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 سهم در یک نگاه 

 

قیمت جاری 

 )ریال(

ارزش دفتری هر 

 سهم )ریال( 

ارزش بازار شرکت 

 )میلیون ریال(

سرمایه شرکت 

 ریال()میلیون 

28,390 2,478 25,551,000 900,000 

 

 

 معرفی شرکت 

 

  در کشور  و گازی برخورداری از منابع نفتی. حمل و نقل است ع مهم در زنجیره ارزش صنعتصنعت الستیک، از جمله صنای

پایین دستی که حدود   اولیه صنعت تایر را تشکیل می  60و وجود صنایع  از مواد  انواع کائوچوی درصد  دهند مانند تولید 

با مزیت نسبی خاصی  تولید تایر در کشور را    های صنعتی مورد استفاده در صنعت تایر، روغن، نخ،  های صنعتیمصنوعی، دوده

،  1398باشد. در سال  کهنگی این صنعت می  مربوط به صنعت تایر،  های اساسیث از جمله بحاز سوی دیگر    همراه کرده است.

جود در های روز بوده است. در حال حاضر با توجه به نوع تکنولوژی مودرصد تولید تایر کشور با استفاده از تکنولوژی   30تنها  

تایر کشور، میزان هزینه نتیجه قیمت تمام  ربوطههای مصنعت  زیاد است که در  با    آن  رقابت  توانایی  شده محصوالت آن 

 محصوالت مشابه خارجی را ندارد. 

بزرگترین تولید کننده تخصصی تایر و تیوب وسایط نقلیه سبک همچون موتور سیکلت، دوچرخه، اسکوتر،   ایران یاسا  شرکت

یوب )که همگی به  شرکت تولید کننده تایر و ت  11گردد و در بین  های سبک کشاورزی در کشور محسوب میشینو نیز ما

ای با  استثناء شرکت یزد تایر که بخش کوچکی از تولیدات آن با شرکت ایران یاسا مشابهت دارد(، رتبه نخست تولید حلقه 

محصوالت شرکت شامل انواع تایرها    د اختصاص داده است.درصدی از کل تولیدات تایر و تیوب کشور را به خو  26سهم  

های نچرال و بوتیلی  ، اسکوتری و کشاورزی و همچنین تیوبoff roadای، موتوری(، موتوری تیوبلس، موتوری  )دوچرخه 

  باشد. یای، موتوری، اسکوتری، و کشاورزی( و روش توزیع محصوالت شرکت عمدتاً فروش به نمایندگان و بنکداران م)دوچرخه 

  90تا    80حدود  و    باشدتن می  12,398  تن و  24,757  ترتیب  ، بهتولید تایر و تیوب شرکتو ظرفیت عملی  ظرفیت اسمی  

 رسد.  درصد محصوالت شرکت در بازار داخلی به فروش می

  1399آذر ماه    شرکت پروژه توسعه تایرهای نسل دوم )تیوبلس( را در دست دارد. طبق آخرین افشای اطالعات شرکت تا پایان

 باشد. تن در سال می 1,639رسد و ظرفیت اسمی آن برداری میاین پروژه به بهره
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 ترکیب سهامداران 

 به شرح جدول زیر است: 1398 ی سال مال انی درصد در پا کیاز  شیب تیمالک یسهامداران دارا

 درصد تعداد سهام  سهامداران 

 32  191,786,021 شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 

 28  170,969,616 صندوق بازنشستگی کشوری 

 17  100,436,940 شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 

 23  136,807,423 سایر

 100  600,000,000 جمع کل 

 

 

 تغییرات سرمایه شرکت 

 محل افزایش سرمایه  سرمایه جدید )میلیون ریال( درصد افزایش سرمایه  تاریخ 

 آورده نقدی   5 تأسیس شرکت  1345

 آورده نقدی   50 900 1346

 آورده نقدی   65 30 1347

 آورده نقدی   120 85 1348

 آورده نقدی   250 108 1351

 آورده نقدی   500 100 1354

 آورده نقدی   1,000 100 1363

 آورده نقدی   1,500 50 1365

 صدور سهام جدید   5,000 233 1374

 آورده نقدی   12,500 150 1382

 آورده نقدی و اندوخته   20,000 60 1383

 آورده نقدی و مطالبات حال شده و اندوخته   40,000 100 1388

 آورده نقدی و مطالبات حال شده  60,000 50 1391

 آورده نقدی و مطالبات حال شده  80,000 33 1393

 ه آورده نقدی و مطالبات حال شده و اندوخت   400,000 400 1394

 آورده نقدی و مطالبات حال شده  600,000 50 1395

 آورده نقدی   900,000 50 1399
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 بینی صورت سود و زیان فاکتورهای مؤثر در پیش

درصد ظرفیت   120، میزان تولید  1399باشد و در شش ماهه اول  تن می  12,398ظرفیت عملی تولید تایر و تیوب شرکت،  

فرض بر این    های بعد،همین نسبت در نظر گرفته شده است. اما در مورد سالدوم نیز    عملی بوده است که برای شش ماهه

آغاز به کار کند و محصوالت تولیدی این طرح به مرور،    1400از سال  پروژه توسعه تایرهای نسل دوم )تیوبلس(    است که

فعلی شرکت گردد تایرهای نسل دوم  تولید فعلی    250،  1400سال  کاری، در  هظبمنظور رعایت اصل محاف.  جایگزین  تن 

تن دیگر جایگزینی    50نیز هر سال    بعد های  اند و در سالتایرهای نسل دوم کاهش و تولیدات جدید شرکت جایگزین شده

درصد ظرفیت لحاظ شده است و   110های آتی،  میزان تولید محصوالت فعلی در سالمحصوالت در نظر گرفته شده است.  

