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فپنتانماد

1339سال تاسیس

387,170قیمت سهم )1400/04/28()ریال(

EPS TTM64,961)ریال(

P/E5.88 گذشته نگر سهم

اطالعات کلی شــرکت صنعتی سپنتا

P/E3.6    آینده نگر سهم

54تعداد سهم )میلیون سهم(

36%درصد شناوری

20,974ارزش بازار )میلیارد ریال(

1400/12/30سال مالی منتهی به

معرفی شرکت
ــن  ــیس و فروردیـ ــدود( تاسـ ــئولیت محـ ــا مسـ ــاه 1339ه.ش )بـ ــن مـ ــتم فروردیـ ــپنتا بیسـ ــاری سـ ــی و تجـ ــرکت صنعتـ شـ
1355 ســـهام آن در بـــورس اوراق بهـــادار تهـــران پذیـــرش شـــد. ســـپنتا اکنـــون بیـــش از نیـــم قـــرن اســـت کـــه لولـــه و 
پروفیـــل تولیـــد و عرضـــه مـــی کنـــد و از بـــدو تاســـیس تاکنـــون در بخـــش تولیـــد انـــواع لولـــه هـــا و پروفیـــل فـــوالدی عمدتـــا 

مـــورد اســـتفاده در صنعـــت ســـاختمانی فعـــال بـــوده اســـت. 

محصوالت
لولـــه گالوانیـــزه یـــا لولـــه آهنـــی ســـفید: لولـــه درزداری از جنـــس فـــوالد نـــرم اســـت کـــه بـــا فلـــز روی )Zinc( آبـــکاری 
شـــده اســـت. لولـــه هـــای گالوانیـــزه بـــه دلیـــل مقاومـــت در برابـــر خوردگـــی، زنـــگ زدگـــی و اســـیدها، یکـــی از پرکاربردتریـــن 
ـــه مـــی تـــوان بـــه اســـتفاده در ســـازه هـــای  لوله هـــا در انتقـــال ســـیاالت )آب و گاز( هســـتند. از دیگـــر کاربردهـــای ایـــن لول
فلـــزی و دکل هـــای مخابراتـــی، محافظـــت از کابـــل هـــای شـــبکه و بـــرق، پایـــه فنـــس، انتقـــال آب در صنایـــع کشـــاورزی 

ـــرد. ـــاره ک ـــاب اش ـــه فاض ـــوارد تخلی ـــی م ـــن و در برخ ـــف زمی ـــق مختل ـــی مناط ـــار کش حص
ـــرای انتقـــال آب و  ـــه هـــای فـــوالدی ســـیاه، ب ـــه فـــوالدی روکـــش نشـــده اســـت. اســـتحکام لول ـــه فـــوالدی ســـیاه: لول لول
فشـــار  بـــا  هـــوا  و  بخـــار  تهیـــه  بـــرای  و  الکتریکـــی  کشـــی  م  گاز در مناطق روستایی و شهری، محافظت از سی 
ل اســـت. صنایـــع نفـــت و گاز، از لولـــه فـــوالدی ســـیاه بـــرای جابجایـــی مقادیـــر زیـــادی نفـــت و گاز و ارســـال بـــه  بـــاال ایـــده آ

ــتفاده مـــی کننـــد. مناطـــق دور افتـــاده اسـ
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 محصوالت

           

 لوله های گاز                                                                                لوله های گالوانیزه   
 

 قوطی و پروفیل                                                               
 

ست که با فلز رو یلوله درزدار :دیسف یلوله آهن ای زهیلوله گالوان ست. لوله  ی( آبکارZinc) یاز جنس فوالد نرم ا شده ا
 االتیانتقال س   در لوله ها نیاز پرکاربردتر یکی ،دهایو اس   یدگزنگ ز ،یمقاومت در برابر خوردگ لیبه دل زهیگالوان یها

سازه ها یلوله م نیا یکاربردها گرید از .هستند)آب و گاز(  ستفاده در  محافظت  ،یمخابرات یو دکل ها یفلز یتوان به ا
موارد  یدر برخو  نیمناطق مختلف زم یحصار کش یکشاورز عیفنس، انتقال آب در صنا هیشبکه و برق، پا یاز کابل ها

 فاضالب اشاره کرد. هیتخل

آب و گاز در مناطق  انتقال ی، برااهیس   یفوالد یروکش نش  ده اس  ت. اس  تحکام لوله ها یلوله فوالد :اهیس   یلوله فوالد
نفت و گاز،  عیآل است. صنا دهیبخار و هوا با فشار باال ا هیته یو برا یکیالکتر یکش میسمحافظت از  ،یو شهر ییروستا

