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تاصیکو، سهامدار عمده شرکت کاشی الوند

سایر
30.15%

شرکتسرمایهگذاریصدرتامین
68.7%

صندوقصباگسترنفت
وگازتامین

1.15%
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وضعیت بازار کاشی در ایران

کرمان،یزد،شهرهایدرکشورکاشیهایعمده
.میشودتولیدقزوینوتهراناصفهان،خراسان،

کشوردرسرامیکوکاشیتولیداسمیظرفیت
60تا50عملدرامااست؛مربعمترمیلیون705

.میگیردصورتتولیدظرفیتایندرصد

سال،درمربعمترمیلیون100صادراتباایران
.استجهاندرکاشیصادرکنندهپنجمین

پروژههایومسکنبازاردرسرمایهگذاریکاهش
میزانوشدهکاشیبازاردررکودباعثعمرانی،
به92سالدرمربعمترمیلیون500ازکاشیتولید
.استرسیده98سالدرمیلیون400

شاخصهایصمت،وزارتگفتهبههمچنین
تولیدمانندایران،درصنعتاینتولیدنهادههای

باتولیدی،ضایعاتوکارگرهرازایبهسرانه
.داردفاصلهجهانیمیانگینهای

5187

1266
909

560 510 401 398 347 300 296

(میلیونمترمربع)2019میزانتولیددرسال



محصوالت شرکت کاشی الوند

(سرامیک)کاشیکفکاشیدیوار

کاشیپرسالنی

کاشی 
دیوار
36%

کاشی 
کف
34%

کاشی 
گرانیتی و 

پرسالنی
30%

محصوالت شرکت
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برایوداردبیشتریمقاومتمعمولی،کاشیبهنسبت
بهنسبتباالتریقیمت.استمناسبترپرترافیکاماکن

.استدشوارترآننصبوداردسرامیک



فرایند تولید کاشی و سرامیک

ورنگلعاب،رس،خاکمصرفی،اولیهموادمهمترین
.هستندپالت

خاک)اصلیمواددستهسهبهمیتوانرامصرفیمواد
(لعاب)آورگدازو(آلومینوسیلیس)پرکننده،(رس

.کردتقسیمبندی

باالیفشاردروشدهدرایراسپریوارداولیهمواددوغاب
.میشودتبدیلپودربهمحفظه

وشدهباالفشارباقالبهاییواردپودرشدهاولیهمواد
.میشوندپرس

حدوددروشدهعمودیخشککنواردشدهپرسقالب
.میشودخشکدقیقه50

.میشوداعماللعابودکوربعدی،مرحلهدر

.میگیردصورتدقیقه50مدتبهدرجه1020دمایدرپخت

کاشیمورددروشدهبستهبندیمحصولنهایتدر
.میگیردصورتپولیشلعاب،بدونگرانیتی
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بهای تمام شده به ازای هر تولید
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مواد 
اولیه 

مصرفی
دستمزد 62%

مستقیم
11%

سربار
27%

بهای تمام شده
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(ریال)بهایتمامشدههرجزءهزینهایبهازایهرمحصولتولیدی

نیرویانسانی لعاب سایرمواداولیه تعمیرونگهداری خاک

انواعپالت رنگ کارتن استهالک هزینهمالی



.  بازگشت به سطوح قیمت های دالری هر متر مربع کاشی در سال های قبل جهش ارزی دور از دسترس نیست
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1400افزایش نرخ های فروش، در کنار تولید نسبتا ثابت  در ابتدای سال 

8

1395139613971398139914001401140214031404مفروضات کالن
34,00037,00079,415112,276215,000220,000275,000330,000396,000455,400نرخ دالر

%15%20%20%25%30%50%22%47%12%9نقطه به نقطه-نرخ تورم 
مفروضات تولید و فروش 

کفمیزان فروش کاشی 
(میلیون متر مربع)

2.42.62.52.72.42.52.62.62.62.6

2.32.32.32.42.32.32.42.42.42.4(متر مربع)میزان فروش کاشی دیوار
2.12.32.22.22.02.22.22.22.22.2(بعمتر مر)میزان فروش کاشی پرسالن

3.03.53.53.53.5 2.0 2.8 2.9 4.7 4.8(عمترمرب/ دالر)نرخ فروش کاشی دیوار 
2.83.33.33.33.3 1.8 2.1 2.1 3.3 3.5(عمترمرب/ دالر)نرخ فروش کاشی کف 

نرخ فروش کاشی پرسالن 
(مترمربع/ دالر)

5.7 5.4 3.3 2.9 2.9 4.75.05.05.05.0

ت از نسبت مجموع تخفییفات و برگش
)%(فروش 

-0.3%-0.1%-0.1%-0.5%-0.3%-0.4%-0.4%-0.4%-0.4%-0.4%

مفروضات بهای تمام شده 
12.812.46.77.16.48.09.39.39.39.3(تن/دالر)نرخ خاک
750900900900900 626 830 675(تن/دالر)نرخ لعاب
917113860199901999019990199901999019990(تن/دالر)نرخ رنگ

250250250250250 187 174 179(هزار عدد/دالر)نرخ کارتن
7,64610,00010,00010,00010,000 5,660 7,646 4,284(هزار عدد/دالر)نرخ پالت



در پنج سال گذشته( CCC)بهبود چرخه وجه نقد عملیاتی 

بهواسطهکاهشالتهاباتدالروفضایتورمیCCCانتظاربرایافزایش
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روز: واحد
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(FCFE)نقدی آزاد سهامداران تداوم مثبت بودن جریان 

افزایشنیازبهسرمایهگذاریدرسرمایهدرگردشهمگام

-283
-16 -24

573 437
271
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2142
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793

1211

1842

2319

2759

3156

FCFE NI

میلیارد ریال
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1400تومانی در سال میلیارد 120پتانسیل رسیدن به سود 

1395139613971398139914001401140214031404میلیارد ریال-صورت سود و زیان 

1,1271,2001,6102,0183,5805,3517,6179,08210,89812,533فروش

(8,405)(7,303)(6,082)(5,065)(3,650)(2,665)(1,607)(1,201)(934)(902)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

2252664094109151,7012,5523,0003,5954,128ناخالص( زیان)سود 

%32.9%33.0%33.0%33.5%31.8%25.6%20.3%25.4%22.1%20.0حاشیه سود ناخالص

(281)(233)(190)(155)(124)(97)(96)(96)(84)(78)اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی

9390128156174200 56(25)22-19ی عملیاتی(هزینه ها)خالص سایر درامدها 

1671602883709111,6682,5252,9653,5364,047عملیاتی( زیان)سود 

%32.3%32.4%32.7%33.1%31.2%25%18%18%13%15حاشیه سود عملیاتی

(329)(286)(238)(200)(140)(64)(70)(48)(57)(58)هزینه مالی

خالص سایر درامدها و هزینه های 
غیرعملیاتی

(16)2 17 2 24 912151618

1,5362,3372,7433,2663,736 871 302 257 105 92سود قبل از مالیات 

(580)(507)(423)(495)(325)(78)(51)(43)(22)(24)مالیات

1,2111,8422,3192,7593,156 793 251 214 83 69خالص( زیان)سود 

%25.2%25.3%25.5%24.2%22.6%22.1%12.4%13.3%6.9%6.1حاشیه سود خالص

400400400400400400400400400400سرمایه

3,0274,6055,7986,8967,890 1,982 627 534 208 172ریال-سود هر سهم 
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