تولید   میزان  و میزان فروش نیز معادل  درصد  5و    15های گذشته به ترتیب  راساس روال سالوب بمیزان صادرات تایر و تی

   .فرض شده است

های  بر همین اساس نرخ فروش در سالدالر بوده است که    3تا    2های اخیر بین  هر کیلو تایر در سالنرخ فروش  میانگین  

نرخ  باشد.  بر اساس رشد نرخ دالر میدر هر سال  نرخ فروش  رشد  آتی در همین محدوده با ثبات در نظر گرفته شده است و  

 درصد باالتر از نرخ فروش تایرهای فعلی در نظر گرفته شده است. 25فروش محصوالت طرح جدید شرکت 

  ماده اولیه اصلی مورد استفاده شرکتدهد.  از بهای تمام شده تولیدات شرکت را مواد مستقیم مصرفی تشکیل می درصد 60

هایی چون پتروشیمی شازند و پتروشیمی تخت جمشید از شرکت  است که شرکت کائوچوی مصنوعی را از داخلوچو  کائ

یر از اولویت ارز تخصیصی حذف شده است و به همین  در سال جاری، صنعت تاکند.  و کائوچوی طبیعی را وارد می  تأمین

تایردلیل شرکت کننده  تولید  بو  های  روبرو  تمام شده  بهای  افزایش  با  نیمه دوم سال جاری  و  از  نرخ  ده  افزایش  مشمول 

کائوچو    اند. شدهنیز  محصوالت   نیز  نرخ  نفت  قیمت  و  است  گرفته شده  نظر  در  نفت  قیمت  از  مبنای ضریبی  براساس  بر 

 . باشدمیبینی بانک جهانی از قیمت نفت پیش

  نرخ کاهشی رشد داده های آتی با  ریال در نظر گرفته شده و برای سال  255,000ل  نرخ دالر نیما برای نیمه دوم سال معاد

المللی پول در نظر گرفته شده است. سایر مفروضات بکار رفته در  بینی صندوق بینپیشبراساس  نرخ تورم نیز  .  شده است

 بینی صورت سود و زیان در جدول زیر نشان داده شده است. پیش

 مفروضات

شش ماهه دوم 

1399 1400 1401 1402 

 %110 %110 %110 %120 نسبت تولید تایر و تیوب به ظرفیت عملی 

 15 15 15 15 درصد صادرات تایر 

 5 5 5 5 درصد صادرات تیوب 

از   پس  فعلی  تایرهای  تولید  کاهش  میزان 

 )تن(  اندازی طرحراه
- 250 300 350 

  53  51  46  43 قیمت نفت 

 %10 %10 %33 %53 نرخ رشد دالر 

  338,800  308,000  280,000  255,000 دالر

 %25 %25 %30 %31 نرخ تورم 
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 بینی صورت سود و زیان پیش

 
 

نرخ   تحلیل حساسیت  در جدول زیربینی شده است. پیش  دالر 46نفت نرخ فروش با فرض  1400سود بدست آمده در سال 

 آورده شده است. 1400م بر سود هر سه های مختلفدر حالت نفتنرخ دالر نیما و 

 

 1400سود هر سهم در سال 
 )ریال( 1400در سال  نیما نرخ دالر

220,000  250,000  280,000  310,000  340,000  

نرخ نفت بر  

 حسب دالر 

38  3,124  3,923  4,722  5,522  6,321  
42  2,914  3,684  4,455  5,226  5,996  

46  2,703  3,445  4,188  4,930  5,672  

50  2,493  3,207  3,920  4,633  5,347  

54  2,283  2,968  3,653  4,337  5,022  

 

 

 

 

 

1399140014011402شش ماهه 1396139713981399

1,509,8992,342,3323,791,1343,318,1268,158,71710,920,52911,998,82113,134,073

(1,297,215)(1,811,706)(2,807,172)(1,981,957)(4,482,993)(5,917,178)(7,327,944)(8,719,506)

212,684530,626983,9621,336,1693,675,7245,003,3504,670,8764,414,567

(88,468)(107,497)(202,311)(74,160)(205,259)(266,840)(333,530)(416,889)

56,8525011,326125,614125,614-                -                -                

(64,692)(53,522)(25,552)(9,366)(31,526)(48,409)(59,263)(68,648)