 کنند. یو ارسال به مناطق دور افتاده استفاده م ازنفت و گ یادیز ریمقاد ییجابجا یبرا اهیس یوله فوالداز ل

 

 

 گرم کردن

 صاف کردن

   خیساندن فرم دهی و جوشکاری 

 تست نهایی تست هیدرولیک خنک کردن

 فرآیند گالوانیزه

و روکش آبکاری خشک کردن    

 برش چرخشی

 

 

 بسته بندی بازرسی نهایی شیار زنی

فرآیند 
تولید لوله 
 سفید

فرآیند تولید 
سیاهلوله   

 فرآیند تولید 
لوله سفید

فرآیند تولید 
لوله سیاه
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ترکیب سهامداران
ترکیب سهامداران شرکت صنعتی سپنتا در تاریخ 1400/04/26:

* بنیاد پانزده خرداد توسط ستاد اجرایی فرمان امام مدیریت می شود.

میانگین تولید محصوالت به طور متوسط 68 هزار تن بوده است. 

555،269103،026112،84392،81595,628انواع لوله قوطی وپروفیل  فلزی )تن(

8،028400439166378تولیدات پلیمری )تن(

ظرفیت تولید گروه

کارشناسی1400تولید 1399تولید 1398ظرفیت عملیظرفیت اسمی ارزش بازار

54.77%29,671,552 موسسه بنیاد پانزده خرداد* 

9.14%4,951,004 شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر)سهامی خاص(

3.03%1,640,661 شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

33.06%17,909,583 سایر 

100%54,172,800 جمع

درصدتعداد سهامشرکت
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 روی
%8

نـــوع مـــواد اولیـــه تهیـــه شـــده توســـط گـــروه شـــامل ورق گـــرم، روی، پلـــی اتیلـــن و ســـایر مـــواد شـــیمیایی اســـت کـــه 
ــرم )88%(، روی )8 %(،  ــه ورق گـ ــه ترتیـــب بـ ــال 1399 بـ ــواد در سـ ــد ایـــن مـ ــه کل خریـ ــبت بـ ــد نسـ ــترین درصـ بیشـ
ــرکت از  ــاز شـ ــورد نیـ ــه مـ ــواد اولیـ ــب مـ ــاص دارد. اغلـ ــر از 1 %( اختصـ ــن )کمتـ ــی اتیلـ ــیمیایی )3 %( و پلـ ــواد شـ ــایر مـ سـ
طریـــق بـــورس کاال تامیـــن مـــی شـــود. نکتـــه قابـــل توجـــه ایـــن اســـت کـــه افزایـــش نـــرخ ورق گـــرم نیـــز افزایـــش بهـــای 

تمـــام شـــده را بـــه همـــراه دارد.

روند فروش گروه و سهم محصوالت از فروش

نرخ فروش

مواد اولیه

1393

لوله سفیدلوله  سیاه و قوطیلوله و اتصاالت پلیمری

36,541

70,989
78,068

29,162 27,182

378 133

32,382 29,397

38,766

23,971

74,141

64,578
71,806

57,051
61,236

162215

1394 1395 1396 1397 1398 1399

بـــه ترتیـــب محصـــوالت لولـــه ســـیاه و قوطـــی، لولـــه ســـفید و محصـــوالت پلیمـــری بیشـــترین ســـهم از فـــروش گـــروه را 
دارنـــد و ایـــن رونـــد درمـــورد مبلـــغ فـــروش نیـــز صـــدق مـــی کنـــد.

نـــرخ فـــروش محصـــوالت تابعـــی از نـــرخ ورق گـــرم اســـت و در محصـــوالت پلیمـــری از نـــرخ پلـــی اتیلـــن ســـنگین تاثیـــر مـــی 
ــال  ــرم مبارکـــه حـــدود 209 میلیـــون ریـ ــرخ ورق گـ ــال نـ ــرخ دالر نیمایـــی 220،000 ریـ ــا فـــرض نـ ــرد. در بـــورس کاال بـ پذیـ
ـــد. ـــد ش ـــخص خواه ـــپنتا مش ـــرکت س ـــوالت ش ـــرخ محص ـــات ن ـــن مفروض ـــا ای ـــن ب ـــت. بنابرای ـــدود 950 دالر اس ـــر ح ـــغ ب بال

