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تایرانماد

1347سال تاسیس

16,480قیمت سهم )ریال(

EPS1,568 گذشته نگر)ریال(

P/E10/5 گذشته نگر

17%درصد شناوری سهم

32,000سرمایه )میلیارد ریال(

52,736ارزش بازار)میلیارد ریال(

1,450سود برآوردی هر سهم 1400)ریال(

1,526سود برآوردی هر سهم 1401)ریال(

P/E10/8 آینده نگر*

اسفند 1400سال مالی منتهی به

تاریخچه

اطالعات کلی شرکت

ـــد  ـــور تولی ـــه منظ ـــی ب ـــور رومان ـــارکت کش ـــا مش ـــاص ب ـــهامی خ ـــرکت س ـــورت ش ـــه ص ـــال ۱۳۴۷ه.ش ب ـــران س ـــازی ای ـــرکت تراکتورس ش
ـــا برنـــد UTB آغـــاز  الت صنعتـــی در شهرســـتان تبریـــز تاســـیس و ســـال ۱۳۴۸ تولیـــد تراکتورهـــای رومانـــی ب انـــواع تراکتـــور و ماشـــین آ
شـــد و ســـال ۱۳۵۴ه.ش تولیـــد تراکتورهـــای مذکـــور بـــه تدریـــج از رده تولیـــد خـــارج و تولیـــد تراکتـــور هـــای MF بـــا مشـــارکت شـــرکت 
ـــد  ـــا برن ـــور محصـــوالت شـــرکت ب ـــد تراکت ـــوژی تولی ـــا بومی ســـازی تکنول ـــرور زمـــان ب ـــه م ـــد. ب "مســـی فرگوســـن" انگلســـتان آغـــاز گردی
داخلـــی ITM تولیـــد و روانـــه بـــازار و در ســـال ۱۳۷۵ ه.ش ایـــن شـــرکت بـــه ســـهامی عـــام تبدیـــل و در بـــورس اوراق بهـــادار پذیرفتـــه 

شـــد.

 * بدون در نظرگرفتن سود تقسیمی سال مالی 1400

ترکیب سهامداران شرکت مورخ ۱۴00/۱۱/0۴:

ترکیب سهامداران شرکت

سهم )میلیون سهم( درصد

 ۳۴6 ۱0.۸۱0 شرکت گروه بهمن 

۱۸۵ ۵.۷۸0 شرکت ویراسهندتبریز 

۱۴۳ ۴.۴60 شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 

۱29 ۴.0۳0 شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا 

9۷ ۳.0۳0 شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان 

۷9 2.۴۷0 شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان

2،22۱ 69.۴2 سایر

سهامداران
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محصوالت 
ـــا ١٥٠ اســـب بخـــار، تولیـــد قطعـــات و مجموعه هـــای  ـــاژ انـــواع تراکتـــور از رنـــج ٣٨ ت ـــا در زمینـــه مونت فعالیت هـــای فعلـــی شـــرکت، عمدت
تراکتـــور، ســـاخت ابـــزار، تولیـــد تریلـــر و بکهولـــودر، فـــروش قطعـــات یدکـــی و فعالیت هـــای خدماتـــی متمرکــــز اســـت کــــه ایـــن فعالیت هــــا 
در شــــرکت اصــــلی و شرکت های تابعه از جمله موتورسازان، ریختــــه گــــری، خــــدمات صــــنعتی، تــــامین و تولید قطعــــات، تراکتورسـازی 
ـــتان و تراکتورســـازی ارومیـــه انجـــام می شـــود.  فعالیت هـــای مربـــوط بـــه فـــروش و صـــادرات نیـــز از طریـــق حوزه هـــای بازرگانـــی  کردسـ

و شــــبکه فــــروش و توزیـــع جـــاری مـــی شـــود. 

