1398

1399

1400

حاشیه سود ناخالص

پکرمان پیزد پتایر پاسا پارتا پکویر
bourseview.com:منبع

1401/10/07:تاریخ

مقایسه شرکت های تولیدی تایر

bourseview.com:منبع
تاریخ:1401/10/7

http://nibb.ir
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0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

پکرمان پارتا پکویر پیزد پتایر پاسا جمع کل

تن

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

0

50000

100000

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 تولید و فروش در صنعت تایر سازی 

مقایسه میزان تولید و فروش در صنعت تایر سازی 

http://nibb.ir
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0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000

1397 1398 1399 1400 شش ماهه 
1400

شش ماهه 
1401

تن

تولید فروش

و مواد اولیهو روند تغییرات نرخ تایرمقایسه میزان تولید و فروش
.  افزایش یافته است%5میزان تولید و فرو ش  شش ماه شرکت نسبت به مدت مشابه گذشته 

74%

21%

33%

61%

29%

48%

0%
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80%
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800,000,000

1398 1399 1400 1401شش ماهه 

لایر

تایر رادیال سیمی تایر بایاس نرخ رشد رادیال نرخ رشد بایاس

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

1398 1399 1400 1401شش ماهه 

یال
ر

کائوچو طبیعي کائوچو مصنوعي دوده

توریدسگذاریقیمتازناشیفروشنرخافزایشتناسبعدم
باعثاولیهموادالخصوصعلیشدهتمامبهایافزایش،با

.استشدهشرکتسودآوریکاهش

مقایسه میزان تولید و فروش و روند تغییرات نرخ تایر و مواد اولیه

http://nibb.ir
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14011402

270،000310،000(ریال)نرخ دالر نیما
280،000340،000(ریال)نرخ یورو نیما 

%40%40نرخ تورم
100110(دالر)نرخ  نفت 

544،969،474615،514،139(ریال)کائوچوطبیعینرخ 
474,873,121593,591,401(ریال)کائوچومصنوعینرخ 

411,539,788514,424,735(ریال)نرخ دوده 
760،146،0810988،189،904(ریال)میانگین نرخ تایر رادیال

766،905،4881،093،241،581(ریال)بایاسمیانگین نرخ تایر 
917,951,9891,285,132,784(ریال)تیوبمیانگین نرخ 

مفروضات

مفروضات

http://nibb.ir


www.nibb.ir

27

ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران

نفت گذاریسرمایهشرکت
تامینوگازوپتروشیمی تایرآرتاویلمجتمع شرکت

پیشگامانگذاریسرمایهشرکت
سایر سهامدارانسریررضوی

53.65%

1.06%

34.17%

11.12%

.تایر استآرتاویلفرعی مجتمع صنعتی شرکت هایشرکت مجتمع صنایع الستیک یزد جزء 

ترکیب سهامداران

http://nibb.ir
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درآمد عملیاتیدرآمد عملیاتی
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بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

3,348,446
5,367,617

9,113,479

16,265,093

23,262,941

30,649,972
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بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
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اجرای تشکیل دهنده بهای تمام شده

72% 74% 86% 85% 81% 77%

10% 9%
7% 6% 7% 8%

22% 19% 15% 14% 14% 15%

1397 1398 1399 1400 1401 1402
مواد مستقیم دستمزد مستقیم سربار

اجرای تشکیل دهنده بهای تمام شده

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

سود ناخالص
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سود عملیاتی
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سود عملیاتی
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سودخالص
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مفروضات اساسی مالی

پیش بینیواقعیشرح

139713981399140014011402(اعداد میلیون ریال)
4,089,7567,149,99313,099,19118,647,34524,853,23833,625,379درآمد 
%35%33%42%83%75نرخ رشد

741,3101,782,3763,985,7122,382,2521,590,2972,975,407سود ناخالص
%87%33-%40-%124%140نرخ رشد

