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تحلیل بنیادی کاشی و سرامیک
سرامیک از اصلی ترین و قدیمی ترین مصنوعات ساخت بشر است 
که همواره، نقشی تعیین کننده در رشد فرهنگ و زندگی آدمی 
ایفا کرده است. اهمیت این دستاورد به اندازه ای است که امروزه 
حضور سرامیک های پیشرفته در عرصه های مختلف صنعت و 
تکنولوژی، همچنان در صدر علوم مهندسی مواد قرار گرفته است. 
نگاهــی بــه صنعــت کاشــی و ســرامیک بــه ویــژه کاشــی های 
ــران، نشــان می دهــد کــه  ــه صــورت صنعتــی در ای ســرامیکی ب
فعالیــت ایــن صنعــت از ســال 1339 آغــاز شــده و طــی 50 ســال 
گذشــته هم چنــان بــا رشــدی چشــمگیر رو بــه رو بــوده اســت. 



تحلیل بنیادی کاشی و سرامیک

کاشی و سرامیک در میان هفت صنعت منتخب 
7 رشته فعالیت های صنعتی دارای اولویت در سند چشم انداز 
برنامه راهبردی 1404به چشم می خورد که عبارتند از: خودرو، 
فوالد، نســاجی و پوشــاک، ســیمان، تایر و تیوب، لوازم خانگی 

و کاشی و سرامیک. 
حضــور کاشــی و ســرامیک در کنــار صنایــع دیگــری مثــل فــوالد 
و خودروســازی نشــان از اهمیــت بــه ایــن صنعــت در ســند 

دارد.   1404 چشــم انداز 

برنامه راهبردی صنعت کاشی و سرامیک 
کســب جایــگاه چهــارم در جهــان بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه 700 
میلیــون مترمربــع و 2 میلیــارد دالر صــادرات را می تــوان برنامــه 
در نظــر گرفتــه شــده بــرای ایــن بخــش با 8 هدف کلی دانســت. 
افزایــش ســهم صــادرات کشــور در بازارهــای جهانــی، اســتخراج 
معــادن و تولیــد محصــوالت کاشــی و ســرامیکی در مقیــاس 

اقتصــادی از جملــه اهــداف ایــن صنعــت هســتند. 

آمار صادرات کاشی و سرامیک 
آمــار موجــود در بخــش صــادرات بــر اســاس آنچــه انجمن صنفی 
کاشــی و ســرامیک منتشــر کرده اســت نشــان می دهد از ســال 
1391 تــا 1397 مقــدار صــادرات بــا شــیب مالیمــی در مســیر 
افزایشــی قــرار دارد در حالــی کــه ارزش دالری صــادرات کاهــش 

یافتــه اســت.
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ایــن موضــوع می توانــد ســه دلیــل داشــته باشــد، اول آنکــه 
ــه  ــی خــود حاضــر ب ــازار صادرات ــرای حفــظ ب ــن امــر ب ــان ای متولی
فــروش ارزان تــر شــده اند یــا اینکــه کاشــی هایی  کــه قیمــت 
دیگــر  دلیــل  بــه  بنــا  یــا  و  کرده انــد  صــادر  را  دارنــد  ارزان تــر 
کاشــی های درجــه دو، ســه و چهــار خــود را بــرای صــادرات در 
نظــر گرفتــه  و از صــادرات کاشــی درجــه یــک امتنــاع کرده انــد. 

مقدار صادرات )متر مربع(ارزش صادرات )دالر(سال
1391375,063,14594,002,401
1392455,514,623114,008,623
1393442,580,801109,803,078
1394421,442,626112,374,998
1395345,843,192126,232,789
1396394,239,325147,718,392
1397315,363,273150,891,518

عوامل تاثیرگذار بر صنعت کاشی و سرامیک 
رکود ســاخت و ســاز، چالش های موجود در ارتباط با صادرات، 
نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم، کاهش نقدینگی، نرخ تسهیالت 
بانکــی، عــدم انطبــاق بــازار مصــرف داخلــی بــا ظرفیــت تولیــدی 
موجود در کشور، رقابت تولیدکنندگان از طریق عدم افزایش 
نــرخ فــروش و افزایــش دوره وصــول مطالبــات اثــر مهمــی بــر 
صنعــت کاشــی و ســرامیک داشــته اســت و بــه دلیــل شــرایط 
مذکور، بسیاری از واحدهای صنعتی اقدام به توقف واحدهای 