) ۴۷hp( تراکتور 2۴0 تک و جفت دیفرانسیل

) ۷۵hp( تراکتور 2۸۵ تک و جفت دیفرانسیل

) ۸2hp( تراکتور ۸00 تک و جفت دیفرانسیل

) ۱۵0hp( تراکتور سنگین

انواع مجموعه های تراکتور

انواع قطعات ریخته

) ۴2hp( 9۵0 تراکتور

) ۵۵hp( ۴۵۵ تراکتور

) ۸2hp( تراکتور ۴۸۵ تک و جفت دیفرانسیل

) ۱20hp( 2۱20 تراکتور

انواع ابزار

انواع موتور

) ۳۸hp( 9۳۸ تراکتور

) ۴۷hp( تراکتور ۴۷0 تک و جفت دیفرانسیل

) ۷۵hp( تراکتور ۴۷۵ تک و جفت دیفرانسیل

) ۱۱0hp( تراکتور 299 تک و جفت دیفرانسیل

بکهولودر

قطعات یدکی



گزارش تحلیلی  شرکت تراکتور سازی
)تایرا(

شـماره سی و ششم

سرمایه گذاری ملی ایران )سهامی عام(
 »هلدینگ«

1 4 0 0 /1 1 /0 94

www.nici.ir

ـــورت  ـــه صـ ـــًا بـ ـــای متمـــادی دارای یـــك محیـــط غیررقابتـــی بـــوده و عمـ ـــی سـال هـ الت کشـــاورزی در ایـــران طـ صنعـــت تولیـــد ماشـــین آ
ـــاد فضــــای  انحصـــاری اســـت، لیکـــن طـــی ســـال های اخیـــر بـــا تغییراتــــی کــــه در سیاســـت هـــای کان دولت هـــا روی داده، شــــاهد ایجـ
رقابتـــی در ایـــن صنعـــت هســـتیم. ظهـــور شـــرکت هـــای کوچـــك و بـــزرگ طـــی ســـالیان اخیـــر ماحصـــل ایـــن تغییـــرات اســـت و هــــم اکنـــون 
عـــاوه بـــر گـــروه صنعتـــی تراکتورســـازی ایـــران )مشــــتمل بــــر ســـه شـــرکت تولیـــد کننـــده تراکتـــور در تبریـــز، ارومیـــه و کردســـتان( بـــا 
ـــز وجـــود دارنـــد کـــه در کســـب و کار تراکتـــور فعالیـــت مـــی کننـــد و  ـــری نی ظرفیـــت اســـمی ٣٠،٠٠٠ دســـتگاه در ســـال، واحدهـــای دیگـ
بــــه واردات یـــا مشـــارکت در تولیـــد انـــواع تراکتـــور باغـــی، شـــالیزار و زراعـــی مشـــغول هســـتند. در حالـــی کـــه ایـــن شـــرکت هـــا درصـــدد 
ـــای  ـــتراتژی ه ـــاذ اس ـــا اتخ ـــا ب ـــال ه ـــن س ـــال ای ـــران در خ ـــازی ای ـــی تراکتورس ـــروه صنعت ـــتند، گ ـــود هس ـــی خ ـــازار داخل ـــهم ب ـــش س افزای
ـــکات و  ـــامی مش ـــتن تمـ ـــر گذاش ـــت س ـــا پش ـــته بـ ـــود؛ توانس ـــی خ ـــی و تکنولوژیک ـــی، مال ـــاختار فن ـــت س ـــا تقوی ـــز ب ـــب و نی ـــر و مناس موث
محدودیـــت هـــای موجـــود در عرصـــه صــــنعت کشــــور بـــه عنـــوان یگانـــه تولیـــد کننـــده تراکتـــور در رنــــج ٣٥ تــــا ١٥٠ اســــب بخـــار، بـــدون 
رقیـــب در داخــــل کشــــور، فعالیـــت کنـــد. از جملـــه ایـــن فعالیـــت هـــا مـــی تـــوان بــــه طراحــــی و تولیـــد انبـــوه انـــواع تراکتـــور ســـبك و 
سنگین از جملــــه تولید ســــری صفر تراکتور نیمه سنگین ٤١٢٠ با قــــدرت ١٢٠ اســــب بخــــار، تولید سری صــــفر تراکتــــور ٤٥٥ بــــا قــــدرت 
٥٥ اســــب بخــــار و همچنیـــن مطالعـــات مربـــوط بـــه طراحـــی و تولیـــد تراکتورهـــای ســـری ٦،٠٠٠ و ســـایر اقدامـــات توســـعه محصــــول در 

ســــال ١٣٩٩ اشــــاره کـــرد. 
در جدول ذیل روند تولید و فروش در سال های اخیر درج شده است.

