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 تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت

 

با هدف تولید انواع کفپوش و قطعات و نوارهای الستیکی در  1338شرکت صنایع الستیکی سهند در سال 

با گذشت کمتر  به شرکت سهامی عام تبدیل شد. 1370و در آبان  و راه اندازی شدنزدیکی تهران تاسیس 

 ها و قطعات الستیکیانواع ورقه، های ورزشیتسمه نقاله، کفپوش ندهکنه دهه به اولین و بزرگترین تولیداز س

ر استان . محل کارخانه دی مات الستیکی در ایران تبدیل شدهاسطوح با ورقه و تنها مجری آستر کردن

 البرز، شهرک صنعتی اشتهارد قرار دارد.

های الستیکی، چسب، انواع های صنعتی، کفپوشموضوع فعالیت شرکت ساخت و تولید انواع تسمه نقاله

 های الستیکی است.قطعات الستیکی، رابر نمودن سطوح فلزی و تولید انواع تسمه نقاله سیمی و انواع ورق
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 مدارانو سها ت مدیرهئاعضای هی

 

 سمت نماینده نام اعضا

 رئیس هیئت مدیره گذاری هامون کیش شرکت سرمایه زادهنیما مومنی

 داود رحمانی
گذاری توسعه صنعت شرکت سرمایه

 شیمیایی

عامل و نائب رئیس هیئت مدیر 

 مدیره 

 عضو موظف هیئت مدیره گذاری صنایع پتروشیمیشرکت سرمایه محمد نیکوبخت

ابوالفضل 

 شهرامی
 عضو هیات مدیره شرکت کربن ایران

 

 درصد نام شرکت

 40.43 شرکت کربن ایران

 12.67 گذاری توسعه صنعت شیمیاییشرکت سرمایه

 12.02 شرکت گسترش تجارت هامون

 7.56 گذاری صنایع پتروشیمیشرکت سرمایه

FIN Stiching Depositary Amtelon Forsat Fund 1.54 

 25.78 سایر

 100 کل
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 مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و منطقه و جهان و وضعیت رقابتی آن

گان تسمه نقاله در دنیا کشورهای چین، آمریکا، ژاپن و ایتالیا هستند. کنندهگان و صادرکنندهعمده تولید

 گان کشورهای آمریکا، آلمان و فرانسه هستند. کنندههمچنین عمده وارد

مند است. های به روز دنیا هستند بهرهپرسی که از تکنولوژیگردان و پختهای پختشرکت از تکنولوژی

 بزودی تکنولوژی پرس پخت سیمی به این مجموعه اضافه خواهد گردید.

-درصد استیل 14دار و درصد منجید 86هزار تن است که  10.2مصرف تسمه نقاله در کشور ساالنه حدود 

کنندگان نوار ی ایران به ترتیب چین و اروپا هستند. تولیدتسمه نقاله نگاکنندهعمده تامینکورد است. 

نقاله در ایران شامل شرکت صنایع الستیکی سهند، شرکت تولیدی الستیکی دنا و شرکت زرین بسپار بوده 

کشورهای کنند. لذا نیمی از نیاز بازار از طریق واردات از که حدودنیمی از بازار مصرف تسمه نقاله را تامین می

 .شوددیگر تامین می

 تن است. 7.000تن و ظرفیت تولید ایران  3.485ظرفیت تولید تسمه نقاله شرکت 

گذاری توسعه صنایع الستیک های کربن ایران و نفت ایرانول و سرمایهاز طریق شرکت خرید ماده اولیه

 شود. مرجع قیمت گذاری محصوالت شرکت نیز هیئت مدیره است.انجام می

 های شرکت:فرصت

 تعداد رقبای کم در تولید تسمه نقاله.

 تامین مواد اولیه از داخل کشور.

 توسعه بازار فروش داخل و خارج.

 مشتریان معتبر.

 :شرکتتهدیدهای 

 محصول خارجی ارزان تر.

 اندازی پروژه اشتهارد.طوالنی شدن راه

 تحریم ورود مواد اولیه.

 عدم تخصیص ارز مناسب جهت واردات.