 ورق رول
%88

 پلی اتیلن و سایر مواد
%4

510 406238
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ـــده  ـــوان ش ـــال 1400 عن ـــذاری در س ـــرمایه گ ـــود س ـــوان س ـــا عن ـــوق ب ـــدول ف ـــرکت اصلی)درج ـــی ش ـــای مال ـــورت ه ـــرای ص ـــی ب ـــای فرع ـــرکت ه ـــود ش س
اســـت(، بـــا فـــرض 50 درصـــد تقســـیم ســـود، حـــدود 2،380 میلیـــارد ریـــال بـــرآورد مـــی شـــود. همچنیـــن زمیـــن هـــای گـــروه نیـــز قابـــل بررســـی اســـت. 
ـــار  ـــر 9 جـــاده قدیـــم کـــرج اســـت. همچنیـــن زمیـــن ســـپنتا اهـــواز بـــه مســـاحت 60 هکتـــار، در کن زمیـــن شـــرکت اصلـــی 195،000 مترمربـــع واقـــع در کیلومت

زمیـــن هـــای مســـکونی واقـــع شـــده اســـت.

ســـود ســـرمایه گـــذاری در ســـال 1399 شـــرکت هـــای ســـرمایه پذیـــر حـــدود 3،200 میلیـــارد ریـــال بـــوده اســـت. ســـود ایـــن شـــرکت هـــا در ســـال 1400 
بـــا فـــرض 50 درصـــد تقســـیم ســـود بیـــش از 2،300 میلیـــارد ریـــال بـــرآورد مـــی شـــود. الزم بـــه ذکـــر اســـت ســـود ســـرمایه گـــذاری در عملکـــرد شـــرکت 

اصلـــی بازتـــاب دارد و در صـــورت هـــای مالـــی تلفیقـــی اعمـــال نمـــی شـــود.

%3,554,5905,978,001404,5101,885,11984,679366شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران

% 3,164,2705,821,099394,2921,757,58513,600346شرکت نورد و لوله سپنتا اهواز

%1,594,8353,034,769213,641918,866459,387330شرکت نورد و لوله سپنتا مرند

% 112,607342,22839,479170,414878,705332شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر

%413,316493,24622,39536,7633,39864شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا

%40-2,184,8683,011,32411,3486,806942,465شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا

شرکت های زیرمجموعه

 مبلغ فروش 98نام شرکت
)م.ر(

 مبلغ فروش 99
)م.ر(

 سود خالص 98
)م.ر(

 سود خالص 99
)م.ر(

سود سرمایه گذاری 
در سال 1400

رشد سود سال 99 
نسبت به 98

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

مفروضات برآورد سود

سود سرمایه گذاری 
در سال 1400

سود سرمایه گذاری 
در سال 1399

درصد سهامداری 
)درصد(

 سرمایه
)میلیون ریال(

زیرمجموعه های 
شرکت

مقدارشرح

99.991,250,53384,679%55,000,000,000شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران

99.991,220,08413,600%35,000,000,000شرکت نورد و لوله سپنتا اهواز

99.99659,995459,387%25,000,000,000شرکت نورد و لوله سپنتا مرند

99.3899,390878,705%18,624,000شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر

73.992,7463,398%1,000,000,000شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا

99.841,547942,465%10,000,000,000شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا

3,234,2952,382,234جمع

130%تورم

220,000نرخ دالر آزاد

209,000,000نرخ ورق گرم فوالد مبارکه )ریال(

950نرخ دالری ورق گرم )دالر(

2,900نرخ روی )دالر(
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کارشناسی 1400

برآورد سود و زیان

جهـــت کارشناســـی ســـال 1400، اثـــر موجـــودی درنظـــر گرفتـــه شـــده اســـت. موجـــودی مـــواد و کاالی گـــروه در پایـــان ســـال 1399 حـــدود 3،700 
میلیـــارد ریـــال اســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه اینکـــه مقـــدار ایـــن موجـــودی در دســـترس نیســـت، میانگیـــن نـــرخ مـــواد اولیـــه و محصـــوالت، درنظـــر گرفتـــه 

ـــه فـــروش مـــی رســـد. ـــر ب ـــا حاشـــیه ســـود بهت ـــد احتمـــاال ب شـــده اســـت. چراکـــه تولیـــدات جدی

29,393,869 15,649,292 9,200,326 5,636,924 3,115,275 درآمدهای عملیاتی

22,110,379- 9,486,554- 7,646,449- 4,784,169- 2,911,181- بهای تمام  شده درآمدهای عملیاتی

