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بخش اول
تحلیل صنعت

گزارش تحلیل شرکت سپنتا

معرفی صنعت:
ورقهای فوالدی با دو روش نورد سرد و گرم
تولید و عرضه میشوند .معمو ًال ورقهای
نورد گرم ،پس از تولید در یک فرآیند خاص،
«گالوانیزه» میشوند .به بیان دیگر ،در
فرآیند تولید ورق گالوانیزه ،متخصصان ،یک
الیهی نازک از جنس عنصر فلزی روی بر
سطح خارجی ورق میکشند .گالوانیزاسیون
یا رویاندودکردن ،مقاومت ورقهای فوالدی
را در برابر زنگزدگی و خوردگیهای
احتمالی افزایش میدهد .یکی از عمده موارد استفاده از ورق گالوانیزه ،در تولید لوله های گالوانیزه
است.

کاربردهای لوله گالوانیزه صنعتی بیشتر برای فعالیت های
ساختمانی می باشد .استفاده از این محصول زمانی مطرح
گردید که به لوله آهنی نیاز بود و در عین حال رطوبت
باعث خوردگی و تخریب زودهنگام آن میگردید .اگرچه
برای جلوگیری از خوردگی فوالد راه های گوناگونی وجود
دارد ،اما بهترین راه آن با توجه به کاربرد لوله های صنعتی،
گالوانیزاسیون آنها بود .با تولید ورق های گالوانیزه ،ایدهی
تولید لوله گالوانیزه صنعتی از ورق گالوانیزه به طور
مستقیم شکل گرفت و از آن پس این لوله جایگاه ویژه ای
در محصوالت فوالدی ساختمانی به خود اختصاص دارد.
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وضعیت بازار جهانی :
برترین تولیدکنندگان فوالد در جهان
یکی از راهبردی ترین صنایع در دنیا صنعت تولید فوالد به شمار آید که میزان تولید ساالنه آن تأثیرات بالقوهای
در بازارهای جهانی دارد .بازار فوالد و محصوالت فوالدی دارای جذابیت فراوانی برای سرمایهگزاران می باشد چرا
که نقش اساسی در رشد و توسعه کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه دارد .در جدول و نمودار زیر به
ترتیب میزان تولید فوالد کشورها و روند تولید فوالد جهانی طبق آخرین اطالعات منتشر شده در ژانویه 2022
نشان داده شده است:
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میزان تولید

به لحاظ رشد تولید ،ایران با ثبت رشد  11.5درصدی در فوریه  ،2021بیشترین رشد تولید نسبت به فوریه 2020
را در میان ده کشور نخست تولیدکننده فوالد به خود اختصاص داده است .پس از آن چین با رشد  10.9درصدی،
ترکیه با رشد  5.9درصدی ،برزیل با رشد  3.8درصدی ،کره جنوبی با رشد  1.2درصدی قرار دارند.
به لحاظ رشد تولید ،ایران با ثبت رشد  20.3درصدی در ژانویه  2022بیشترین رشد تولید نسبت به ژانویه 2021
را در میان ده کشور نخست تولیدکننده فوالد به خود اختصاص داده است .پس از آن هند با رشد  4.7درصدی و
ایاالت متحده با رشد  4.2درصدی قرار دارند .بیشترین افت تولید را نیز چین با افت  11.2درصدی داشته است.
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بیشترین کشورهای مصرف کننده فوالد و محصوالت فوالدی

انجمن جهانی فوالد در پایان ژوئن  2021طی گزارش سرانه مصرف ظاهری فوالد کشورهای جهان
در سال  2020را منتشر کرد .براساس این گزارش کره جنوبی یکه تاز مصرف سرانه فوالد جهان در
سال گذشته بود و ایران نیز در
جایگاه

نوزدهم

قرار

داشت.