ظرفیـــت اســـمی تولیـــد انـــواع تراکتـــور ۳0 هـــزار دســـتگاه و ظرفیـــت عملـــی ۱۳,۵0۸ دســـتگاه اســـت. رونـــد تولیـــد و فـــروش در ســـال هـــای 
اخیـــر درج شـــده اســـت.

*اختـــاف مقـــداری تولیـــد و فـــروش  بـــه علـــت  خریـــد تراکتـــور توســـط شـــرکت اصلـــی از شـــرکت هـــای زیـــر مجموعـــه نظیـــر شـــرکت تراکتـــور ســـازی کردســـتان، 
تراکتورســـازی ارومیـــه، و خدمـــات صنعتـــی تراکتـــور ســـازی و افـــزوده شـــدن بـــه ســـبد فـــروش محصـــوالت تولیـــدی اســـت.

انتظار می رود شرایط رکود تورمی به تضعیف تقاضا و توقف رشد تیراژ فروش در سال پیش رو منجر شود.

جایگاه شركت در صنعت 

تولید و فروش شرکت

تعدادنوع تراکتور

2۳,۷۵۳زراعی و باغیتراکتور سازی ایران

20شالیزاریداروانا

۸۴شالیزاریتراکتورسازی کاسپین

۱۵2سبکعمران سیرجان

2باغیسبز کوش نگین

۱شالیزارینام اروند

24,012مجموع فروش شرکت های تولید کننده

259مجموع فروش رقبا

99 درصدسهم بازار شرکت تراکتور سازی

نام شرکت

کارشناسی 1401کارشناسی 1400سال 1399سال 1398سال 1397

۱۷,۵۵0 ۱۷,۵۵0 ۱۷,۵۵0 ۱۵,9۵۱ ۱۳,696 ۱۴,۵0۸تولید

22,000 22,000 2۳,۷۵۳ ۱۷,2۸9 ۱6,22۱ ۱۵,۳۷9 فروش 

سال 1396 انواع تراکتور مجموع )تعداد(
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درآمد و متوسط نرخ فروش محصوالت تراکتورسازی ایران

ترکیب بهای تمام تولید تامین مواد اولیه

۴ ۵ 0 0 0 0 0 0

۴ 0 0 0 0 0 0 0

۳ ۵ 0 0 0 0 0 0

۳ 0 0 0 0 0 0 0

2 ۵ 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0

۱ ۵ 0 0 0 0 0 0

۱ 0 0 0 0 0 0 0

۵ 0 0 0 0 0 0

0

۳,000,000,000

2,۵00,000,000

2,000,000,000

۱,۵00,000,000

۱,000,000,000

۵00,000,000

0
1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 10 ماهه 

 منتهی به 
درآمد فروش )میلیون ریال(1400 نرخ فروش )ریال(

بـــرای ســـال آینـــده فـــروش 22000 تراکتـــور فـــرض شـــده اســـت، افزایـــش نـــرخ ۳0 درصـــدی و صـــادرات ۸ درصـــد محصـــول بـــرآورده 
شـــده اســـت.

شـــرکت دارای محصـــوالت متنوعـــی اســـت و در نمـــودار ســـاالنه و ماهانـــه متوســـط نـــرخ فـــروش محصـــوالت لحـــاظ شـــده اســـت امـــا در 
دوره هـــای زمانـــی امـــکان تغییـــر ســـبد فـــروش محصـــوالت وجـــود دارد و در تحلیـــل متوســـط نـــرخ فـــروش مـــد نظـــر اســـت.
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عملکرد ماهانه

۷ , 0 0 0 , 0 0 0
6 , 0 0 0 , 0 0 0
۵ , 0 0 0 , 0 0 0
۴ , 0 0 0 , 0 0 0
۳ , 0 0 0 , 0 0 0
2 , 0 0 0 , 0 0 0
۱ , 0 0 0 , 0 0 0

0

۳,۵00,000,000
۳,000,000,000
2,۵00,000,000
2,000,000,000
۱,۵00,000,000
۱,000,000,000
۵00,000,000
0

درآمد فروش )میلیون ریال( نرخ فروش )ریال(

ـــا  9۸ درصـــد از بهـــای تمـــام شـــده بـــه خریـــد مـــواد اولیـــه اختصـــاص دارد کـــه ۷۴ درصـــد از داخلـــی تامیـــن مـــی شـــود و الباقـــی عمدت
از چیـــن، ترکیـــه، هنـــد و... وارد مـــی شـــود.

