
معرفی شرکت

 P/E20.00 صنعت P/E43.11 تابلوشکربننماد
قیمت تابلو در تاریخ 

تحلیل
(99 /06/18)

مالحظات54 درصد، 100 ریالسود تقسیمی 5 میلیارد تومانسود تحقق یافتهسال مالی 95

مالحظات69 درصد، 640 ریالسود تقسیمی23  میلیارد تومانسود تحقق یافتهسال مالی 96

مالحظات76 درصد، 1،400 ریالسود تقسیمی46  میلیارد تومانسود تحقق یافتهسال مالی 97

مالحظات157 درصد، 3،000 ریالسود تقسیمی48  میلیارد تومانسود تحقق یافتهسال مالی 98

342 ریالسه ماهه 1399

نرخ فروش

مواد اولیه

سایر درآمدها و هزینه ها

زیرمجموعه ها

%1%2.1موجودي پیاین دوره8.2%

%0.3-%1.8ظرفیت عملیاتی5.8%

پتانسیل و ریسک 
شرکت

مواد اولیه شرکت قطران و روغن فورفورال است که هر دو کامال متاثر از نرخ جهانی نفت کوره هستند. نرخ خرید شرکت به نرخ جهانی نفت کوره در روند تاریخی بطور میانگین نسبت 109 درصد را نشان می دهد که همین نسبت نیز 
براي ادامه سال در نظر گرفته شده و نرخ خرید کارشناسی شده باتوجه به نفت کوره 248 دالري، 269 دالر محاسبه می شود.

مقدار تولید و فروش

ارزشیابی شکربن با سه فرض حداقلی، میانه و حداکثري انجام شده است. در این ارزشیابی عملیات شرکت فارغ از سود کسب شده از سرمایه گذاري ها لحاظ شده و جداگانه ارزش شدوص و پسهند باتوجه به عملیات و طرح هاي توسعه محاسبه شده است.  در 
سناریو حداقل براي شکربن و دو زیرمجموعه آن شدوص و پسهند نسبت گذشته نگر این نمادها که تقریبا برابر 10  واحد بوده است لحاظ شده و ارزش هر سهم شکربن در این سناریو برابر 8،400 تومان است که حداقل ارزش بنیادي هر سهم است. در روش میانه 

براي شکربن و شدوص متوسط نسبت آینده نگر شدوص و شصدف که 16 است لحاظ شده و براي نماد پسهند نیز از نسبت آنیده نگر شرکت هاي تولیدکننده الستیک که 15 واحد بوده است استفاده شده و ارزش هر سهم شکربن در این سناریو برابر با 12،800 
تومان برآورد می شود. در سناریو حداکثري نیز براي شکربن و شدوص از متوسط نسبت قیمت به درآمد تابلو این صنعت که برابر 20 است استفاده شده و براي نماد پسهند نیز از همین نسبت براي صنعت الستیک و تایر که همچنان برابر 20 است استفاده شده و 

ارزش هر سهم شکربن در این سناریو برابر با 16،300 تومان است. باتوجه به مفروضات و سناریوهاي بیان شده به نظر سهم زیر ارزش ذاتی قرار دارد.

نرخ دالر نرخ فروش محصوالت

تورمتغییر همزمان نرخ خرید و فروش

درصد تغییر سود هر سهم به ازاي تغییر 
یک درصد از متغییرهاي اساسی

ارزشیابی و نظر 
کارشناسی

از پتانسیل هاي شرکت می توان به افزایش ظرفیت تولید پس از انتقال کارخانه، مذاکره براي خرید و به روزآوري تکنولوژي تولید دوده، توسعه بازارهاي صادراتی، عقد قراردادهاي بلندمدت با تامین کنندگان، پایین نگه داشتن ضریب مصرف روغن در تولید، 
داشتن زیرمجموعه هاي باارزش و رونق تولیدکننده هاي داخلی الستیک اشاره کرد. همچنین نوسان قیمت مشتقات نفتی، نرخ گذاري دولتی، ایجاد محدودیت در صادرات به واسطه تحریم ها، شیوع کرونا ، نیاز به جابه جایی کارخانه به دلیل مالحظات 

زیست محیطی، حاشیه سود نه چندان جذاب و شناوري باالي سهم  نیز از ریسک هاي شرکت محسوب می شود.