براساس گزارش فوق سرانه مصرف
ظاهری فوالد در کره جنوبی باالترین
میزان را در میان کشورهای جهان
داشته و این کشور با مصرف 954.9
کیلوگرم فوالد به ازای هر نفر در سال
گذشته رتبه اول را به خود اختصاص
داد.تایوان با  777کیلوگرم مصرف
سرانه فوالد پس از کره جنوبی در
جایگاه دوم قرار دارد .پس از آن چین با مصرف سرانه  ۶91.3کیلوگرم در سال  2020در جایگاه
سوم است.جمهوری چک با  ۶1۶.3کیلوگرم و ژاپن با  415.7کیلوگرم در جایگاه چهارم و پنجم
جهان به لحاظ مصرف سرانه فوالد قرار دارند.
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برترین تولیدکنندگان ورق گالوانیزه در جهان
در جدول زیر ،بزرگترین تولیدکنندگان ورق گالوانیزه در جهان (بر اساس درآمد) نشان داده شده است:
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شرکت " "ArcelorMittalاز بزرگترین تولیدکنندگان
فوالد جهان جهان است که بازار فروش آن شامل آفریقا ،اروپا
و آمریکا میشود .این شرکت انواع مختف فوالد را در  18کشور
با بیش از  190هزار نیروی کار تولید میکند .تولید ورق های
گالوانیزه در این شرکت در انواع ضخامت و مدلها انجام
میگیرد.

شرکت " "NSSMCیک تولیدکننده جهانی انواع ورق گرم ،ورق سرد،
ورق های گاولوانیزه و سایر محصوالت فوالدی است .این شرکت تأمین
کننده شرکت های مشهوری است که در زمینه اتومبیل ،ساخت و ساز ،
تولید و برق و غیره فعالیت میکنند.
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شرکت " "POSCOیک تولیدکننده جهانی فوالد است بیش از 41
میلیون انواع محصوالت فوالدی را برای بیش از  53کشور در سراسر
جهان تولید میکند.

شرکت

""Baosteel

شرکتی جهانی در تولید فوالد و محصوالت فوالدی است که در شانگهای
چین قرار گرفته است .این شرکت در بیش  40کشور در آسیا ،آفریقا،
اروپا و آمریکا فعالیت دارد.
شرکت " "NUCORمتنوع ترین تولید کننده محصوالت فوالدی در
آمریکای شمالی و بزرگترین تولیدکننده فوالد ایاالت متحده است .خط
تولید آنها شامل محصوالت مختلف گالوانیزه نیز است که به کارخانه ها،
مراکز خدماتی و تولیدکنندگان در طیفی وسیعی از صنایع فروخته میشود
شرکت ""GERDAUاز بزرگترین
تولیدکنندگان محصوالت فوالدی در آمریکای جنوبی است و با بیش از 30
هزار کارمند و نیروی کار در بیش از  10کشور مختلف در سراسر جهان،
محصوالت خود را به تولیدکنندگان در صنایع مختلف مانند ساخت و ساز،
خودروسازی ،شیمیایی و غیره عرضه میکند.

شرکت " "JFE Steelدومین تولیدکننده بزرگ ژاپنی در محصوالت فوالدی
است .این شرکت مواد اولیه صنایعی مانند حمل و نقل ،فناوری اطالعات و غیره
را تأمین میکند .مرکز فعالیت آن در توکیو واقع شده است.
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برترین تولیدکنندگان ورق گالوانیزه در ایران
در  50سال گذشته تعداد خطوط تولید ورق گالوانیزه نه تنها در ایران بلکه در دنیا چند برابر شده که می توان
این پیشرفت را نتیجه کاربرد روز افزون آهن و فوالد در صنایع مختلف دانست .در ایران نیز بهترین کارخانه های
تولید ورق گالوانیزه سال هاست که به تولید این ابزار کاربردی پرداخته اند که در ادامه با  3کارخانه مطرح در
کشورمان آشنا می شویم.
شرکت فوالد مبارکه اصفهان
در کنار تولید انواع ورق ،ورق
گالوانیزه نیز در خط تولیدی ثابت
این شرکت بوده که به لحاظ
صرفه اقتصادی جزء پر مخاطب
ترین محصوالت با برند این
شرکت است .شرکت فوالد
مبارکه اصفهان را در راس بهترین
کارخانه های تولید ورق گالوانیزه
به حساب میآورند.
شرکت فوالد امیر کبیر کاشان
این شرکت محصوالت خود را در
کیفیت باال و پس از طی تمام
مراحل اساسی در تولید ورق گالوانیزه ،ورق سرد آنیل شده و ورق اسید شویی به بازار عرضه می کند.

