باسمه تعالی

کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه
تحلیل بنیادی گروه صنعتی بارز

اردیبهشت 1396
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بررسی صنعت :
بطور کلی تایرها از لحاظ نوع ساختار به دو گروه اصلی تقسیم می شوند :
 .1بایاس :
در این دسته از تایرها امتداد نخ های الیه با خط مرکزی تایر زاویه مورب می سازند و ترتیب قرارگیری الیه ها روی یکدیگر بصورت
ضربدریمی باشد .جنس نخ الیه ها از نوع نایلون است و در بدنه تایر بجز در ناحیه طوقه ها از سیم فوالدی استفاده نمی شود.
 .2رادیال
در تایر رادیال امتداد نخ های الیه با خط مرکزی تایر حدود  90درجه می سازد و بعبارت دیگر امتداد نخ ها در جهت شعاعی قرار
گرفته اند .جنس نخ الیه ها عموما پلی استر ست .در این نوع تایرها به منظور ایجاد پایداری از الیه ای به نام کمربند یا بلت
استفاده می شود .الیاف مصرفی در کمربند از جنس نخ با سیم فوالدی ست.
تایرهای رادیال بدلیل مزایای ویژه ای که نسبت به تایرهای بایاس دارند در طول سالیان گذشته جایگزین نوع بایاس شده اند.
ویژگی مهم تایرهای رادیال عبارتند از :


مصرف سوخت کم



تولیذ صدای کم



پایداری حرکتی خوب



دوام و طول عمر زیاد و ....

مواد تشکیل دهنده تایر :
در ساختمان تایر از مواد شیمیایی  ،طبیعی و معدنی مختلفی استفاده می شود که هر یک در عملکرد تایر و نیز در جریان تولید
تایر نقش خاصی را ایفا می کنند  .کائوچو مهمترین ماده تشکیل دهنده تایرست .از دو نوع کائوچو در تولید الستیک استفاده می
شود .کائوچوی طبیعی که از شیره درخت مخصوصی که در مناطق استوایی و کشورهایی نظیر مالزی و تایلند به دست می آید و از
معروفترین نام های تجاری آن می توان به  SMRاشاره کرد .کائوچوی مصنوعی نیز از مشتقات نفتی و محصول کارخانجات
پتروشیمی ست و از انواع آن هم می توان به  BRو  SBRاشاره کرد .کائوچوی طبیعی دارای مقاومت حرارتی باال و چسبندگی عالی
ست و از این نظر در اجزا درونی تایر مثل الیه ها به کار می رود .از طرف دیگر اضافه کردن دوده به کائوچو باعث افزایش مقاومت
سایشی تایر شده و خواص مکانیکی آن را بهبود می بخشد  .ساختار کائوچو بگونه ای ست که در بین ملوکول های آن فضای خالی
وجود دارد و دوده در این فضا قرار می گیرد.
بدنه اصلی تایر شامل الیه های نخی پوشش داده شده با امیزه ( خمیر ) الستیکی می باشد .جنس نخ های نایلون  ،ریون یا پلی
استر ست .وظیفه اصلی الیه های نخی فشار باد از داخل تایر و بار وارد شده به تایر از خارج می باشد .به منظور ایجاد استحکام
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کافی در بخشی از تایر که روی رینگ قرار می گیرد و طوقه نام دارد از سیم های فوالدی استفاده می شود  ،این سیم ها ضمن آنکه
دارای پوشش مسی یا برنزی هستند توسط آمیزه الستیکی نیز پوشش داده شده و پس از چند دور تابیده شدن  ،با مقطعی به
شکل مربع یا ذوزنقه مجموعه سیم های طوقه را ت شکیل می دهند .اکسیژن و ازت موجود در هوا می تواند باعث تخریب و فرسایش
اجزا تایر شود .برای مقابله با اثرات مضر آن مواد شیمیایی خاصی در آمیزه الستیکی استفاده می شود .به عالوه به منظور تولید و
فرآوری بهتر در چرخه تولید از موادی مثل روغن و گوگرد هم استفاده می شود.
میزان استفاده از هر یک از اجزای سازنده الستیک بستگی به نوع و ساختار تایر  ،شرایط حرکتی جاده  ،شرایط آب و هوایی و ...
دارد .به ظور میانگین درصد وزنی هر یک از مواد تشکیل دهنده تایر رادیال سواری به شرح زیر می باشد :
 .1کائوچوی طبیعی و مصنوعی %42-46
 .2نخ