طبق رویه ي تاریخی شرکت همواره تولید و فروش برابر با هم بوده که باتوجه به روند تولید و فروش ماهانه شرکت در 5 ماهه ابتداي سال فرض بر این است که در ادامه سال با متوسط تولید و فروش ماهانه 3،150 تن فروش داشته باشد 
که فروش سال 1399 برابر با 37 هزار تن برآورد می شود.

براي ادامه سال 1399 تورم 30 درصد لحاظ شده است. حقوق و دستمزد با نرخ 25 درصد رشد داده شده است و مالیاتپ س از کسر درآمدهاي معاف از مالیات 22.5 درصد محاسبه شده است. همچنین شرکت درآمد قابل توجهی از 
شرکت هاي زیرمجموعه خود کسب می کند که براي سال 99 کسب درآمد 51 میلیارد تومانی از شرکت هاي الستیک سازي سهند، دوده پارس و سرمایه گذاري توسعه صنعت شیمیایی محاسبه شده است.

شرکت مالکیت مستقیم 40 درصدي پسهند و 22 درصدي شدوص را دارد، همچنین 100 درصد از شرکت سرمایه گذاري توسعه صنعت شیمیایی را دارد که این شرکت خود 13 درصد از مالکیت پسهند و 21 درصد از مالکیت 
پسهند را در اختیار دارد.

سود برآوردي پسهند و شدوص براي سال 99 به ترتیب 89 و 44 میلیارد تومان برآورد شده که باتوجه به تقسیم سود 80 و 85 درصدي این دو شرکت و مالکیت غیرمستقیم شکربن پیش بینی می شود که در مجموع 51 میلیارد تومان 
درآمد از این محل شناسایی شود.

فروش 30 هزار  تن محصول با حاشیه سود 22 درصد و نفت کوره 32،103 ریال/کیلو

چکیده تحلیل  بنیادي شکربن

شرکت کربن ایران در سال 1353 به منظور تامین کربن بلک مورد نیاز صنعت تایر و الستیک با مشارکت شرکت کابوت آمریکا با سرمایه 22 میلیون تومانی و ظرفیت تولید 16 هزار تنی تاسیس شد، در سال 1373 ظرفیت خود را به 36 
هزار تن رساند و تبدیل به سهامی عام شد و در همان سال نیز در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. در حال حاضر شرکت  سرمایه اي بالغ بر 25 میلیارد تومان دارد و جناب آقاي علی زرهانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاري 

صنایع الستیک سهند مدیر عامل شرکت هستند. شرکت سرمایه گذاري صنایع پتروشیمی با در اختیار داشتن 43 درصد از سهام شکربن سهامدار عمده این شرکت است و نماد شناوري 52 درصدي دارد.

فروش 35 هزار  تن محصول با حاشیه سود 12 درصد و نفت کوره 7،715 ریال/کیلو

فروش 38 هزار  تن محصول با حاشیه سود 27 درصد و نفت کوره 10،586 ریال/کیلو

فروش 36 هزار  تن محصول با حاشیه سود 29 درصد و نفت کوره 23،858 ریال/کیلو

65.000 ریال

9،270 ریالکارشناسی 1400کارشناسی 1399 3،697 ریال

مفروضات تحلیل

شرکت محصوالت داخلی خود را با حاشیه سود ثابت 24-20 درصدي و محصوالت صادراتی را نیز سر به سر به فروش می رساند که هر دو نرخ متاثر از نرخ جهانی نفت کوره است. نرخ فروش داخلی و صادراتی با نرخ نفت کوره 
248 دالري و دالر 20.000 براي ادامه سال به ترتیب 127،379 و 79،122 ریال به ازاي هر کیلو برآورد شده است.
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