شرکت صنایع هفت الماس
اساسا هدف اصلی از ساخت این شرکت که در لیست کارخانه های تولید ورق گالوانیزه می درخشد تولید ورق
های ضد زنگ گالوانیزه بود .در سال  1375با برآورد ظرفیتی نزدیک به 100هزار تن در سال آغاز به کار کرد.
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شرکتهای برتر تولیدکننده لوله در ایران:







دقیق کاوه ایرانیان
لوله اهواز
نورد لوله و پروفیل سپاهان
لوله سازی سپنتا
لوله سازی ساوه
گروه صنعتی درپاد تبریز

شرکت لوله های دقیق کاوه ایرانیان
شرکت لوله دقیق کاوه ایرانیان اولین تولید کننده لوله بدون درز بخش
خصوصی کشور است ،که نزدیک به  20سال تجربه در زمینه تولید
لوله بدون درز دارد .این شرکت در سال  1374تاسیس و در سال
 1377به بهره برداری رسید .این شرکت به منظور تولید ساالنه پانزده
هزار تن تیوب بدون درز به روش کشش سرد و همچنین هفتاد پنج
هزار تن لوله بدون درز به روش نورد گرم فعالیت می کند.
شرکت لوله اهواز
شرکت نورد و لوله اهواز (سهامی عام) در سال  134۶و به منظور تولید کالف ورق گرم
فوالدی ،لوله های سیاه ،لوله گالوانیزه و پروفیل تاسیس شد و در سال  1350مورد بهره
برداری قرار گرفت .این شرکت با داشتن سابقه  40ساله در زمینه تولید محصوالت فوالدی،
تولیدات خود را با باالترین کیفیت و طبق استانداردهای بین المللی عرضه می کند.

شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان
شرکت نورد و لوله پروفیل سپاهان یکی از زیر مجموعه های
گروه صنعتی سپاهان است .این شرکت لوله پایه ،لوله دقیق
و فوق دقیق مورد نیاز برای صنایع مختلف را به صورت درز
مخفی تولید می کند.
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کارخانه نورد و پروفیل ساوه در سال  1354و ظرفیت 50،000
تن در سال تاسیس شد .تنوع محصوالت این شرکت باال بوده و
هم اکنون  2،000،000تن در سال انواع مقاطع فوالدی در
سایزهای گوناگون تولید می کند .
کارخانه های گروه صنعتی درپاد در سال  1380و با ظرفیت تولید  710هزار تن
محصول از جمله ورق گالوانیزه ،انواع لوله های گالوانیزه ،مبلی ،صنعتی ،آبرسانی،
انواع قوطی های مربع و مستطیل(صنعتی و ساختمانی) ،انواع پروفیل های باز و
بسته ،گاردریل و مقاطع خاص مانند بیضی با ظرفیت  710هزار تن در سال
تاسیس شد.
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بخش دوم
تحلیل شرکت

گزارش تحلیل شرکت سپنتا
معرفی شرکت

شرکت صنعتی و تجاری سپنتا بیستم فروردین ماه  1339با مسئولیت محدود تاسیس و فروردین 1355سهام آن در بورس
اوراق بهادار تهران پذیرش شد .سپنتا اکنون بیش از نیم قرن است که لوله وپروفیل تولید و عرضه می کند و از بدو تاسیس
تاکنون در بخش تولید انواع لوله ها و پروفیل فوالدی عمدتامورد استفاده در صنعت ساختمانی فعال بوده است.
ترکیب سهامداران
ترکیب سهامداران شرکت صنعتی سپنتا در تاریخ :1400/12/22