%3–5

 .3دوده

% 22 – 26

 .4سیم

% 11 - 15

 .5سایر مواد شیمیایی

% 12 – 15

واردات بی رویه تایر سوواری به کشور طی سالهای  93و  94مشکالت زیادی را برای فروش تایرسازان داخلی ایجاد کرده ست به
طوری که مازاد واردات در سال  ، 93بازار تایر سال  94را به گونه ای به اشباع رساند که همه تایرسازان با مشکل فروش مواجه
شدند .از سوی دیگر کاهش تولید خودرو و انباشت بدهی خودروسازان به تایرسازان شرایط اقتصادی را در این صنعت بحرانی تر
نمود .طبق آمار انجمن صنفی تایر کشور  ،تولید تایر در سال  94حدود  194هزار تن و میزان واردات تایر  103هزار تن گزارش
شده ست که در این میان گروه صنعتی بارز با تولید  70.6هزار تن  36/4درصد از تولیدات کل کشور را به خود اختصاص داد.
تاریخچه شرکت :
مجتمع صنایع الستیک سیرجان ( سهامی خاص ) در تاریخ دوم تیرماه  1363در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به
ثبت رسیده و به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  16دی ماه  1366صاحبان سهام  ،نام شرکت به " مجتمع صنایع
الستیک کرمان " و نوع آن از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و در تاریخ  24دی ماه  1384مجدداً به " گروه صنعتی بازر
" تغییر نام داد و در تاریخ  1376/6/24در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده ست.
سهامداران و افزایش سرمایه های شرکت :
در حال حاضر سهامداران شرکت ( بدون ثبت آخرین مرحله افزایش سرمایه ) به شرح جدول ذیل می باشند :
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نام سهامدار

تعداد سهام

درصد مالکیت

سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

 838میلیون

50.3

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

 638میلیون

38.2

ترکویزپارتنرز لیمیتد

 24میلیون

1.4

سایر

 166میلیون

10

افزایش سرمایه های شرکت از سال  85به ترتیب زیر می باشد

تاریخ

سرمایه قبلی

مبلغ

افزایش سرمایه جدید

درصد افزایش

سرمایه

محل

افزایش

سرمایه

1385/04/11

442/500

132/500

575/000

29/94

آورده نقدی

1386/05/08

575/000

91/500

666/500

15/91

آورده نقدی

1393/02/06

666/500

166/625

833/125

25

آورده نقدی

1394/09/14

833/125

833/125

1/666/250

100

آورده نقدی

1395/07/07

1/666/250

860/250

2/526/500

52

آورده نقدی

نگاهی به ترازنامه سال  95شرکت :
 .1موجودی نقد شرکت نسبت به سال  94بیش از  2برابر شده ست .ثابت ماندن دریافتنی های تجاری و افزایش پرداختنی
تجاری باعث افزایش وجه نقد ناشی از عملیات شده ست و از طرف دیگر دریافت تسهیالت هم باعث افزایش وجه نقد
شرکت شده ست.
 .2بیش از  76درصد از مجموع دارایی جاری شرکت را مجموع دریافتنی های تجاری و موجودی کاال تشکیل می دهد.
موجودی کاال شامل کاالی ساخته شده و مواد اولیه می باشد.
 .3سرمایه گذاری بلند مدت شرکت  22درصد افزایش را تجربه کرده ست که ناشی از افزایش سرمایه بارز کردستان ست.
 .4بخش عمده بدهی جاری از پرداختنی تجاری ست که افزایش آن نسبت به سال  94مربوط به افزایش خرید مواد اولیه
ست.
 .5تسهیالت کوتاه مدت رشد  63درصدی نسبت به سال  94دارد که بابت دریافت وام  18درصدی از بانک اقتصاد نوین
ست .عمده تسهیالت شرکت مربوط به وام صندوق ذخیره ارزی می باشد .این وام معادل  28/057/000یورو و با نرخ
 labor+2درصد هزینه می خورد
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95