 مواد مستقیم مصرفی 
%9۸

 وارداتی
%26

 داخلی
%۷۴

 دستمزد مستقیم
%۱

 سربار تولید 
%۱

ترکیب بهای تمام شده تولید
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حاشیه سود

ـــه رشـــد  ـــر ب ـــن ام ـــد کـــه همی ـــد افزایـــش مـــی یاب ـــرخ ارز قیمـــت محصـــول بیـــش از بهـــای تولی ـــورم و  رشـــد ن ـــده ت در شـــرایط رشـــد فزاین
حاشـــیه ســـود باالتـــر از میانگیـــن منجـــر مـــی شـــود. هماننـــد ســـال هـــای ۱۳9۸-۱۳99، در دوران پســـا تـــورم و رکـــود تورمـــی شـــاهد 
کنـــد شـــدن رشـــد نـــرخ محصـــوالت و کاهـــش تقاضـــا و ادامـــه رونـــد افزایـــش هزینـــه هـــا خواهیـــم بـــود. امـــری کـــه بـــه افـــت حاشـــیه 

ـــت. ـــل مشـــاهده اس ـــاری قاب ـــه در فصـــول ســـال ج ـــن روی ـــی شـــود کـــه ای ســـود منجـــر م

هــــم اکنــــون گــــروه صــــنعتی تراکتورســــازی ایـــران شـــامل شـــرکت های زیـــر مجموعـــه بـــه شـــرح جـــدول زیـــر میباشـــد کـــه زمینـــه فعالیـــت 
ـــرار گرفتـــه اســـت. هـــر کـــدام در ایـــن جـــدول مـــورد اشـــاره قـ

*سال مالی شرکت های سرمایه پذیر منتهی به اسفند ماه است و سود سهام در پایان سه ماهه چهارم سال افزوده می شود .
ســـود شـــرکت هـــای ســـرمایه پذیـــر در  ســـال مالـــی ۱۳99 بالـــغ بـــر 6۵۴،2۷۴ میلیـــون ریـــال محقـــق شـــد و بـــرای ســـال ۱۴00 و ۱۴0۱ 

ـــی دســـت یابـــد. ـــرکت اصل ـــی و ۱،۱۵۱،۷۱۴ میلیـــون ریالـــی ش ـــون ریال ـــه ســـود ســـهام ۸۸۵،9۳۴ میلی ـــار میـــرود ب ـــه ترتیـــب انتظ ب
ـــد کـــه  ـــار درآمـــد فـــروش شناســـایی مـــی کن ـــی در کن ـــح اســـت کـــه شـــرکت ســـود ســـهام را در طبقـــه درآمـــد هـــای عملیات ـــه توضی الزم ب

ـــه رعایـــت شـــده اســـت. ـــز ایـــن روی در تحلیـــل نی

شرکت های زیر مجموعه

شرح فعالیت
 بهای تمام شده 

)میلیون ریال(

۱,6۷۱,2۳۸طراحی و تولید انواع موتور۸۵موتورسازان تراکتورسازی ایران )خموتور(

۸0۸,۳۷۳طراحی و تولید انواع قطعات ریخته۸0ریخته گری تراکتور سازی ایران )ختراک(

2۳۵,2۵۵تولید قطعات و مجموعه های تراکتور، بکهولودر۱00خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران

۱0۵,9۷0خدمات پس از فروش، فروش قطعات یدکی تراکتور۱00بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی

۵,000تولید تراکتورهای متوسط و نیمه سنگین )صادراتی(۱00تراکتورسازی استان کردستان

۱9,996تولید انواع کامیونت۱00خودروسازان دیزلی آذربایجان

2۳۵,000تولید و تامین انواع قطعات تراکتور۱00مهندسی تولید و تامین قطعات تراکتورسازی تبریز

