نگاهی بر عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری صدر تامین" تاصیکو"

معرفی و موضوع فعالیت شرکت
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین( سهامی عام) با نام شرکت مدیریت سرمایه گذاری کاشی و سرامیک تامین( سهامی خاص) در سال
 8731در تهران به ثبت رسید و در سال  8717به سهامی عام تبدیل شد .در سال  8731این شرکت به عنوان نهاد مالی نزد سازمان
بورس به ثبت رسید .در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری صدر تامین جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری تامین
اجتماعی (شستا) و واحد تجاری نهایی گروه سازمان تامین اجتماعی می باشد.
موضوع فعالیت شرکت عبارت است از سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت های تولیدی ،بازرگانی ،خدماتی در صنایع فلزی و غیر فلزی
و ساختمانی و معدنی  ،خرید و فروش سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی و همچنین کلیه امور و فعالیت هایی که به طور مستقیم
و غیر مستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت الزم و مفید باشد .فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین مطابق
با عملکرد در آخرین سال مالی شرکت خرید و فروش سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی و شرکت های فرعی آن عمدتا در زمینه
تولید کاشی و سرامیک ،پشم شیشه ،تولید آجر نسوز ،تولید کائولن ،تولید لوله و فوالد می باشد.
شرکت های زیرمجموعه هلدینگ صدر تامین عبارت است از  :صنایع کاشی و سرامیک الوند ،شرکت صنایع مس باهنر ،شرکت معدنی
امالح ایران ،شرکت لعابیران ،شرکت فرآورده های نسوز ایران ،پشم شیشه ایران ،کاشی و سرامیک سعدی ،شرکت سرام آرا و صنایع
خاک چینی ایران
سرمایه و ترکیب سهامداران
سرمایه شرکت در تاریخ  8733/31/73مبلغ  130333میلیارد ریال شامل  130333میلیون سهم  8333ریالی بانام تمام پرداخت شده
می باشد.

همچنین ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ  8733/31/73به شرح جدول زیر می باشد.

اهداف و سیاست های اجرایی هلدینگ
این شرکت در راستای دستیابی به چشم انداز و اجرای موفقیت آمیز ماموریت خود  ،اهداف کالن زیر را سرلوحه فعالیت های خود قرار
می دهد:
 بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش و افزایش بازده سرمایه گذار
 ارتقاء قدرت نقد شوندگی سهام شرکتهای فرعی و وابسته
 مدیریت پرتفوی سهام درراستای حفظ ارزش ذاتی سهام شرکتهای سرمایه پذیر
 بهینه سازی مولفه های قیمت تمام شده با رویکرد افزایش رقابت پذیری
 کسب حداکثر سود و افزایش ارزش بازار بنگاههای فرعی و وابسته در حوزه کسب و کار
 فروش سهام شرکتهای غیر مرتبط با راهبردهای هولدینگ
 تکمیل زنجیره ارزش (و تامین) در فعالیت هلدینگ و شرکتهای تابعه
 سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی با چرخه بلند مدت
 دستیابی به سطح مناسب از تنوع و پراکندگی فعالیتهای اقتصادی در راستای برنامه راهبردی
 ارتقاء بهره وری در سطح هلدینگ و شرکتهای سرمایه پذیر
 توسعه بازارهای بین المللی برای عرضه محصوالت و خدمات شرکت های تابعه
 کاهش هزینه های مالی و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی داخلی و خارجی
 حضور هلدینگ و شرکتهای غیر بورسی تابعه جهت ورود به بورس با رویکرد سهامداری