94

موجودی نقد

537،465

166،691

پرداختنی تجاری

دریافتنی تجاری

1،826،875

1،772،962

پرداختنی غیرتجاری

349،381

دریافتنی غیر تجاری

150،793

162،646

مالیات پرداختنی

384،602

590،199

موجودی کاال

1،626،003

1،637،096

سود سهام پرداختنی

272،376

899،557

پیش پرداخت ها

570،359

551،368

تسهیالت مالی

888،337

544،799

ذخایر

84،362

92،195

پیش دریافت تجاری

54،498

34،698

جمع دارایی جاری

4،290،763 4،711،495

جمع بدهی جاری

3،515،084 3،233،215

39،954

دریافتنی بلند مدت

55،378

سرمایه گذاری بلند مدت

1،622،434 1،989،314
22،068

دارایی نامشهود

13،333

دارایی ثابت مشهود

1،885،583 2،037،365

1،199،659

820،193
533،443

پرداختنی بلند مدت

21،835

17،732

تسهیالت بلند مدت

698،209

725،561

ذخیره مزایا کارکنان

196،052

168،928

سایر دارایی ها

85،763

جمع دارایی های غیرجاری

 3،571،892 4،181،153جمع بدهی غیر جاری

1،853
جمع بدهی ها

جمع دارایی ها

95

94

7،862،655 8،892،648

916،096

912،221

4،427،305 4،149،311

سرمایه

1،666،250

1،666،250

افزایش سرمایه در جریان

850،419

0

اندوخته قانونی

166،625

144،727

سود انباشته

1،623،373 2،060،043

جمع حقوق صاحبان سهام

3،434،350 4،743،337

جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام

7،861،655 8،892،648

نگاهی به صورت سود و زیان شرکت :
جدول زیر مربوط به سود وزیان واقعی  3سال اخیر شرکت به همراه پیش بینی سال  96شرکت می باشد
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پیش بینی 96

93

94

95

فروش

9،170،768

7،256،072

10،399،252 8،934،906

بهای تمام ده کاالی فروش رفته

6،437،199

5،329،982

6،423،365

سود ( زیان ) ناخالص

2،733،569

1،926،090

2،036،206 2،511،541

8،363،046

هزینه های عمومی  ،اداری و تشکیالتی

258،626

307،126

337،886

347،270

خالص سایر درآمدها ( هزینه ها ) ی عملیاتی

51،000

2،548

4،092

89،817

سود ( زیان ) عملیاتی

1،616،416 2،525،943

2،169،563

1،778،753

هزینه های مالی اداری

158،937

165،719

225،631

217،441

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

156،377

87،298

109،738

91،472

خالص درآمد ( هزینه ) های متفرقه

194،294

13،469

4،852

4،240

سود ( زیان ) قبل از اقالم غیرمترقبه  ،اثرات انباشته تغییر در اصول

2،717،677

1،551،464

1،657،024 2،048،818

و روشهای حسابداری
اقالم غیرمترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری

0

0

0

0

و مالیات
سود و زیان قبل از کسر مالیات

2،717،677

1،551،464

مالیات

570،339

369،401

سود ( زیان ) خالص پس از کسر مالیات

1،182،063 2،147،338

1،657،024 2،048،818
390،550

331،419

1،658،268

1،325،605

سود عملیاتی هر سهم

3،032

970

859

704

سود هر سهم قبل از کسر مالیات

3،262

931

811

656

سود هر سهم پس از کسر مالیات

2،577

709

656

525

سرمایه

833،125

1،666،250

2،526،500 2،526،500

اولین نکته ای که در مقابسه عملکرد سال های گذشته و پیش بینی سال آینده وجود دارد افت شدید و پیش بینی محتاطانه
شرکت از حاشیه سود ناخالص می باشد که احتماال متاثر از افزایش قیمت های کائوچوی طبیعی و مصنوعی طی ماه های آذر و
دی و بهمن که مقارن با زمان ارائه پیش بینی  96بوده  ،می باشد .نمودار زیر روند حاشیه سود ناخالص را نشان می دهد :
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پیش بینی 96

95

94
0.2981

0.2811

93

0.2654

0.1958

حاشیه سود ناخالص

ترکیب بهای تمام شده شرکت بر طبق صورتهای واقعی سال  95می توان گفت که سهم نزدیک به  67درصدی و دستمزد مستقیم
 4.5درصد و در انتها سربار هم سهم نزدیک به  29درصدی را از کل بهای تمام شده دارند .همانطور که می بینیم عمده هزینه های
شرکت از مواد مستقیم ناشی می شود .مواد مستقیم مصرفی شرکت به ترتیب براساس ارزش ریالی عبارتند از  :الف ) کائوچوی
طبیعی  ،ب ) کائوچوی مصنوعی  ،ج ) دوده  ،د ) مواد شیمیایی  ،ه ) نخ تایر  ،و ) سیم ست .قابل ذکر ست که بیش از  50درصد
هزینه مواد مستقیم بابت کائوچوی طبیعی و مصنوعی ست .شرکت کائوچوی طبیعی را وارد می کند و کائوچوی مصنوعی را از
طریق بورس کاال تامین می کند که هر دوی آن ها از تغییرات نرخ جهانی و نرخ دالر متاثر می شوند.
شرکت در پیش بینی خود برای خرید کائوچوی طبیعی دالر را  41/836ریال و برای خرید سیم هم دالر  40/433ریالی و در
نهایت خرید مواد شیمیایی را با نرخ  38/500ریال در نظر گرفته ست .نرخ کائوچوی طبیعی در بودجه  2.46دالر در هر کیلوگرم
در نظر گرفته شده ست .به عالوه شرکت میانگین نرخ خرید  SBRداخلی را  90/715ریال به ازای هر کیلو در نظر گرفته ست.
جدول زیر شمایی از مقایسه نرخ پیش بینی شرکت و نرخ هفته آخر اردیبهشت را نشان می دهد.
نرخ هفته آخر اردیبهشت
 ( 1712ریال  /کیلو )