ترکیب سهامداران تلفیقی

ترکیب سهامداران خرد
بنیاد پانزده

سایر

خرداد

%35

سایر

ستاد اجرایی

%29

فرمان امام
%64

%55

سرمایهگذاری
ملی ایران…

بیمه معلم
%1

بنیاد پانزده خرداد
صنعتی تولیدی سپنتا
بیمه معلم

ستاد اجرایی فرمان امام
کارگزاری مفید

صنعتی

سرمایهگذاری ملی ایران

تولیدی سپنتا

صندوق ذخیره فرهنگیان

سایر

سایر

%9

صندوق ذخیره
کارگزاری مفید
%3

سرمایه شرکت :

شرکت با ده میلیون ریال در سال  13339تاسیس گردید و طی  5سال  13851به مبلغ پانصد میلیون ریال بالغ
گردید متعاقبا طی چهار مرحله سرمایه شرکت در سال  1357به مبلغ  2257میلیون ریال بالغ شد
تغییرات سرمایه شرکت به شرح جدول ذیل می باشد
تاریخ افزایش سرمایه

درصد افزایش

سرمایه جدید (میلیون ریال)

محل افزایش سرمایه

1376/10/24

600

13.543

آورده نقدی مطالبات حال شده

1379/02/10

256

36.115

آورده نقدی مطالبات حال شده

1382/08/20

150

54.173

آورده نقدی مطالبات حال شده

نکته با اهمیت  :شرکت از سال  1382تا کنون افزایش سرمایه نداده است .

فرهنگیان
%2
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محصوالت شرکت

لوله فوالدی سیاه :لوله فوالدی روکش نشده
است .استحکام لوله های فوالدی سیاه ،برای
انتقال آب وگاز در مناطق روستایی و شهری،
محافظت از سی م کشی الکتریکی و برای تهیه
بخار و هوا با فشارباال ایده آل است .صنایع نفت
و گاز ،از لوله فوالدی سیاه برای جابجایی
مقادیر زیادی نفت و گاز و ارسال به مناطق دور
افتاده استفاده می

کنند.

انواع لوله سیاه :لوله های سیاه به دو دسته
درز دار و بدون درز
تقسیم می شوند.
لوله سیاه درز دار :در فرایند تولید این دسته از محصوالت از روش جوش استفاده نمی شود ،به این صورت
که برای تولید از مقاطع فوالدی استفاده می شود و پس از حرارت و سایر فرایندها به لوله فوالدی تبدیل می
شود.
لوله سیاه بدون درز :در فرایند تولید لوله درزدار پس از برش ورق و شکل دهی آن  ،از جوشکاری نیز
استفاده می گردد.
ظرفیت تولید گروه
ارزش بازار

ظرفیت اسمی

ظرفیت عملی

انواع لوله قوطی و پروفیل فلزی (تن)