2۳0,۱90تولید تراکتورهای سبك باغی و ادوات۱00تراکتور سازی ارومیه

2۵۷,0۵0تولید کننده کشنده،کمپرسی،کامیونت)مالکیت ۵2درصد با گروه بهمن(۴۸سیباموتور

جمع

مالکیتنام شرکت

3,568,072
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ـــون  ـــران(  ۱0 میلی ـــازی ای ـــع تراکتورس ـــردرود، مجتم ـــاده س ـــه )ج ـــع کارخان ـــر مرب ـــر مت ـــت ه ـــه قیم ـــه کاران ـــات  محافظ ـــاس مفروض ـــر اس ب
ریـــال و قیمـــت هـــر متـــر مربـــع دفتـــر تهـــران )کیلومتـــر ۵/9 جـــاده مخصـــوص کـــرج( ۱00 میلیـــون ریـــال ارزش زمیـــن هـــای شـــرکت بیـــش 

ـــرآورد مـــی شـــود. ـــال ب ـــارد ری از 2۳ هـــزار میلی

*از نکات حائز اهمیت می توان به ارزش زمین های شرکت اشاره کرد.

دارایی ها )زمین(

مساحت)مترمربع(مساحت)هکتار(

2,2۸0,0۵۷ 22۸اراضی کارخانه

۳9,6۴۱ 96/۳زمین شیخ ولی

2,2۵0 2۳/0زمین جلفا

۷۷۵ دفتر تهران

شرح
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صورت سود و زیان

1398 13961397
کارشناسی 

1400
 کارشناسی

نه ماهه 13991400صورت سود و زیان)میلیون ریال( 1401

۷2,۸۳9,۸۳9 ۵۵,992,۵6۸ ۳۷,۱۳۵,29۱ ۳9,۵۴0,۴۳2 20,۵20,۴۷۴ ۱۱,۷۵9,۴26 ۸,۸۸۵,9۳۵ فروش

66,۱0۳,۳۷۳- ۴9,60۴,9۱0- ۳۳,۵29,۳۸۵- ۳2,602,6۱6- ۱6,22۳,296- ۱0,009,0۵9- ۸,02۳,۳۵۴- بهای تمام شده کاالی فروش رفته

6,۷۳6,۴66 6,۳۸۷,6۵۷ ۳,60۵,906 6,9۳۷,۸۱6 ۴,29۷,۱۷۸ ۱,۷۵0,۳6۷ ۸62,۵۸۱ سود )زیان( ناخالص

۱,6۵۱,202- ۱,۵۵6,6۵۷- ۱,۱6۷,۴9۳- ۱,2۱2,9۱۷- ۸۱9,۵0۴- ۵2۸,۸۷0- ۴۱۸,۱۸9- هزینه های عمومی, اداری و تشکیاتی

0 ۱00,۵۳۳- ۴۳,۱۳۵- 2۱۸,۳۱2- ۸,۷2۵- 62,۷۵6- 2۱,۸۵۵- خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

۵,0۸۵,26۴ ۴,۷۳0,۴6۷ 2,۳9۵,2۷۸ ۵,۵06,۵۸۷ ۳,۴6۸,9۴9 ۱,۱۵۸,۷۴۱ ۴22,۵۳۷ سود )زیان( عملیاتی

22۵,000- ۱۷0,۱۳۷- ۱۱۳,۸۸۷- ۳0,9۱6- 9۱,۴69- ۷,9۳۵- 2۵,6۸۳- هزینه های مالی

۷۵6,69۸ 6۵۳,۵2۸ ۳62,۷۱۴ ۱,۳۸6,22۸ 69۴,2۴6 ۵۵۳,06۱ ۵2۵,2۵9 خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

۵,6۱6,962 ۵,2۱۳,۸۵۸ 2,6۴۴,۱0۵ 6,۸6۱,۸99 ۴,0۷۱,۷26 ۱,۷0۳,۸6۷ 922,۱۱۳ سود )زیان( خالص  قبل از مالیات