تولیــد و یــا اســتفاده بخشــی از ظرفیــت تولیــدی نموده انــد. 
رکــود حاکــم بــر ســاخت و ســاز از اصلی تریــن عوامــل عــدم رونق 
اقتصــادی در بــازار صنعــت کاشــی و ســرامیک و کاهــش تقاضــا 

در بازارهــای هدف اســت. 
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افزایش نرخ در سال 97 به کاشی و سرامیک هم رسید 

که  اقتصادی  شدید  نوسانات  به  توجه  با  گذشته  سال  در 
کشور با آن دست و پنجه نرم کرد افزایش قیمت در تمامی 
صنایع و کاالها را شاهد بودیم. این افزایش قیمت در نهایت 
رفتن  باال  به  منجر  و  رسید  هم  سرامیک  و  کاشی  گروه  به 
قیمت محصوالت شد. در پی افزایش قیمت محصوالت نهایی، 
مواد اولیه و بهای تمام شده محصوالت باال رفته که بسته به 
تغییرات درآمد و بهای تمام شده، حاشیه سود شرکت های 

گروه کاشی و سرامیک تغییر کرده است.

مقایسه درآمدی شرکت ها 
بررسی درآمد 6 شرکت گروه کاشی و سرامیک در بازار بورس 
نشان می دهد، درآمد کلیه شرکت ها در سال 97 به دلیل افزایش 
نرخ فروش محصوالت افزایش یافته است اما بیشترین درصد 
افزایش درآمد مربوط به کحافظ است. درآمد کحافظ از 6 میلیارد 
تومان در سال 96 با رشد 228 درصدی به 21 میلیارد تومان در 
سال 97 رسیده است. البته این شرکت در سال 96 زیان خالص 
19 میلیارد تومانی شناسایی کرده است که در سال 97 به دلیل 
افزایش درآمد، زیان خالص شرکت با کاهش 40 درصدی همراه 
بوده و به 11 میلیارد تومان رسیده است. کمترین میزان افزایش 
درآمد نیز مربوط به کلوند بوده که  از 120 میلیارد تومان در 
سال 96 به 161 میلیارد تومان در سال 97 افزایش 34 درصدی 
داشته، سود خالص کلوند از 8 میلیارد تومان در سال 96 با 
رشد 157 درصدی به 21 میلیارد تومان رشد پیدا کرده است. 
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 مقایسه فروش و سود خالص شرکت های کاشی و سرامیک

در سال 96 و 97-میلیارد تومان
مقایسه سود )زیان( خالصمقایسه درآمد

درصد 13961397نمادشرکت
درصد تغییرات 13961397تغییرات 

427%75315%57100کپارسکاشي پارس
کارخانجات کاشي و 

395%26-129%2865کسعديسراميک سعدي

صنايع کاشي و 
271%58932%121191کساوهسراميک سينا

صنايع کاشي و 
157%34821%120161کلوندسراميک الوند

توليدي کاشي 
148%21-65%3557کترامتکسرام

کارخانجات کاشي و 
40%11-19-228%621کحافظسراميک حافظ

باال رفتن حاشیه سود خالص  با افزایش نرخ محصوالت 
با توجه به تغییرات درآمد و سود خالص شرکت ها و تغییرات 
بهای تمام شده شرکت های کاشی و سرامیک، تغییرات حاشیه 
سود خالص نیز قابل توجه است. بررسی حاشیه سود خالص 
شرکت های گروه کاشی و سرامیک نشان می دهد، همراه با 
افزایش درآمدها و افزایش سود خالص شرکت های این گروه، 

حاشیه سود شرکت ها نیز افزایش یافته است. 
مقایسه حاشیه سود خالص شرکت های کاشی و سرامیک در سال 96 و 97

درصد تغییرسال مالی 97سال مالی 96نمادنام شرکت
10%15%5%کپارسکاشی پارس

کاشی و 
17%10%7-%کسعدیسرامیک سعدی

کاشی و 
10%17%7%کساوهسرامیک سعدی

کاشی و 
6%13%7%کلوندسرامیک الوند

تولیدی کاشی 
8%2%6-%کترامتکسرام

کاشی و 
245%55-%300-%کحافظسرامیک حافظ
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شرکت تولیدی کاشی تکسرام )کترام( 
شرکت تولیدی کاشی تکسرام در شهر اصفهان واقع شده است. 
فعالیت اصلی این شرکت تولید انواع کاشی های گرانیتی کف 
و دیواری )مات و براق( است. کترام با سابقه بیش از بیست 
سال فعالیت در صنعت کاشی و سرامیک دارای جایگاه تقریبا 
مناسب اما کوچکی در بازار رقابتی این صنعت است. سهامداران 
عمده این شرکت را افراد حقیقی تشکیل داده اند و وابستگی به 

نهاد یا شرکتی خاص در آن به چشم نمی خورد. 