تولیدات پلیمری (تن)
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فرآیند تولید:
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متغیرهای با اهمیت:
نرخ ورق گرم:
نرخ فروش محصوالت تابعی از نرخ ورق گرم است .در بورس کاال با فرض دالر نیمایی  240،000ریال ،نرخ ورق
گرم مبارکه حدود  205میلیون ریال بالغ بر  850دالر است .نوع مواد اولیه تهیه شده توسط گروه شامل ورق گرم،
روی ،پلی اتیلن و سایر مواد شیمیایی است که بیشترین درصد را نسبت به کل خرید این مواد در سال  1400به
ترتیب ورق گرم( ،)%92روی( ،)%۶سایر مواد شیمیایی( )%1و پلی اتیلن( )%1اختصاص دارد .با توجه به اینکه اکثر
مواد اولیه خریداری شده و محصوالت نهایی شرکت را ورق گرم تشکیل میدهد ،در نتیجه نرخ این کاال بر فروش
و بهای تمام شده اثرگذار است.
تولید ورق گرم کشور در  11ماهه نخست سال جاری 7 ،میلیون و  593هزار تن بوده که کاهش  5درصدی را
نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد .قیمت ورق گرم چین ،با تقاضای مناسب از بازارهای خارجی حدود
 70تا  80یوان افزایش داشته و به  5،200-5،170یوان رسیده است .با حملهی روسیه به اوکراین ،کشورهای
اصلی هدف صادراتی ورق گرم این دو کشور که عمدتا در خاورمیانه قرار دارند ،با کمبود مواجه شدند .با توجه به
کاهش عرضهی روسیه ،اوکراین و کشورهای اروپایی ،خریداران برای خریداری ورق گرم به چین روی آوردند و
قیمت معامالت آتی این محصول به باالترین سطح سال جاری رسید .از طرف دیگر معامالت قوی تقاضای داخلی
را نیز تحریک کرده است .بازار ورق گرم اروپا روند صعودی داشته است .قیمتهای پیشنهادی شرکت
 ArcelorMittalافزایش داشته و به  1،277دالر رسیده است .با توجه به وضعیت فعلی اوکراین و روسیه ،مواد
خام در دسترس کارخانهها کاهش داشته است .از طرفی دیگر نیز افزایش هزینههای انرژی در اروپا ،سبب شده تا
تولیدکنندگان قیمتهای پیشنهادی خود را در حدود  1۶5تا  225دالر افزایش دهند.
نرخ ورق گرم  FOBچین
1,500
1,000
500
0

گزارش تحلیل شرکت سپنتا
نرخ ارز نیمایی
از آنجاییکه نرخ ورق گرم داخلی در بورس کاال بر اساس نسبتی از نرخ ورق گرم جهانی و ضرب آن در ارز نیمایی
تشکیل میشود ،یکی دیگر از متغیرهای تأثیرگذار بر شرکت را میتوان نرخ ارز دانست .ارز نیما در تاریخ فعلی در
قیمت های  245،000معامله میشود و به نظر میرسد در آینده نزدیک خود را به قیمت ارز آزاد نزدیک کرده و
شاهد ارز تک نرخی در بازار خواهیم بود.
روند ارز نیمایی
270,000
250,000
230,000
210,000
190,000
170,000
150,000

تابلوخوانی:
آمار تابلوخوانی نماد فپنتا به شرح زیر میباشد:
حجم میانگین

سرانه خرید

سرانه

قدرت

حقوقی به

میانگین

آمار دورهای

بازدهی

(هزار)

(میلیون)

فروش

خرید

حقیقی

روزانه

پنج روزه







فپنتا

ورود پول

میانگین
روزانه

(میلیون)








M

(میلیون)


ده روزه
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بیست روزه
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شصت روزه
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*نماد فپنتا در تاریخ  1400/12/18بسته شده است و محاسبات فوق مربوط به روزهای معامالتی قبل از آن است.
*  Mنشاندهنده میلیون تومان است.
*  Bنشاندهنده میلیارد تومان است.

گزارش تحلیل شرکت سپنتا
نسبتهای مالی:
بر اساس آخرین صورتهای مالی شرکت(منتهی به آذر  ،)1400نسبتهای مالی به شرح زیر میباشند:
نسبتهای مالی شرکت
نسبتهای سودآوری
حاشیه سود ناخالص

