
 

  

 
 سینا و سرامیک کاشیصنایع تحلیل بنیادی 

 کساوه نماد:
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 معرفی شرکت 
 ۱۳۶۷صــنایع کاشــی و ســرامیک ســینا در ســا   تشــرک

کت کاشــی ســاوه ب ــاری ســ امی سا  تاســی   ر نام شــ ب
به ســــ امی عام  ۱۳۷۷شــــرکت در ســــا  شــــده اســــت  ای  

نا  نعت سـی تبدیل و تحت پاشـ  للدین  سسـشرش پایا صـ 
 )س امی سا ( قرار دارد 

ــرامیک فعا یت  ــی و سـ ــاوه در زمینه تا ید انااا کاشـ کسـ
نماده و در بارس اوراق ب ادار در صـــنعت کاشـــی  

شــــرکت با  بندی شــــده اســــت و ســــرامیک  ب ه
ســــــبد لای نیروی انســــــانی و سیری از مزیتب ره

ــا ی مش  ــشرده از ناا و شــــب همح ــ ی فروش سســ
 ت در کشار است ی  صنعلای معشبر اهسرو

عمــده فعــا یــت شـــــــرکــت مشمرکز بر بــازارلــای 
کشـــارلای لمســـایه و لمباار  بعلت صـــادراتی 

اه بادن فاصـله جررافیای  و پشانسـیل م ـر  کات
رز تر اـبا  و لمننی  امـ ان نـ ل و انشـ ا  آســـــــان

لای بارســـــی ای  صـــــنعت   بی  شـــــرکت اســـــت 

لای  در بی  شــرکت کاشــی ســینا رتبه نصســت صــادرای را
 باشد مذکار دارا می

 فضای حاکمیتی شرکت 
در حا  حاضـر با شـرکت صـنایع کاشـی و سـرامیک سـینا 

ــرمــــایــــه ـبـشی  ســـــ ــ  ـبر  ۵۲۹٬۵۹۰ـث ـیان ریــــا  مــن ســـــ ـل مــی
 کند   ریا ی فعا یت می ۱٬۰۰۰س    ۵۲۹٬۵۵۰٬۰۰۰

 ابق نمادار است نسبت س امدارن شرکت مط
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ــ  ٪ از ســــ ام کاشــــی پارس )ک ارس( را ۵۲  ما  یتاوه کـسـ
 شاد مند میباشد که از ساد آن نیز ب رهدارا می

 های توسعهطرح 
 عاب ای برای تا ید مح ــــــا ی شــــــرکت  ره تاســــــعه

میـــل و پا   داشـــــــشـــه اســـــــــت کـــه بـــا ت 
دای ســـــــــا  جــاری ر ابشــ دبرداری از آن  رهب

تاانســــشه تا ید و تناا ســــبد مح ــــا ی را 
 دلد  رت اا

سانه  دیگر شـرکت احدا  کار   ره تاسـعه
ســـــــایز بزر   تا ید مح ـــــــا ی پرســـــــ نی 

سانه تاسـ  شـرکت کار باشـد که )اسـل(( می
سانه ســـــــشبر سرانا  چینی ایران در زمی  کار 

ماله    ۶در حا  ت میل است  مطابق سزارش  
٪ پیشـــــــرفت فیزی ی  ۲۵ شـــــــرکت  ای   ره 
برداری از آن یخ لد  ب رهداشـشه اسـت و تار

 شاد برآورد می ۱۴۰۱م رماه 

 بررسی عملکرد 
تا ید ساد برداری از  ره تاسـعه  تاانسـشه ب رهبا   کسـاوه

حاشــیه ســاد کمشری  که  شیرا از مح ــا ی چینی ب داـشـ 
افزای  دلد  م دار به ســـــمت کاشـــــی و ســـــرامیک  دارد 
را در نمادار  ۱۴۰۰تا م ر   ۹ مشاســـ  مالانه از ســـا   ید تا
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مح ـا ی  مالانه افزای  م دار فروش  کنید میمشـالده 
  قابل مشالده استکاشی و سرامیک نیز در نمادار 

  

http://instagram.com/AlirezaTrades/


کساوه  نماد  ـ صنایع کاشی و سرامیک سینا  تحلیل بنیادی   ۱۴۰۰ماه آبان 

AlirezaTrades جمع آوری و پردازش: علیرضا فرشید 

لای سذشــشه  نرخ فروش مح ــا ی نیز نســبت به ســا 
فشه اـست  با تاجه به ت ـمی  مدیریت شرکت در افزای  یا