نتایج عملکرد شرکت
در سال مالی 97 کترام توانسته است با افزایش 65 درصدی 
درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شـده هم سـو با یکدیگر سـود 
ناخالص را به میزان 62 درصد افزایش دهد. در سال مالی 96 
کترام زیان خالص 2 میلیارد تومانی گزارش کرده بود که این 
رقـم بـا توجـه بـه افزایـش درآمدهـای عملیاتـی که عمدتا ناشـی 
از افزایـش نـرخ فـروش محصـوالت بـوده بـه سـود 1 میلیـارد 
تومانـی تبدیـل شـده اسـت. بدیـن ترتیـب زیـان خالـص 74 

ریالـی هـر سـهم بـه سـود خالـص 36 ریالی رسـیده اسـت. 
عملکرد شرکت در دوره مالی منتهی به اسفند 1397به دلیل 
دستیابی به مقادیر تولید و فروش پیش بینی شده منجر به 
سود گردیده است و در این ارتباط شرکت اقدام به تنوع در 
بازار فروش کاشی  به  تزیینی جهت ورود  تولید کاشی  های 
دیوار نموده است با تداوم این امر می توان به سودآوری این 

شرکت هم چنان امید داشت. 
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درآمد حاصل از فروش محصوالت کترام 
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کاشی و سرامیک حافط )کحافظ(
شــرکت کاشــی و ســرامیک حافــظ یکــی از برندهــای قدیمــی و 

معتبــر صنعــت کاشــی و ســرامیک اســت. 
شــرکت ســرمایه گســتر آریــا بــا 95.44 درصــد ســهم بیشــترین 
مالکیــت ایــن شــرکت را دارد و ســایر ســهامداران آن بــه شــرح 

ذیــل هســتند: 

درصد سهامنام شرکت
95.44شرکت سرمایه گستر آریا

0.27سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
0.16آریا رسانه تدبیر
0.05تدبیرپرداز دلسا
0.03آریا سبکه افق

0.03سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی
0.01ریوان سرام

4.01سایر سهامداران حقیقی و حقوقی

نتایج عملکرد شرکت 
کحافــظ در گــزارش تفســیری مربــوط بــه ســال 97 مدعــی شــده 
اســت بــا توجــه بــه فعالیت هــای بازاریابــی و بازارســازی انجــام 
شــده در بازارهــای هــدف، پیش بینــی می گــردد نــرخ فــروش 
محصــوالت شــرکت در ســال 98 نســبت بــه ســال 97 افزایــش 

100 درصــدی داشــته باشــد. 
بــا توجــه بــه افزایــش بهــای تمــام شــده و کاهــش حاشــیه ســود 
خالــص در صنعــت کاشــی، مدیریــت شــرکت تــالش کــرده در 
جهــت کنتــرل هزینه هــا از جملــه بهینه ســازی مصــرف مــواد 

اولیــه، انــرژِی و ســایر هزینه هــای ثابــت برآیــد. 
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نرخ فروش محصوالت کحافظ

بع
مر

تر 
 م

در
ن 

ما
تو

0

20000

15000

5000

10000

25000

داخلی 96 داخلی  97 صادراتی 96 صادراتی 97

ان
وم

ت

درآمد حاصل از فروش محصوالت کحافظ

فروش داخلی 96 فروش داخلی 97فروش صادراتی 96 فروش صادراتی 97

6,000,000,000

15,000,000,000

604,000,000

6,000,000,000

71
00 80

00
190

00

75
00

112
00

20
000

82
00 96

00
85

00

193
00

162
00

20
80

0

کاشی دیوار کاشی کف کاشی کف پرسالنی

10هفته نامه                     شماره 49  پنجشنبه 27 تیر 1398



تحلیل بنیادی کاشی و سرامیک

کاشی و سرامیک سعدی )کسعدی(
جملــه  از  ســعدی  ســرامیک  و  کاشــی  کارخانجــات  شــرکت 
ــی  واحدهــای تابعــه تامیــن اجتماعــی اســت کــه فعالیــت اصل
آن طراحــی و تولیــد انــواع کاشــی و ســرامیک اســت ســهامداران 