%9%6%13%30%25%18حاشیه سود ناخالص

501,5761,544,4813,740,3181,953,1691,079,9812,248,233سود عملیاتی
%108%45-%48-%142%208نرخ رشد

%7%4%10%29%22%12حاشیه سود عملیاتی

396,2291,156,0623,232,9761,267,90175,6341,015,671سود خالص 
%1243%94-%61-%180%192نرخ رشد

%3%0%7%25%16%10حاشیه سود خالص

مفروضات اساسی مالی

http://nibb.ir


www.nibb.ir

35

صورت سود و زیان

پیش بینیواقعیشرح
140114011402شش ماهه1397139813991400ارقام به میلیون ریال 

 33,625,379 24,853,238 11,789,404 18,647,345 13,099,191 7,149,993 4,089,756فروش
(30,649,972)(23,262,941)(11,099,423)(16,265,093)(9,113,479)(5,367,617)(3,348,446)بهای تمام شده
 2,975,407 1,590,297 689,981 2,382,252 3,985,712 1,782,376 741,310سود ناخالص

(778,347)(556,600)(261,806)(433,529)(310,892)(224,119)(169,791)هزینه های فروش، اداری و عمومی
 51,173 46,285 35,003 4,446 65,498(13,776)(69,943)سایر درآمد و هزینه های عملیاتی

 2,248,233 1,079,981 463,178 1,953,169 3,740,318 1,544,481 501,576سود عملیاتی
(1,168,124)(1,168,124)(584,062)(887,550)(398,075)(220,423)(116,031)هزینه های مالی

 189,479 182,685 116,389 465,687 357,565 152,632 74,532سایر درآمد و هزینه های غیرعملیاتی
 1,269,589 94,542(4,495) 1,531,306 3,699,808 1,476,690 460,077سود قبل از مالیات

(253,918)(18,908) 0(240,125)(466,832)(320,628)(63,848)مالیات
 1,015,671 75,634(4,495) 1,267,901 3,232,976 1,156,062 396,229سود خالص

 498 37(2) 622 6,339 2,267 777سود خالص هر سهم
 2,040,000 2,040,000 2,040,000 2,040,000 510,000 510,000 510,000سرمایه

صورت سود و زیان

http://nibb.ir
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1402تحلیل حساسیت

نرخ دوده

ال
ادی

 ر
یر

 تا
رخ

ن

498514,424,735540,145,971567,153,270595,510,934625,286,480

912,304,724498417242-54-523

957,919,960-523-656-940-1,423-2,187

1,005,815,958-2,187-2,402-2,866-3,652-4,896

1,056,106,756-4,896-5,247-6,003-7,283-9,310

1,108,912,094-9,310-9,882-11,112-13,198-16,499

کائوچومصنوعینرخ 

یال
راد

یر 
خ تا

نر

498593,591,401623,270,971654,434,520687,156,246721,514,058

912,304,724498417242-53-522

957,919,960-522-654-938-1,420-2,182

1,005,815,958-2,182-2,397-2,860-3,645-4,887

1,056,106,756-4,887-5,238-5,992-7,270-9,294

1,108,912,094-9,294-9,864-11,093-13,175-16,471

کائوچوطبیعینرخ 

یال
راد

یر 
خ تا

نر

498615,514,139646,289,846678,604,338712,534,555748,161,283

912,304,724498440314101-236

957,919,960-236-331-536-883-1,432

1,005,815,958-1,432-1,587-1,921-2,486-3,381

1,056,106,756-3,381-3,633-4,176-5,097-6,554

1,108,912,094-6,554-6,965-7,850-9,350-11,723

.به میزان فروش تایر رادیال، این محصول به عنوان محصول اصلی در نظر گرفته شده استباتوجه
.اندطبیعی نیز به عنوان مواد اولیه اصلی در تحلیل حساسیت استفاده شده کائوچوو دوده،کائوچومصنوعی

تحلیل حساسیت1402
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