 دیدگاه استراتژیک رقبا.
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 شرکتنرخ فروش و مبلغ فروش مقدار تولید و فروش، آمار بینی پیش
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1398139914001401سه ماهه آخر 98نه ماهه 139413951396139798مقدار تولید

136113621283195019317042635263526352635تسمه نقاله )داخلی(
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0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1394 1395 1396 1397 98نه ماهه  سه ماهه 

98آخر 

1398 1399 1400 1401

(تن)مقدار فروش

(داخلی)تسمه نقاله  (داخلی)قطعات فنی

1398139914001401سه ماهه آخر 98نه ماهه 139413951396139798مقدار فروش
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1398139914001401سه ماهه آخر 98نه ماهه 139413951396139798نرخ فروش )ریال بر تن(

130082156.6127223184.5166672560.6270062255.1537162264.2554188073.4505941346.9625343504.8695632114.7730831099.7تسمه نقاله )داخلی(

46482666.6770167785.2380249204.67116274939.2150380000380400000189986092.7234822810.6261216894.5274434469.4قطعات فنی)داخلی(
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202668190962254509620333996436354680.3671351116.3671757527.921955074.0582054000.806تسمه نقاله )داخلی(

174312091075675477893759519780.857375.846729.7393151982.1620154612.4594قطعات فنی)داخلی(



پسهندارزشگذاری شرکت    

 

 

7 

 

 مفروضات

  است. مقدار کل تولید و فروش  1398برابر با سه ماهه سوم سال  1398مقدار تولید و فروش سه ماهه چهارم سال

در نظر گرفته شده است. 1398های بعدی نیز برابر کل مقدار سال برای سال

  های جهانی و دالر های بعدی نیز اثر رشد قیمتبرابر ماه آذر است. برای سال 1398نرخ فروش در سه ماهه چهارم

ایم.را بر نرخ فروش و نرخ مصرف در نظر گرفته

 و  156.000و  144.000و  120.000به ترتیب  1401و  1400و  1399، 1398های مالی نرخ دالر در طی سال

ریال درنظر گرفته شده است.159.000

 

 جدول تحلیل سود و زیان

 

 
 

 

1396دوره منتهی به
شش ماهه 

1397
1397

شش ماهه 

1398
1398139914001401

 2,108,613   2,007,056    1,804,258  1,408,492  653,328    574,445          213,624      208,181         درآمدهای عملیاتی

(887,857)   (698,617)    (737,129)  (628,226)   (437,121) (412,153)        (148,885)    (137,128)        بهای تمام  شده درآمدهای عملیاتی

 1,220,757  1,308,439  1,067,129  780,266    216,207    162,292           64,739       71,053            سود )زیان( ناخالص

(127,788)   (106,639)    (87,812)    (71,718)    (32,342)   (60,184)          (25,136)      (34,253)          هزینه های فروش، اداری و عمومی

   -                -                -               -               -            1,394                -                -                 سایر درآمدهای عملیاتی

(31,332)     (31,332)      (31,332)    (31,332)    (15,666)    (28,531)          (15,553)     (28,099)          سایر هزینه های عملیاتی

 1,061,636    1,170,468 947,985   677,216    168,199    74,971             24,050         8,701               سود )زیان( عملیاتی

(9,940)       (9,940)       (9,940)      (9,940)      (4,970)     (4,544)           (2,098)       (2,711)           هزینه های مالی

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی-

 درآمد سرمایه گذاری ها
             3,140          3,299              4,767       1,936 3,872       7,744       15,488       30,976      

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی-

 اقالم متفرقه
             2,944            609              1,642       1,185 2,370       4,740       9,480        18,960      

سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل 

از مالیات
           12,074        25,860            76,836    166,350     673,518     950,529 1,185,496    1,101,632 

           -           -          -          -   -              -                    -                -                 مالیات بر درآمد

سود )زیان( خالص عملیات در حال 

تداوم
           12,074        25,860            76,836    166,350     673,518     950,529    1,185,496   1,101,632 

سود )زیان( عملیات متوقف  شده پس 

از اثر مالیاتی
                 -                -                    -              -   -          -          -           -           

 1,101,632    1,185,496   950,529    673,518    166,350   76,836            25,860        12,074             سود )زیان( خالص

 3,148          3,387         2,716         1,924          475           220                   74                34                    سود )زیان( خالص هر سهم– ریال

 350,000          350,000 350,000     350,000     350,000    350,000          350,000      350,000         سرمایه
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 سهم تحلیل تکنیکال

 

 1550صعودی اهداف مقاومتی در نواحی  5اصالحی قرار دارد. در صورت آغاز موج  4از منظر تکنیکال سهم در مسیر موج 

تومان قرار دارد. 1830و 

 

 گیرینتیجه
های تن در نظر گرفته شده است که در سال 3000های آینده برابر فروش این شرکت در سالشایان ذکر است که مقدار 

های گذشته درنظر گرفته شود ارزش ذاتی این تن بوده است. در صورتی که مقدار فروش برابر سال 2000گذشته کمتر از 

 شود.تر ارزیابی شده و توصیه به ورود نمیشرکت بسیار پائین

 

 


