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صنعت تایر در یک نگاه

مروری بر نکات شرکت های برتر صنعت

مــواد اولیــه صنعــت تایــر از جملــه کائوچــوی مصنوعــی، دوده و ســیم های فــوالدی بــه قیمــت نفــت وابســته اســت و از صنایــع پایین دســتی 
ــده  ــتازمصرفکنن ــازمانحمای ــران توســط س ــن صنعــت در ای ــذاری محصــوالت ای ــد. قیمت گ ــه حســاب می آی صنعــت پتروشــیمی ب

انجــام می شــود. در صــورت عــدم افزایــش نــرخ به موقــع و متناســب بــا بهــای مــواد اولیــه، صنعــت دچــار چالــش خواهــد شــد.

وارداتوصــادراتتایــر در ســال های اخیــر بــا نوســانات قانونــی روبــه رو بــود؛ امــا از 1۵ مــرداد ســال 1400 واردات ممنــوع شــد و یــک مــاه 
بعــد از آن، مجــوز صــادرات ۳0٪ از محصــوالت تولیدکننــدگان تایرهــای کشــاورزی، راهســازی و صنعتــی و 10٪ از محصــوالت تولیدکننــدگان 

ســواری صــادر شــد.
نــرخصادراتــیتایــرایــران بــه ازای هــر کیلوگــرم ۲.۵ دالر اســت. ایــن در حالیســت کــه ارزان تریــن تایــر وارداتــی ۳.۵ دالر و تولیــدات 
شــرکت های معــروف بین المللــی ۶ دالر اســت. هزینــه حمــل محصــوالت ایــن صنعــت بــه ازای هــر کیلــو 8۵0 تومــان اســت. همچنیــن، تایــر 

ــرخ هــر کیلوگــرم 1.9۵ دالر معاملــه می شــود. ــا ن ــران به طــور متوســط ب در ای

مقــدار تولیــد تایــر در ســال 1400 بیانگــر کاهــش نســبی مجمــوع تولیــد تایرســازان ایرانــی اســت. در ســال 1400  بیــش از ۲4 میلیــون حلقــه 
تایــر بــه تولیــد رســیده کــه نســبت بــه ســال 1۳99، کاهــش4درصــدی داشــته اســت. بــه لحــاظ وزن نیــز در ســال 1400، مجموعــا ۲۵9 

هــزار تــن در ایــران تولیــد شــده کــه نســبت بــه ســال 1۳99، افــت ۵ درصــدی دارد.
نیازداخلیتایر ۳۵0هزار تن است که سند چشم انداز 1404 تولیدات این صنعت را 9۶0هزار تن برآورد کرده است.

ــی و  ــا واردات ــی کام ــل کائوچــوی طبیع ــی انجــام می شــود؛ در مقاب ــدات داخل ــق تولی ــن صنعــت از طری ــه ای ــواد اولی ــن ۶0درصــد از م تامی
ــی اســت. ــی و واردات ــورد داخل ــواد شــیمیایی و اســتیل ک ــی، م کائوچــوی مصنوع

در گزارشهــایســالیانهشــرکتها تاثیــر منفــی افزایــش نــرخ مــواد اولیــه روی ســود تمامــی شــرکت ها محســوس اســت. فــروش ایــن 
ــه انــدازه افزایــش بهــای تمام شــده نبــوده و ســودآوری شــرکت ها را کاهــش داده اســت. شــرکت ها ب

پکرمان
تنهــا تولیدکننــده الســتیک های رادیــال بــاری در ایــران »مجموعــه بــارز« اســت. تایــر رادیــال ۶۲% از فــروش آن، بایــاس ۳1٪، تیــوب حــدود 
۵٪ و نــوار کم تــر از یــک درصــد را شــامل می شــود. پکرمــان دارای زیرمجموعه هــای بــارز کردســتان، الســتیک ســیرجان، ســامان بــارز، بــارز 
ترابــر کرمــان و بــارز لرســتان اســت. ایــن شــرکت پیشــرو در صنعــت، طرح هــای توســعه پــروژه تولیــد الســتیک بــارز لرســتان و پــروژه اســتیل 

کــورد الســتیک ســیرجان و تولیــد 190هــزار تــن )بیــش از ۲00٪ از تولیــد ســال 1400( تــا پایــان 1404 را در برنامــه دارد.
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پتایر
بیــش از ۶1٪ از تولیــدات شــرکت »ایــران تایــر« را تایــر رادیــال ســیمی، ۳8٪ آن را تایــر بایــاس و کم تــر از یــک درصــد آن را نــوار تشــکیل 
می دهــد. ایــن شــرکت طــرح توســعه انتقــال محــل کارخانــه از تهــران بــه مهدی شــهر ســمنان طــی ۳ فــاز را در دســت اجــرا دارد کــه فــاز 
اول آن تــا پایــان 1400، ۲۲٪ پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت. در فــاز اول و پــس از بهره بــرداری در پایــان 140۲، ۲۵هــزار تــن از ظرفیــت 
تولیــد تایــر رادیــال ســبک بــه ســمنان منتقــل خواهــد شــد. فــاز دوم انتقــال ظرفیــت 1۵هــزار تــن رادیــال ســواری و فــاز ســوم انتقــال ظرفیــت 
۲0هــزار تــن انــواع تایرهــای رادیــال ســنگین خواهــد بــود. پتایــر در اردیبهشــت 1401 و بــرای تکمیــل پــروژه انتقــال کارخانــه بــه ســمنان، 