116,376369,657767,4251,378,2573,564,5534,688,1024,278,0843,929,031

(141,150)(131,555)(125,222)(64,631)(129,262)(173,019)(190,102)(208,089)

-           -              -             -              -               -                -                -                

27,19018,37637,6547,5227,522-                -                -                

2,416256,478679,8571,321,1483,442,8134,515,0844,087,9813,720,942

(6,789)(36,687)(112,373)(203,756)(569,060)(746,294)(675,699)(615,031)

(4,373)219,791567,4841,117,3922,873,7543,768,7903,412,2833,105,911

600,000600,000900,000900,000900,000900,000900,000900,000

(7)3666311,2423,1934,1883,7913,451 سود هر سهم

خالص سایر درآمد و هزینه غیر عملیاتی/ اقالم متفرقه

سود قبل از مالیات

سود خالص

سرمایه

مالیات

ایران یاسا

سایر درآمدهای عملیاتی

سود عملیاتی

سایر هزینه های عملیاتی

سود ناخالص

هزینه فروش، اداری و عمومی

سایر غیر عملیاتی- درآمد سرمایه گذاری

فروش

هزینه مالی

شرح

بهای تمام شده

تحلیلی اطالعات شرکت
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 شرکت ترازنامه

 ایران یاسا  

 شرح
1397 1398 

 رشد  درصد  مبلغ )میلیون ریال( درصد  مبلغ )میلیون ریال(

دارایی های غیر 

 جاری

 %82 15 495,046 14 271,819 های ثابت مشهوددارایی

 %44- - 2,688 - 4,776 های نامشهوددارایی

 %55 - 2,831 - 1,830 بلند مدت سرمایه گذاری های   

 - - 7,095 - 630 های بلند مدتدریافتنی
 - - 306 - 306 ها سایر دارایی

 %82 15 507,966 14 279,361 جمع دارایی های غیر جاری 

 دارایی های جاری 

 %76 13 440,640 12 250,373 ها ش پرداختسفارشات و پی

 %65 37 1,225,855 37 741,993 موجودی مواد و کاال 

 %16 21 693,118 30 599,459 ها های تجاری و سایر دریافتنیدریافتنی

 %25 0- 365 - 291  سرمایه گذاری های کوتاه مدت 

 %589 11 368,746 3 53,500 موجودی نقد

 %33- 2 53,532 4 80,000 اری شده برای فروشهای نگهددارایی

 %61 85 2,782,256 86 1,725,616 های جاریجمع دارایی 

 %64 100 3,290,222 100 2,004,977 ها جمع دارایی 

 حقوق مالکانه 

 %0 18 600,000 30 600,000    سرمایه 

 - 5 180,470 - - افزایش سرمایه در جریان
 %142 1 48,318 1 19,944 اندوخته قانونی 

 %379 18 605,679 6 126,571 سود )زیان( انباشته

 %92 44 1,434,467 37 746,515 جمع حقوق مالکانه 

بدهی های غیر 

 جاری

 %70 5 175,025 5 103,157 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 %70 5 175,025 5 103,157 های غیر جاریجمع بدهی

 ای جاری بدهی ه

 %36 17 563,352 21 414,103 ها های تجاری و سایر پرداختنیپرداختنی

 %209 3 113,231 2 36,687 مالیات پرداختنی

 %31 4 142,551 5 108,592 سود سهام پرداختنی

 %39 23 754,212 27 541,454 تسهیالت مالی  

 %17 1 44,604 2 38,113 ذخایر

 %131 1 37,780 1 16,356 ها پیش دریافت

های نگهداری های مرتبط با داراییهیبد

 شده برای فروش 
- - 25,000 1 - 

 %45 51 1,680,730 58 1,155,305 های جاری جمع بدهی

 %47 56 1,855,755 63 1,258,462 ها جمع بدهی

 %64 100 3,290,222 100 2,004,977 ها جمع حقوق مالکانه و بدهی
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 سالهدر بازه یک نمودار قیمت سهم

 

 
 

 

 

 گیریبندی و نتیجه جمع 

سال جاری صنعت تایر از شمولیت دریافت ارز خرداد ماه  و در    فعالیت دارد  ایران یاسا در زمینه تولید تایر و تیوبشرکت  

خارج شده است. طرح توسعه تایرهای نسل    کرده، استفاده می  برای واردات بخشی از مواد اولیه  که در گذشته  تومان  4,200

رسد که تأثیر  برداری میبه بهره  1399فعلی شرکت در اواخر سال    زینی با بخشی از تایرهای نسل دوم دوم شرکت و جایگ

با در   ریال است و  28,390قیمت کنونی سهم    تحلیل لحاظ شده است.  این  در محاسبات  1400اندازی این طرح از سال  راه

و با مفروضات در    راساس تحلیل حاضرب.  باشد در حال معامله میواحد    P/E  9  ، در محدوده1399نظر گرفتن سود تحلیلی  

 ندارد.   چندانیفعلی جذابیت قیمتی گذاری در این سهم در بازه توان گفت که سرمایهمی نظر گرفته شده، 

 

 

 

 

 