حاشیه سود عملیاتی

حاشیه سود خالص

بازده داراییها

بازده حقوق صاحبان سهام

%3.2

2.7%

2.1%

97%

157%

نسبتهای نقدینگی
نسبت جاری

نسبت آنی

نسبت نقد

1.32

1.32

0.018

نسبتهای اهرمی
جمع بدهی ها به دارایی ها

جمع بدهیها به حقوق صاحبان سهام

نسبت سود انباشته به دارایی ها

0.7

2.4

0.29

نسبت های کارایی
گردش دارایی ها

گردش دارایی ثابت

دوره گردش موجودی
کاال

گردش حسابهای
دریافتنی

دوره وصول مطالبات

4.7

135.4

-

5.3۶

۶8.5

گزارش تحلیل شرکت سپنتا
:روند مقدار فروش گروه
 لوله سفید و محصوالت پلیمری بیشترین سهم از فروش گروه را دارند و،به ترتیب محصوالت لوله سیاه و قوطی
.این روند در مورد مبلغ فروش نیز صدق میکند
روند مقدار فروش محصوالت
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لوله سفید






















لوله سیاه و قوطی





























لوله و اتصاالت پلیمری

:مبلغ و نرخ فروش محصوالت
مبلغ فروش
 ماهه منتهی به آذر9

 ماهه منتهی به6

1399 سال مالی

1398 سال مالی

دوره مالی

1400


1400 شهریور






سایر









لوله گالوانیزه









لوله سیاه









مجموع



سایر





)نرخ فروش(ریال










لوله گالوانیزه









لوله سیاه

گزارش تحلیل شرکت سپنتا
بهای تمام شده:
بهای تمام شده
دوره مالی

سال مالی 1398

سال مالی 1399

 6ماهه منتهی به

 9ماهه منتهی به

مواد مستقیم مصرفی





شهریور 1400


آذر 1400


دستمزد مستقیم تولید









سربار تولید









جمع









شرکت های زیرمجموعه:
شرکت های زیرمجموعه گروه صنعتی سپنتا به شرح زیر است:
شرکت

مبلغ فروش 98
(م.ر)

مبلغ فروش 99
(م.ر)

سود خالص 98
(م.ر)

سود خالص 99
(م.ر)

رشد سود سال
 99به 98

شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران











شرکت نورد و لوله سپنتا اهواز











شرکت نورد و لوله سپنتا مرند











شرکت صنعتی و تولیدی سپنتا پلیمر











شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا











شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا











گزارش تحلیل شرکت سپنتا
:صورت وضعیت مالی شرکت
1400 منتهی به آذر

1400 منتهی به شهریور

1399 سال مالی

1398 سال مالی

دوره مالی





دارایی




موجودی نقد









سرمایه گذاری کوتاه مدت









دریافتنیهای تجاری و سایر
دریافتنیها









پیش پرداخت ها









جمع داراییهای جاری









حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند
مدت









سرمایه گذاریهای بلند مدت









داراییهای ثابت مشهود









داراییهای نامشهود









جمع داراییهای غیرجاری









جمع داراییها



بدهی




پرداختنیهای تجاری و سایر



پرداختنیها








ذخیره مالیات بر درامد









سود سهام پیشنهادی و پرداختنی









جمع بدهیهای جاری









ذخیره مزایای پایان خدمت









جمع بدهیهای غیر جاری









جمع بدهیهای جاری و غیر جاری



سرمایه

حقوق صاحبان سهام














سهام خزانه









صرف سهام خزانه









اندوخته قانونی









سود (زیان) انباشته









جمع حقوق صاحبان سهام









جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

گزارش تحلیل شرکت سپنتا
صورت سود و زیان شرکت:

دوره مالی

سال مالی 1398

سال مالی 1399

 6ماهه منتهی به

 9ماهه منتهی به آذر

فروش





شهریور 1400


1400


بهای تمام شده کاالی فروش رفته









سود (زیان) ناخالص









هزینه های عمومی .اداری و









تشکیالتی
سود (زیان) عملیاتی









هزینه های مالی









خالص سایر درامدها و هزینه های









غیرعملیاتی
سود (زیان) خالص عملیات در حال









تداوم قبل از مالیات
مالیات









سود (زیان) خالص









سرمایه









سود هر سهم بر اساس آخرین









سرمایه

نکات صورتهای مالی شرکت:

 دریافتنی های تجاری شرکت در سال  1399در حدود  800درصد نسبت به سال  1398رشد داشته است
که نشان از فروش نسیه بیش از حد شرکت دارد.
 بدهی های جاری شرکت  80درصد در سال  1399نسبت به سال  1398رشد داشته است که این رشد
ناشی از رشد پرداختنی های تجاری و ذخیره مالیات بر درآمد است.
 سود اباشته شرکت در سال  1399نسبت به سال قبل  555درصد رشد داشته است .همچنین سود انباشته
شرکت حدود  99درصد از حقوق صاحبان سهام شرکت را تشکیل میدهدکه افزایش سرمایه از محل سود
انباشته را برای شرکت جذاب میکند.

گزارش تحلیل شرکت سپنتا

بخش سوم
پیشبینی
وضعیت آتی

گزارش تحلیل شرکت سپنتا
:پیشبینی
:بنیادی
:مفروضات




واحد

شرح





ریال

دالر نیما





تن/ریال

ورق گرم فوالد





تن/دالر

نرخ دالری ورق گرم





تن/ریال

نرخ گالوانیزه





تن/ریال

نرخ لوله سیاه



-

نرخ تورم
:فروش

مبلغ فروش محصوالت






شرح







سایر







لوله گالوانیزه







لوله سیاه







مجموع





)نرخ فروش محصوالت(ریال








نرخ لوله گالوانیزه







نرخ لوله سیاه

نرخ سایر

:بهای تمام شده






شرح







مواد مستقیم مصرفی

-

-

-

دستمزد مستقیم تولید







سربار تولید







جمع
.*سربار تولید تنها شامل استهالک میشود

گزارش تحلیل شرکت سپنتا
سود زیرمجموعه ها:
سود سرمایهگذاری شرکت

سود سرمایهگذاری

در 1400

شرکت در 1401


شرکت

سرمایه

درصد سهامداری

شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران







شرکت نورد و لوله سپنتا اهواز









شرکت نورد و لوله سپنتا مرند









شرکت صنعتی و تولیدی سپنتا پلیمر









شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا









شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا









مجموع

-

-





صورت سود و زیان پیشبینی شده:
صورت سود و زیان (میلیون ریال)

عملکرد 99

کارشناسی 1400

کارشناسی 1401

فروش







بهای تمام شده کاالی فروش رفته







سود (زیان) ناخالص







هزینه های عمومی .اداری و تشکیالتی







خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی







سود (زیان) عملیاتی







خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی







سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات







مالیات







سود (زیان) خالص







سرمایه







سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه







نکات تحلیل:







میزان تولید و فروش اسفندماه  1400شرکت برابر با ماه قبل درنظر گرفته شده است.
برای سال  1401از لحاظ مقداری ،تولیدی معادل سال  1400درنظر گرفته شده است.
نرخ ورق گرم در بورس کاال نسبتی در حدود  95درصد قیمت جهانی و نرخ ارز نیمایی است.
بیشترین میزان درآمدهای شرکت را درآمدهای غیرعملیاتی (سود سرمایهگذاری ها) میسازد.
شرکت سود نقدی زیرمجموعه ها را در قسمت فروش سال  1399گزارش کرده است.

گزارش تحلیل شرکت سپنتا
:جدول تحلیل حساسیت

. دو متغیر اثرگذار بر سود شرکت یعنی نرخ ورق گرم و نرخ دالر نیمایی مبنا قرار گرفته شده اند،در جدول زیر

)نرخ ورق گرم (دالر














































































































نرخ دالر



















نیمایی



























































































)(ریال

P/E پیش بینی قیمت سهم با ضریب
7

6.5

6

5.5

5

4.5

4

P/E نسبت

۶3۶،000

590،000

545،000

500،000

454،000

409،140

3۶3،۶88

)قیمت سهم (ریال

. است1401  ریال برای سال90،184 *مفروضات فوق با فرض سود

گزارش تحلیل شرکت سپنتا
تحلیل تکنیکال
بررسی رفتار قیمتی :

