
تحلیل بنیادی

سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران

1400تیر پدرام بوساک: تحلیلگر



معرفی شرکت
 تأسیس گردید1363در سال ( سهامی عام)شرکت سرمایه گذاري صنایع شیمیایی ایران.

 با ظرفیت اسمی 1373اولین و بزرگترین تولیدکننده ماده اولیه شوینده ها در ایران که در خرداد
.به بهره برداري رسید(NP)هزار تن نرمال پارافین 41و (LAB)هزار تن آلکیل بنزن خطی 50

 به سهامی عام تبدیل شد و در بازار بورس با نماد شیران مورد پذیرش 1375شرکت در سال
.قرار گرفت

 طرح توسعه خود را با افزایش ظرفیت اسمی تولید 1382در سالLAB موفقیت به انجام با
.رساند



لیست سهامداران عمده

درصد نام سهامدار ردیف

50% صنعت و معدنبانک 1

29% آتیه دماوندگروه سرمایه گذاري 2

5% صنعت و معدنصندوق سرمایه گذاري اختصاصی بازارگردانی نماد 3

1% شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن 4

15% سایر سهامداران 5

سهامداران و سرمایه شرکت

آخرین تغییرات سرمایه شرکت

تاریخ محل افزایش سرمایه سرمایه قبلی سرمایه جدید

1399/11/13 سود انباشته 8.066.220.000 9.640.176.000

1398/09/19 سود انباشته 4.628.988.000 8.066.220.000

1394/10/05 سود انباشته 2.314.494.000 4.628.988.000

1393/04/18 سود انباشته 771.498.000 2.314.494.000

1392/01/05 سود انباشته 257.166.000 771.498.000



فرآیند تولید



محیط کسب و کار

فرصت ها
انحصار در تولید محصول

شیوع کرونا و افزایش سطح عمومی بهداشت

داشتن زیرمجموعه هاي ارزشمند

روند رو به رشد قیمت هاي جهانی

تهدیدها
نوسانات نرخ ارز

نوسانات روبه باالي نرخ خوراک

تولید با خوراک مایع

 مشکالت صادراتی



طرح های آتی مهم شرکت

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

افزایش ظرفیت تولید : طرح توسعه دومLAB هزار تن220به

توسعه و تکمیل زنجیره اصلی ارزش شرکت

 ایرانعرضه اولیه شرکت بازرگانی و خدمات بندري



محصوالت شرکت
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صورت وضعیت مالی شرکت

سرمایه گذاری های 

کوتاه مدت
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درآمد شرکت
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درآمد شرکت
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(میلیون ریال)فروش ماهانه 



سود و زیان شرکت

درصد نسبت به فروش میلیون ریال درصد نسبت به فروش میلیون ریال درصد نسبت به فروش میلیون ریال درصد نسبت به فروش میلیون ریال درصد نسبت به فروش میلیون ریال 

9,614,06510018,430,52210028,516,56510013,098,50410056,572,879100درآمد حاصل از فروش 

44-24,919,528-39-5,120,184-50-14,217,312-71-13,008,511-66-6,316,979-بهای تمام شده کاالی فروش رفته

3,297,086345,422,0112914,299,253507,978,3206131,653,35256سود)زیان( ناخالص 

2-1,351,904-3-336,602-3-943,549-3-642,413-4-420,873-هزینه های عمومی اداری تشکیالتی

91,0681969,81252,240,501814,3360288,7551خالص درآمد)زیان( های عملیاتی 

2,967,281315,749,4103115,596,205557,656,0545830,590,20354سود)زیان عملیاتی 

2-887,212-2-221,803-1-351,947-0000هزینه های مالی 

725,80384,876,7992614,377,384501,118,91697,565,93213خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

3,693,0843810,626,2095829,621,6421048,553,1676537,268,92366سو)زیان( قبل از کسر مالیات 

5-3,070,774-7-977,671-5-1,403,805-3-520,355-3-295,032-مالیات

3,398,0523510,105,8545528,217,837997,575,4965834,198,14860سود پس از کسر مالیات 

3,547سود پس از کسر مالیات هر سهم - ریال

سرمایه - میلیون ریال 

واقعی سال منتهی به   99

9,640,182

صورت سود وزیان
سه ماهه 1400

786

9,640,184

واقعی سال منتهی به 98 واقعی سال منتهی به 97

9,640,177

برآورد سال 1400

9,640,184

2,927 1,048

9,640,176
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تحلیل حساسیت سود آتی
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