افزایــش ســرمایه 1۳0 میلیــارد تومــان از محــل ســود انباشــته داده اســت. 
ــاس  ــای ســبک بای ــد تایره ــل تولی ــه دلی ــا ب ــته ام ــش داش ــل افزای ــال قب ــه س ــه نســبت ب ــداد حلق ــر تع ــرکت از نظ ــال 1400 ش ــد س تولی
مقــدار کم تــری مــواد نســبت بــه ســال قبــل مصــرف شــده اســت. افزایــش 100درصــدی در نــرخ مصــرف مــواد اولیــه باعــث افزایــش مبلــغ 
مصــرف مــواد در بهــای تمام شــده شــده کــه ایــن موضــوع بــا توجــه بــه عــدم افزایــش نــرخ فــروش محصــوالت باعــث افزایــش ضریــب بهــای 

ــه تبــع، کاهــش ســودآوری شــده اســت. ــه فــروش و ب تمام شــده ب
ایــران تایــر فاقــد هرگونــه انباشــت محصــول تولیــدی اســت و بــرای ســال 1401، صــد درصــد ظرفیــت و ۲7هــزار تــن تولیــد را پیش بینــی 

می کنــد.

پکویر
تولیــدات اصلــی »کویرتایــر« کــه بزرگ تریــن واحــد صنعتــی اســتان خراســان جنوبــی اســت، بیــش از 99٪ بــه تایــر رادیــال اختصــاص دارد. 
ایــن شــرکت طــرح توســعه بهره بــرداری از شــرکت کویــر اســتیل بیرجنــد را در دســت اجــرا دارد کــه97٪ پیشــرفت فیزیکــی داشــته و در ســال 
ــر ماشــین های  ــن تای ــزار ت ــورد و ۵0ه ــت ســیم اســتیل ک ــن ظرفی ــزار ت ــن طــرح 1۵ه ــرداری از ای ــرداری می رســد. بهره ب ــه بهره ب جــاری ب

معدنــی، کشــاورزی و بــاری بــه ظرفیــت شــرکت اضافــه می کنــد.
ایــن شــرکت کــه ســال مالــی اش آذر مــاه اســت، برنامــه تولیــد ۳۵هــزار تــن در ســال مالــی 1401 را بودجــه کــرده. بــا توجــه بــه گزارش هــای 
ــه همیــن شــکل پیشــرفت  ــد تولیــد ب ــه نظــر می رســد اگــر رون ــن تولیــد داشــته کــه ب ــان اردیبهشــت ماه 1۳هــزار و ۵۶۲ ت ــا پای ــه ت ماهیان

داشــته باشــد، می توانــد بــه میــزان اعامــی برســد. البتــه نســبت بــه ریســک قطعــی بــرق در تابســتان نبایــد بی توجــه بــود.
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نتیجه گیری

ــازار  ــدی از کل ب ــهم 0.۲درص ــرداد 1401، س ــوم خ ــه س ــان هفت ــی در پای ــارد تومان ــزار میلی ــازار 1۳.8 ه ــا ارزش ب ــت ب ــن صنع ای
ــد  ــه درآم ــت ب ــبت قیم ــد. نس ــاص می دهن ــتمزد اختص ــه دس ــود را ب ــروش خ ــدود 10٪ از ف ــن ح ــازها میانگی ــت. تایرس را داراس

ــت. ــی آن ۶.۵ اس ــر 11.۵ و P/E  تحلیل ــت تای ــته نگر صنع گذش
بــا توجــه بــه نیــاز ســاالنه ۳۵0هــزار تنــی داخلــی و کمبــود عرضــه و آزادســازی صــادرات قســمتی از تولیــدات، تایرســازها را بــرای 

ــرده اســت. ســرمایه گذاری جــذاب ک
از ســوی دیگــر، افزایــش نــرخ در ایــن صنعــت امــری حیاتــی اســت و انتظــار اعطــای مجــوز افزایــش نــرخ بیش تــر از ۳0٪، کــه بــه 
تازگــی بــه برخــی نمادهــای تایرســاز اعطــا شــده اســت را داریــم. ســبدگردان »ســورنا« در حــال حاضــر در ایــن صنعــت موقعیــت 

خریــد یــا فروشــی نــدارد و همچنــان در حــال بررســی گزینه هــای مناســب در ایــن صنعــت هســتیم.
بازدهــی بــازاری ایــن صنعــت از ابتــدای 1401، حــدود ۶٪ بــوده؛ درحالی کــه شــاخص کل بــورس تهــران بیــش از 9٪ رشــد داشــته 
ــن  ــد عقب افتادگــی ای ــازار در انتظــار آن اســت، احتمــاال می توان ــش نرخــی کــه ب ــروش جــذاب و افزای ــه ف اســت. نســبت قیمــت ب

صنعــت از رشــد شــاخص کل را جبــران کنــد.
 

 

 

 Forward P/E P/S EV/S شرکت نام

 1.32 0.76 7.65 پتایر

 1.12 0.89 4.28 پکویر

 0.84 1.20 6.59 پکرمان

 1.26 0.79 5.45 پیزد

 1.11 0.9 6.25 پاسا

 