۷۳۴,۱۱۱- ۵۷۳,۵2۴- ۴۳۷,۳۳۱- ۴۷۷,۴۱6- ۳20,۴۵2- ۱۳۴,۸۷۷- ۱۵۴,۱۳6- مالیات

۴,۸۸2,۸۵۱ ۴,6۴0,۳۳۴ 2,206,۷۷۴ 6,۳۸۴,۴۸۳ ۳,۷۵۱,2۷۴ ۱,۵6۸,990 ۷6۷,9۷۷ سود )زیان( خالص

۱,۵26 ۱,۴۵0 690 ۱,99۵ ۱,۱۷2 ۸۷2 ۴2۷ سود هر سهم پس از کسر مالیات

۳,200,000 ۳,200,000 ۳,200,000 ۳,200,000 ۳,200,000 ۱,۸00,000 ۱,۸00,000 سرمایه

نتیجه گیری

عملکـــرد ســـال جـــاری  از افزایـــش هزینـــه هـــا و افـــت حاشـــیه ســـود شـــرکت حکایـــت دارد، بـــا توجـــه بـــه مفروضـــات اعامـــی فـــروش 
22هـــزار تراکتـــور، تـــورم ۳0 درصـــدی  بـــرای ســـال آینـــده انتظـــار میـــرود شـــرکت بـــه ســـود ۱۵26 ریـــال بـــه ازای هـــر ســـهم دســـت 

ـــد. یاب
ســـود ســـال مالـــی ۱۴00 نیـــز بـــا افـــزوده شـــدن ســـود ســـهام شـــرکت هـــای ســـرمایه گـــذاری شـــده در ســـه ماهـــه چهـــارم ســـال جمعـــا 

۱۴۵0ریـــال بـــرآورد خواهـــد شـــد.
الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه شـــرکت اهـــرم باالیـــی در تغییـــرات درآمـــد و نـــرخ دارد، تایـــرا در شـــرایط تورمـــی و بـــا فـــرض کنتـــرل بهـــای 
تمـــام شـــده از پتانســـیل جهـــش ســـود برخـــوردار مـــی باشـــد امـــا در مقطـــع زمانـــی کنونـــی بـــا توجـــه بـــه ورود بـــه دوره رکـــود تورمـــی و 

ـــود. ـــد ش ـــودآوری کن ـــد س ـــرعت رش ـــرود س ـــار می ـــت انتظ ـــورم زای دول ـــای ت ـــت ه سیاس
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تکنیکال

ـــه  ـــد و ب ـــه طـــول انجامی ـــا ۱۳99 ب ـــا مـــرداد ت ـــد انگیزشـــی و صعـــودی کـــه از ســـال ۱۳9۸ ت ســـهم در دوره اصاحـــی قیمـــت پـــس از رون
بازدهـــی 2000 درصـــدی ختـــم شـــد قـــرار دارد و اصـــاح قیمـــت نســـبت بـــه باالتریـــن ســـطح تاریخـــی 6۵ درصـــد انجـــام گرفتـــه اســـت .
در مقطـــع حاضـــر قیمـــت همچنـــان بـــه ســـطح بـــا ثباتـــی نرســـیده اســـت وانتظـــار میـــرود محـــدوده ۱۳000-۱۵000 ریـــال شـــاهد افزایـــش 

حمایـــت از ســـهم باشـــیم.



)تایرا(

www.nici.ir

کریـــم خـــان زنـــد، خیابـــان شـــهید عضـــدی   تهـــران ، خیابــــــــــــــــــــــان 
 )آبـــان جنوبـــی(، شـــماره 11، ســـاختمان شـــهید بهمـــن محمودپـــور
تلفن :88903293-021                                  فکس : 021-88919676

توضیح مهم:
کنیـــد، تحلیـــل آخریـــن  گـــزارش مطالعـــه مـــی  آنچـــه در ایـــن 
گذاری  وضعیـــت شـــرکت اســـت و بـــرای اتخاذ تصمیم ســـرمایه 
گـــزارش ســـعی دارد فرهنـــگ تحلیـــل  کافـــی نیســـت. ایـــن 
 را در ســـطح بـــازار ســـرمایه افزایـــش دهـــد و همچنیـــن بـــه 
هیـــچ وجـــه توصیـــه ای بـــرای خریـــد و فـــروش سهــــــــــــام نیســـت.