7,283,490 6,162,738 1,553,877 852,755 204,094 سود )زیان( ناخالص

262,062- 201,843- 145,741- 119,523- 101,700- هزینه های عمومی, اداری و تشکیاتی

0 17,892 7,868 13,483 11,129 سایر درامدهای عملیاتی

0 1,801- 868- 0 0 سایر هزینه های عملیاتی

7,021,428 5,976,986 1,415,136 746,715 113,523 سود )زیان( عملیاتی

28,971- 26,337- 31,051- 13,183- 9,321- هزینه های مالی

0 0 0 0 0 درامد حاصل از سرمایه گذاری ها

143,140 192,479 45,679 42,543 11,161 خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

7,135,597 6,143,128 1,429,764 776,075 115,363 سود )زیان( خالص قبل از مالیات

1,573,303- 1,205,657- 285,870- 144,078- 26,172- مالیات

5,562,294 4,937,471 1,143,894 631,997 89,191 سود )زیان( خالص

000 146- 25- سهم اقلیت از سود )زیان( خالص

5,562,294 4,937,471 1,143,894 631,851 89,166 سود )زیان( خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی

102,677 91,143 21,116 11,664 1,646 سود هر سهم پس از کسر مالیات

54,173 54,173 54,173 54,173 54,173 سرمایه

1396139713981399دوره مالی

%25%39%17%15%7حاشیه سود ناخالص

%24%38%15%13%4حاشیه سود عملیاتی

%19%32%12%11%3حاشیه سود خالص

نسبت های مالی



گزارش تحلیلی شرکت صنعتی سپنتا
نهـــم شــــــــــماره 
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تحلیل حساسیت سود بر اساس نرخ دالر و نرخ ورق گرم

سایر نکات

    

300,000 280,000 260,000 240,000 220,000 200,000 180,000 تحلیل حساسیت
  700 59,661 65,389 71,118 76,847 82,576 88,305 94,033
  750 64,825 71,127 77,430 83,732 90,035 96,338 102,640

 800 69,989 76,865 83,741 90,618 97,494 104,371 111,247
  850 75,153 82,603 90,053 97,503 104,954 112,404 119,854
  900 80,317 88,341 96,365 104,389 112,413 120,437 128,461
  950 85,481 94,079 102,677 111,274 119,872 128,470 137,068
  1,000 90,645 99,817 108,988 118,160 127,331 136,503 145,674
  1,050 95,809 105,554 115,300 125,045 134,791 144,536 154,281
  1,100 100,973 111,292 121,612 131,931 142,250 152,569 162,888

 نرخ
 ورق گرم

نرخ دالر

ـــی منتهـــی بـــه اســـفند مـــاه 1399 و پـــس از برگـــزاری مجمـــع عمومـــی عـــادی ســـالیانه و تقســـیم ســـود، ســـود انباشـــته گـــروه  طبـــق صـــورت هـــای مال
ـــارد ریـــال اســـت. ـــارد ریـــال و 1،150 میلی ـــر 4،210 میلی ـــغ ب و شـــرکت اصلـــی صنعتـــی ســـپنتا بـــه ترتیـــب بال

از طرفـــی دارایـــی هـــای ثابـــت گـــروه ســـپنتا نیـــز قابـــل بررســـی و ارزیابـــی اســـت و ارزش روز خالـــص دارایـــی هـــای گـــروه مـــی توانـــد در درک بهتـــر 
ارزش ســـپنتا و امـــکان افزایـــش ســـرمایه از محـــل تجدیـــد ارزیابـــی دارایـــی هـــا موثـــر باشـــد.

همچنین شرکت های زیرمجموعه سپنتا، از ظرفیت حضور در بازار سرمایه برخوردارند و این نیز از پتانسیل های گروه است.
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کریـــم خـــان زنـــد، خیابـــان شـــهید عضـــدی   تهـــران ، خیابــــــــــــــــــــــان 
 )آبـــان جنوبـــی(، شـــماره 11، ســـاختمان شـــهید بهمـــن محمودپـــور
تلفن :88903293-021                                  فکس : 021-88919676

توضیح مهم:
کنیـــد، تحلیـــل آخریـــن  گـــزارش مطالعـــه مـــی  آنچـــه در ایـــن 
گذاری  وضعیـــت شـــرکت اســـت و بـــرای اتخاذ تصمیم ســـرمایه 
گـــزارش ســـعی دارد فرهنـــگ تحلیـــل را  کافـــی نیســـت. ایـــن 
در ســـطح بـــازار ســـرمایه افزایـــش دهـــد و همچنیـــن بـــه هیـــچ 
وجـــه توصیـــه ای بـــرای خریـــد و فـــروش سهـــــــــــــــــــــــام نیســـت.