ــل اســت: ــه شــرح ذی عمــده  آن ب

 درصد مالکیتنام شرکت

45.54  سرمایه گذاری صدر تامین

37.08سرمایه گذاری آتیه صبا

5.46 سرمایه گذاری ملی ایران

نتایج عملکرد شرکت 
کســعدی در ســال مالــی گذشــته توانســته اســت درآمدهــای 
عملیاتــی را 129 درصــد افزایــش دهــد و از 28 میلیــارد تومــان 
بــه 65 میلیــارد تومــان برســاند. بــا افزایــش درآمدهــا بهای تمام 
شــده نیــز افزایــش 113 درصــدی داشــته و از 27 میلیــارد تومان 

بــه 58 میلیــارد تومــان رســیده اســت. 
ســود ناخالــص بــا 528 درصــد افزایــش از 1 میلیــارد تومان به 7 
میلیــارد تومــان، زیــان عملیاتــی در ســال مالــی 96 از 1 میلیــارد 
و 700 میلیــون تومــان بــه ســود عملیاتــی 3 میلیــارد تومانــی در 
ســال مالــی 97 و زیــان خالــص 2 میلیــارد تومانــی در ســال 96 
بــه ســود خالــص 6 میلیــارد تومانــی در ســال 97 افزایــش پیــدا 

کــرده اســت. 
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تحلیل بنیادی کاشی و سرامیک

درآمد حاصل از فروش محصوالت کسعدی
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تحلیل بنیادی کاشی و سرامیک

کاشی و سرامیک الوند )کلوند(
شــرکت کاشــی و ســرامیک الونــد تولیــد انــواع 
کاشــی، ظــروف چینــی و ســرامیکی، انــواع لعاب و 
فرآورده های مشــابه و وابســته را محوریت اصلی 
کار خــود قــرار داده و در کنــار آن بــه موضوعــات 

فرعــی دیگــری نیــز می پــردازد. 
ســهامدار عمــده کلونــد شــرکت ســرمایه گذاری 
ــا 87.63 درصــد از مالکیــت اســت  صدرتامیــن ب
در نتیجه این شــرکت هم از وابســته های تامین 

اجتماعــی بــه شــمار مــی رود. 

نتایج عملکرد شرکت
صنایع کاشی و سرامیک الوند در سال مالی 97 
درآمدهای عملیاتی را 34 درصد افزایش داده و از 
120 میلیارد تومان به 161 میلیارد تومان رسانده 
اســت. بهــای تمــام شــده درآمدهــای عملیاتــی از 
93 میلیــارد تومــان بــا 28 درصــد رشــد بــه 120 
میلیارد تومان رســیده و ســود ناخالص، عملیاتی 
و خالص به ترتیب 54، 80 و 157 درصد افزایش 

داشــته اند. 

13هفته نامه                     شماره 49  پنجشنبه 27 تیر 1398



تحلیل بنیادی کاشی و سرامیک

نرخ فروش محصوالت کلوند
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تحلیل بنیادی کاشی و سرامیک

شرکت کاشی و سرامیک سینا )کساوه(
شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا در سال 1367 
با نام »کاشی ساوه« به ثبت رسید و در سال 1379 
بــه شــرکت »کاشــی و ســرامیک ســینا« تغییــر نــام داد 
و از ســال 1388 تحــت پوشــش هلدینــگ گســترش 

پایــا صنعــت ســینا قــرار گرفــت. 

نتایج عملکرد شرکت 
در ســال مالــی 97 کســاوه 290 میلیــارد تومــان درآمــد 
عملیاتــی داشــته اســت کــه در مقایســه بــا ســال مالــی 
96 و مبلــغ 177 میلیــارد تومــان افزایــش 64 درصــدی 
را نشــان می دهــد.  بهــای تمــام شــده در ســال مالــی 
97 حــدود 207 میلیــارد تومــان بــوده و در مقایســه بــا 
مــدت مشــابه ســال گذشــته کــه 141 میلیــارد تومــان 