لــــا و حــ   ـتـنمــی  ـقـیمــــت
حاشـــــــیه ســـــــاد  ریســـــــک  

ســــذاری دســــــــشـاری  قـیـمــــت
و   مشاجه شـــــــرکت نیســـــــت

ب ـای ه نســـــــبـت بـ  لـاقیمـت
مالن     لتمام شــده و تارم

 شاند می

  مــیزان ـترــیـیر  در ـنمـادار
نرخ مح ــا ی را مشــالده  

 کنید می
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لای به سـا  ح ـا ی شـرکت  نسـبتم ب ای تمام شـده
ــه   ــذشـــــــــــشـــ ســـ
افزای  داشـشه  

که ای   اســــــت 
  ایـــــــــ افـــــــــز 
ــشر ــی   بیشـ ناشـ

از افــــــزایــــــ  
ــیــمــــت مــ  ااد ق

)از  تا یـد و ـیها
بــــه ـبـی   ۵۰٪
  است  ٪(۶۰از 

ــ   ســــــــــــــ ـــــ
ـــشمـزد در  دســـــ
ــمــــام  ــ ــــای تـ بـ
شــده  با ترییر  
ــاب  ـنرخ م ـــــ
قــــاـناـنی ـتـرـیـیر  

  شادرا شامل می ٪ از ب ای تمام شده۱۰کند که حدود یم
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ــربار در  ــ   ســـ ســـ
ــده  از ب ای تما م شـــ
٪ به کمی  ۳۰بی  از  

کمشر از آن رســــــــیده  
ای  بص   امااست  

ل  از نمر م ـــداری 
افــزایــ  داشـــــــــشــــه  

ــت  ترییر  ای در اســــ
اـی  ـبصـ  ـعمــــدتــــا 
ناشی از افزای  نرخ 

 است  رژیان

بـــــرآورد نشـــــــــــان 
ــی ــ مــ ــد ـلـ ٪  ۱۰ر دلــ

اـفزاـی  ـنرخ اـنرژی   
ــد   ۱۵  ــدم درصـــــ صـــــ

ــده را  بـ ای تـمام شـــــ
 افزای  ساالد داد 
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 تحلیل مالی 
ــاری ــی صـ ــان مبررسـ ــاوه نشـ دلد از نمر یلای ما ی کسـ

نســبت جاری  شــاد مطلاب  اداره میبه نحا ما ی  شــرکت 
که نشــان 
  دلـــــنـــــده
ــ    ــاانــــای ت
شـــــــرکــت  
ــخ  در پاسـ
بـــــــــــــــــــــه  
مطــا بــای  
نسـبت بدلی بان ی  روند افزایشـی داشـشه اسـت  جاریسـت 

لا که مشــــــما  پرداست ب ره اســــــت  کال   به کل بدلی
برای تامی  ما ی ق ــــــد دریافت وام  اما شــــــرکت  داشــــــشه

صشـــــــی از میلـیارد تاـمانی برای ـتامی  ـما ی ب ۰ ۱ لـندـمدی ب
 لا را دارد سرمایه پروژه

ــان از ترییر   ــشه که نشـ ــا  مطا بای کال  داشـ دوره وصـ
 رویه فروش شرکت به سمت ن دی است 

ــان دلـنده  دوره سردش انـبار نیز ـکال  داشــــــــشه ـکه نشـــــ
صــــنایع   ســــرعت سرفش  عملیای تا ید و فروش در شــــرکت

 اشی و سرامیک سینا ست ک

 

 

 

 

 

 

ــرکت  با تاجه به  ــعیت ما ی شــ ــاری وضــ ــی صــ در بررســ
لــای ثــابــت  ره تاســـــــعــه  افزای  در دارای بردای از ب ره

 کنی  سذاری را مشالده میمش اد نسبت به سرمایه

ــایهلای بلندمدیدر بدلی ی تســــ ی ی ما    انشمار تســ
  ۰ ۱ تســ ی ی جدید  یافت میلیارد تامانی و در ۶بلندمدی 

 را داری  میلیارد تامانی 

1396139713981399نسبتهایمالی
.1.451.481.472نسبتجاری 19

%2%6%12%31نسبتبدهیبانکی
655244-دورهوصولمطالبات
1159375-دورهگردشانبار
180144119-چرخهعملیاتی
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ــبت لای جاری کال  در در بص  دارای  ماجادی نســــ
افزای  عملیــای شـــــــرکــت( و  مااد و کــا  )احشمــا  بصــا ر 

ــافشنی ــد و دریـ ــالمننی  افزای  ماجادی ن ـ   را داری   لـ
سذاری  لای جاری شامل سرمایه٪ از دارای ۱۵ حدود  شرکت 

ــت ه ـمدیکاـتا ــده  در کـ ارس اســـــ  ۳ـکه ـبه ب ـای تمـام شـــــ
ارزش بازار ای  ســــــــ ام  میلـیارد تامان در  شـــــــده اســـــــت  