اگر بخواهی در یک نگاه کلی رفتار قیمتی نماد فپنتا شرح دهیم نماد مذکور حرکت صعودی خود را در تیرماه
سال  97در محدوده  12.800تومان آغاز نمود روند بلند مدت آن تا دی ماه  1399ادامه داشت و تا قله 5۶.000
تومان رشد داشت و در این بازه مطروحه رشد  442۶درصدی را تجربه نمود اما با توجه به فشار عرضه در بازار
سهام این نماد نیز با واکنش منفی روبه شد و پس از اصالح  %4۶قیمتی  ،کف حمایتی با اهمتی در خرداد 1400
در محدوده قیمتی  30.500تومان برای خود ایجاد نمود و مجداد با حرکت صعودی کل بازار در خرداد ماه نماد
نیز حرکت رشدی خود را آغاز نمود و تا شهریور  1400روند مثبت ادامه داشت و در این مدت توانست از قله قبلی
خود محدوده  5۶.000واحد عبور نماید و قله جدید  ۶3.000تومان را لمس نماید .اما پس از آن شکست خط
روند بلند مدت صعودی خود ز قیمت سهم با اصالح قیمتی و معامالت نوسانی رو به شده است بطوریکه بعد مدت
 ۶ماه شاهد اصالح قیمتی تا محدوده  40.000تومان وکاهش  38درصدی مواجه شده است .و در حال حاضر
برای خود کف حمایتی  39.000تومان ایجاد نموده که حمایت قیمتی بااهمتی برای سهم محسوب می شود.

گزارش تحلیل شرکت سپنتا
پیش بینی کوتاه مدت

نماد فپنتا به علت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ  18اسفند  1400متوقف شده است اما در این
بخش قصد داریم روند کوتاه مدتی سهم را پیش ینی کنیم در حال حاضر قیمت سهم در محدوده 40.000تومان
و حمایت خود قرار دارد انتظار می رود در ابتدا پس از بازگشایی شاهد معامالت نوسانی تا قیمت  38.000تومان
داشته باشد و پس از آن معامالت مثبت و رشد حدود  15درصدی تا محدوده  45.000تومان تجربه نماید شایان
ذکر است در حال حاضر نمودار سهم در یک الگوی مثلث گرفتار شده که محدوده  45.000تومان به عنوان مقاومت
با اهمیت برای سهم تلقی می شود و احتمال آن می باشد پس برخورد به این مقاومت قیمت سهم با واکنش منفی
مواجه شود .

گزارش تحلیل شرکت سپنتا
پیش بینی میان مدت و بلند مدت

همانطور که در پیش بینی کوتاه مدت اشاره شد در حال حاضر نمودار سهم در الگو ی مثلث قرار دارد  .ومقاومت
 45.000تومان برای این نماد با اهمیت ا ست در صورت اینکه در میان مدت موفق شود از مقاومت مذکور عبور
نماید هدف  48.000تومان را مد نظر قرار دارد .و در این محدوده امکان واکنش منفی زیاد استتتت و احتمال
دارد تا ستتطح  45000تومان اصتتالح داشتتته باشتتد اما دربلند مدت در صتتورت حفم حمایت مذکور و همچنین
ورود پول هوشمند در ناحیه امکان دارد در منطقه حمایتی شاهد پول بک باشیم و روند صعودی خود را مجددا
آغاز نماید و پس از عبور از م حدوده  48.000تومان به ترتیب اهداف  51.000تومان و پس از آن 53.000
تومان تجربه نماید .

گزارش تحلیل شرکت سپنتا

محتوای این گزارش حاصل تالش تیم تحلیل شرکت کارگزاری بانک ملت می باشد.

اسامی تحلیلگران به ترتیب عبارتند از:

مهدی فرجی ،رویا معصومی

راهبری تحلیل و نظارت برمحتوا:

محمد صالحی محبوب فومنی