59986

 ( 1502ریال  /کیلو )

63541

 ( PBRریال  /کیلو )

71020

 ( SMR 10دالر  /کیلو )

1.54

 ( SMR 20دالر  /کیلو )

1.53

دالر خرید مواد خارجی

پیش بینی شرکت برای سال 96

90715

2.46
41836

37500

بخش هر چند کوچکی از سود خالص را هم سود ناشی از سپرده بانکی به همراه سود سهام شرکت الستیک بارز کردستان می
سازد.
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طرح توسعه الستیک بارز کردستان :
اما یکی از مزایای شرکت بارز نسبت به مابقی رقبای خود طرح توسعه الستیک بارز کردستان ست که به زودی به بهره برداری می
رسد .پکرمان صاحب  90درصد الستیک بارز کردستان معادل  1/314/000/000سهم ست ( مابقی سهام هم در اختیار گروه ست )
این شرکت دارای ظرفیت اسمی  41/800تن الستیک رادیال سیمی ست که بنا بر اطالعات ارائه شده در صورتهای واقعی سال 95
 ،پیشرفت واقعی پروژه  84.8درصد ست.
پیش بینی سود سال : 96
فروض :
 .1میانگین نرخ دالر برای سال  4000 : 96ریال
 .2میانگین نرخ خرید کائوچوی طبیعی در سال  1.9 : 96دالر در کیلو
 .3میانگین نرخ خرید کائوچوی مصنوعی در سال  70000 : 96ریال در کیلو
 .4افزایش  5درصدی نرخ مواد اولیه ( به غیر از کائوچو ) نسبت به پیش بینی 96
 .5نرخ فروش محصوالت و مقدار فروش مثل پیش بینی محقق شود.
 .6شرکت الستیک کردستان  6ماه سال را با حاشیه سود ناخالص  25درصد تولید کند و  80درصد سود را تقسیم کند.
 .7هزینه های اداری و عمومی و سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی مشابه پیش بینی شرکت در نظر گرفته
شده است.
پیش بینی 96

کارشناسی 96

فروش

10،399،252

10،399،262

بهای تمام ده کاالی فروش رفته

8،363،046

7،865،934

سود ( زیان ) ناخالص

2،036،206

2،533،328

هزینه های عمومی  ،اداری و تشکیالتی

347،270

347،270

خالص سایر درآمدها ( هزینه ها ) ی عملیاتی

89،817

89،817

سود ( زیان ) عملیاتی

1،778،753

2،275،875

هزینه های مالی اداری

217،441

217،441

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

91،472

327،031

خالص درآمد ( هزینه ) های متفرقه

4،240

4،240

سود ( زیان ) قبل از اقالم غیرمترقبه  ،اثرات انباشته تغییر در اصول و

1،657،024

2،389،705

روشهای حسابداری
اقالم غیرمترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات

0

0

سود و زیان قبل از کسر مالیات

1،657،024

2،389،705

مالیات

331،419

443،893

سود ( زیان ) خالص پس از کسر مالیات

1،325،605

1،945،812
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سود عملیاتی هر سهم

704

901

سود هر سهم قبل از کسر مالیات

656

946

سود هر سهم پس از کسر مالیات

525

770

سرمایه

2،526،500

2،526،500

بیشتر فرض ها نسبت به شرایط فعلی بدبینانه هستند و فقط در مورد پروژه الستیک کردستان خوشبینانه فرض کرده
ایم ( تالش شده که اهمیت این پروژه نشان داده شود ) جهش سال پیش در قیمت کائوچوی طبیعی عمدتا ناشی از
باران های موسمی و جهش قیمت های کائوچوی مصنوعی هم در بین پلیمرها بی سابقه بوده ست .به عالوه سود
شرکت نسبت به افزایش نرخ فروش نسبت به پیش بینی  96بسیار حساس ست و افزایش  5درصدی نرخ فروش
محصوالت شرکت ( با فرض برقراری فروض فوق ) می تواند سود را تا  930ریال به ازای هر سهم افزایش دهد.
طبیعتا پیش بینی سود فوق تحت مفروضات مذکور معتبر ست.

سلب مسئولیت :مخاطبین محترم بر این امر واقف باشند که مطالب ارائه شده صرفأ منعکس کننده
اطالعات بازار بوده لذا تصمیم گیری و انجام هرگونه خرید یا فروش بر اساس اطالعات فوق بر عهده
خود اشخاص بوده و این کارگزاری هرگونه مسئولیتی نسبت به سود و زیان احتمالی کاربران را از
خود سلب می نماید.

www.mesbroker.com

آدرس :تهران خیابان مطهری بعد از بزرگراه مدرس پالک  193طبقه سوم
شماره تماس88544261-3 :
9