 میلیارد تامان است  ۱۶ن حدود اکنال 

لــا و کــت افزای  در پرداسشنیلــای جــاری شـــــــر بــدلی
 دلد کال  تس ی ی ما ی را نشان می

٪ ســـاد ۰  حدود شـــامل  اق صـــاحبان ســـ ام شـــرکت ح
تاان  انباشــــشه اســــت  شــــرکت مم   اســــت برای افزای  

دریافت تســ ی ی ما ی  از الرم افزای  ســرمایه اســش اده  
 د ینما

ئیای صـــــاری   جزدی بعدر نمادارلای م ابل و صـــــ حه
 کنید وضعیت ما ی را مشالده می
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 پیش بینی سود 
لمبســـــــشگی نرخ فروش مح ـــــــا ی و نرخ ا تاجـه ـبه بـ 

ــلی ــاد  سرید مااد او یه به تارم  اصـــ تری  فاکشار تحلیل ســـ
٪  ۳۰رم را تا ۱۴۰۱در نمر سرفش  آنســت  برای ســا  شــرکت 

ــدافرض کردی    ــا فرض ت وم میزان تا یــد و فروش فعلی   ب
لای بعد به  در ســا  ۹۹ تااند ضــم  ت رار ســا  می کســاوه
ــاد  ــا  ما ی    ۶٬۲ســــ ی  ریا   ۱۰٬۰۷و  ۱۴۰۰ریا ی برای ســــ

  دست پیدا کند  به ازای لر س   ۱۴۰۱برای سا  ما ی 

 

 

 

  

 

 

ن از قابل ت رار بادن شــالای ســادآوری شــرکت ننســبت
ت قبل لســـشند  در بص  عیرعملیاتی با تاجه به  مثبروند 

تاان انشمـــار درآمـــد  ت ســـــــی  ســـــــاد ن ـــدی ک ـــارس می
لای  میلیارد تامانی برای ســــــا  ۵ ۱۱۱و  ۵ سذاری ســــــرمایه

 را داشت  ۱۴۰۱و  ۱۴۰۰

یارو بدلی  ۲۶۰٬۰۰۰ر دارای  ارزی و د  ۱٬۶۰۰٬۰۰۰شـرکت 
ــا   ۶ارزی دارد ـکه مبماـعا حـدود  میلـیارد تاـمان برای ســـــ

میلـیارد   ۵ ۴  ۱۴۰۱تاـمانی  ۳۰٬۰۰۰٬د ر و ـبا فرض نرخ  ۱۴۰۰
 کند ای  میتامان ساد تسعیر شناس

  
تحلیلی۱۴۰۱تحلیلی۶۱۴۰۰ماهه139413951396139713981399۱۴۰۰نسبتهایسودآوری
%42%32%37%43%32%33%18%29%34نسبتسودناخالص
%41%31%35%42%23%17%8%18%23نسبتسودعملیاتی
%43%38%34%47%22%17%7%15%22نسبتسودخالص

میانگین139413951396139713981399۱۴۰۰۱۴۰۱سال
EPS3682951615971,1765,0876,22810,078-
P/E5. 696. 569.215. 1116. 6113. 587.334. 538. 58

DPS70--%58%70%94%53%75-درصدتوزیع%
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ریا ی س     ۴۵٬۶۳۰(  ۱۴۰۰آبان     ۲ با تاجه به قیمت روز )
ــبت  ــ   که حدود میانگ P/Eو نســــ واحد    ۵  ی  تاریخ ســــ

ــدمی ــا   باشــــ و   ۳۳ ۷به ترتی(  ۱۴۰۱و  ۱۴۰۰لای برای ســــ
 شاد واحدی برآورد می ۵۳ ۴

اد سا ص  ی  ٪ رشـد سـ ۳۵ ٪ تا ۳۳ مشاسـ  شـدنمر به ر 
تاان انشمار داشـــت ســـاد سا ص به  میلای سذشـــشه  ســـا 

 مطابق نمادار باشد  ۱۴۱۰ازای لر س   تا سا  

 

 

 

 

 

 

 

 

خ درصـــدی و نر ۷۰  ســـی  ســـاد ن دی  با در نمر سرفش  ت
  ۱۰دریافشی  ی  DPS روز نه ارزش سا ص٪ ســــــا ۲۰تنزیل 

ــا    ــاـ ه    EPS ۱۰ وزر  رـیا  و ارزش ـسا ص ٬۳۹۳ ۳ســـــ ســـــ
 ریا  است  ۴۷ ۵۴٬

http://instagram.com/AlirezaTrades/