بــود از افزایــش 47 درصــدی حکایــت می کنــد. 
ســود ناخالــص 134 درصــد، ســود عملیاتــی 271 درصد 
و ســود خالــص 548 درصــد از ســال 96 تــا 97 افزایــش 
داشــته و اعــداد آن بــه ترتیــب 83 میلیــارد تومان، 47 
میلیــارد تومــان و 38 میلیــارد تومــان در انتهــای ســال 

مالــی 97 گــزارش شــده اســت. 
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تحلیل بنیادی کاشی و سرامیک
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تحلیل بنیادی کاشی و سرامیک

کاشی پارس)کپارس( 
کاشــی پــارس را می تــوان بــه عنــوان یکــی از زیرمجموعه هــای 
کاشــی ســینا درنظــر گرفــت چــرا کــه بالــغ بــر 53 درصد از ســهام 

کپــارس متعلــق بــه کســاوه اســت. 
کاشــی پارس از جهت تکنولوژی و ســخت افزار نصب شــده در 
وضعیــت مناســبی قــرار دارد و بــا توجــه بــه تالش هــای صــورت 
گرفتــه از نظــر تولیــد محصــوالت پرســالنی در ردیــف بهتریــن 

تولیدکننــدگان ایــن محصــول قــرار گرفتــه اســت. 

نتایج عملکرد شرکت
درامدهــای عملیاتــی کاشــی پــارس در ســال مالــی 97 حدود 100 
میلیــارد تومــان بــوده کــه نســبت بــه رقــم 57 میلیــارد تومانــی 
ســال 96 از افزایــش 75 درصــدی حکایــت می کنــد. بهــای تمــام 
شــده در ســال 97 بــا 67 درصــد افزایــش از 44 میلیــارد تومــان 
بــه 74 میلیــارد تومــان رســیده و ســود ناخالــص 25 میلیــارد 
ــا 101 درصــد افزایــش را در پــی داشــته اســت. ســود  ــی ب تومان
عملیاتــی 279 درصــد رشــد کــرده و از 4 میلیــارد تومــان بــه 16 
میلیــارد تومــان رســیده و ســود خالــص نیــز بــا جهــش 427 
درصــدی از 3 میلیــارد تومــان بــه 15 میلیــارد تومــان رســیده 

اســت. 
کپارس در ســال مالی 97 افزایش ســرمایه 42 درصدی داشــته 
و ســرمایه 8 میلیــارد و 775 میلیــون تومانــی آن بــه 12 میلیــارد 

و 460 میلیون و 500 هزار تومان رســیده اســت. 
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تحلیل بنیادی کاشی و سرامیک
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تحلیل بنیادی کاشی و سرامیک

جمع بندی 
کاشــی و  گــروه  در  فــروش محصــوالت  نــرخ  افزایــش  اثــرات 
ســرامیک مثبــت ارزیابــی می شــود و همان گونــه کــه از اطالعــات 
آورده شــده برمی آیــد افزایــش حاشــیه ســود خالــص شــرکت ها 
را در پــی داشــته اســت. امیــد بــه بهبــود و رونــق اقتصــادی 
کشــور و افزایش ســاخت و ســاز می تواند زمینه های باال رفتن 
فــروش مقــداری شــرکت ها و افزایــش درآمــد را بــه وجــود آورد. 
هم چنیــن بــا توجــه بــه شــرایط ســاخت و ســاز در کشــورهای 
همســایه همچون عراق و ســوریه می توان به افزایش صادرات 
امیــد داشــت؛ در ایــن میــان سیاســت های وارداتــی و تعرفــه ای 

کشــورهای مقصــد در میــزان صــادرات اثرگــذار اســت. 

19هفته نامه                     شماره 49  پنجشنبه 27 تیر 1398



@boursefouri www.baeghtesad.com

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری اشاعه تبلیغ

mohsenilchi@gmail.com مدیر مسئول: محسن ایلچی
سردبیر: سامان احمدوند

تحریریه: سارا عصمتی، بهمن دارابی، مینا قنبری.
مدیر هنری: معاد طبری

واحــد3  ،  12 پــالک  مرزبان نامــه  کوچــه  مفتــح،  خیابــان  تهــران،  نشــریه:   نشــانی 
تلفن: 72-88344371 / نمابر: 88317577/ 09025638096

هفته نامه تحلیلی بازار سرمایه ایران | شماره 49
پنجشنبه 27 تیر 1398 | 15 ذی القعده 1440 | 18 جوالی 2019