مرور کلی بر وضعیت رقابتی و جایگاه هلدینگ در صنعت
شرکت در صنعت فوالد ،مس  ،کاشی و سرامیک ،نسوز ،کائولن ،سولفات سدیم و عایق های حرارتی به طور غیر مستقیم در کشور
مشغول فعالیت می باشد از این رو در ادامه به وضعیت رقابتی و جایگاه هلدینگ در این صنایع پرداخته می شود.
وضعیت رقابتی صنعت فوالد
موارد متعددی در وضعیت بازار فوالد نقش آفرین بوده و تهدیدها و فرصت های متعددی بر سر راه این صنعت قرار داد .یکی از مهمترین
موارد تاثیر گذار در این صنعت واردات فوالد از کشورهای چین و روسیه می باشد .چین یکی از مصرف کنندگان عمده فوالد در جهان
می باشد با توجه به کاهش روند رشد
اقتصادی مصرف فوالد این کشور کاهش شدید داشته و همین امر تمایل فوالد سازان چینی را به صادرات بیشتر کرده است .همچنین
طی سال گذشته روبل روسیه کاهش ارزش زیادی را تجربه نموده و جذابیت واردات به کشور از سوی دریاهای شمال نیز با افزایش
همراه بوده است .به دلیل کاهش بودجه های عمرانی دولت تقاضا برای فوالد ساختمانی کاهش پیدا کرده و فضای بازار رقابتی تر شده
است .در بازار تیر آهن به دلیل تفاوت کیفیتی باالی تولیدات ذوب آهن شرایط تا حدود بیشتری در دست کارخانه میباشد اما در بازار
میلگرد رقبای زیادی وجود داشته و امکانات مختلف تولید کنندگان کوچک مانند تحویل فوری به پروژه ها و فروش اعتباری رقابت را
سخت نموده است.
وضعیت رقابتی صنعت مس
همانطور که در بخش های قبلی گزارش اشاره شده به دلیل افزایش فشار تقاضا قیمت های جهانی مس رو به افزایش گذاشته است.
پیش بینی دوره  4الی  5سال آینده قیمت این فلز نیز افزایشی است .یکی از دالیل عمده افزایش تقاضای مس در بازارهای جهانی
رویکرد استفاده از این فلز در صنایع خودروسازی است .در بازار داخلی کشور نیز شرکت مس باهنر حدود  48درصد بازار را در اختیار
داشته که جزئیات آن در جدول زیر نشان داده شده است.

وضعیت رقابتی صنعت کاشی و سرامیک
ظرفیت ایجاد شده تولید در کشور معادل  333میلیون متر مربع بوده که با توجه به میزان مصرف 853میلیون متر مربع در داخل و حدود
 833میلیون متر صادرات باعث رقابت شدید در فروش محصول گردیده است .خروج و تعطیلی کارخانه های قدیمی تولید کننده یکی
پس از دیگری در سال  35و 36موید این مطلب می باشد .متوسط قیمت فروش محصوالت کاشی و سرامیک طی سال اخیر افزایش
نداشته و بعضا با کاهش مواجه بوده است.
وضعیت رقابتی صنعت نسوز
حضور همه تولید کنندگان داخلی در بازار باعث رقابت نزدیک در قیمت دهی به صنایع مصرف کننده گردیده به نحوی که در برخی از
موارد قیمت فروش بسیار نزدیک به قیمت تمام شده می باشد ولی از طرفی با توجه به فروش شرایطی تولیدکنندگان داخلی مواد نسوز
با دوره بازگشت بیش از  6ماه ،تولید کنندگان خارجی از حوزه رقابت در ایران خارج شده و توان مقابله با این وضعیت را ندارد .همچنین
بر همین اساس با مقوله هم افزایی شرکت فرآورده های نسوز ایران و شرکت ذوب آهن اصفهان ،شاهد رشد بسیار مناسبی برای این
شرکت در طی عملکرد سال  8736بوده ایم.
وضعیت رقابتی صنعت کائولن
در حال حاضر در صنعت کائولن تامین کنندگان متعدد داخلی برای این محصول وجود ندارد .عمده ترین رقیب داخلی ،شرکت کائولن
خراسان است که کائولن تغلیظ شده تولید میکند و بهای فروش آن با بهای فروش شرکت برابری میکند .گرچه در مورد محصوالت
خام به دلیل تعدد معادن و بعد مسافت در حوزه مرکزی کشور رقابت جدی در بازار فروش وجود دارد .محدودیت کائولن فرآوری شده
شرکت کائولن خراسان باعث می شود که محصوالت این شرکت در صنعت چینی و مظروف قابل استفاده نیست اما در صنعت کاشی
و سرامیک رقیب جدی محسوب می شود .برخی از رقبای خارجی از جمله کائولن دیاموند ،اکاسی  ،اوکاآ ،رمبلند و کاف  1اکریان می
باشد  .با توجه به مطالب فوق و تالش در حوزه بازاریابی و رشد کیفی محصوالت موجود و با حفظ وضعیت موجود  ،این شرکت در
موقعیت استراتژیک ،در جایگاه رشد قرار دارد .شایان ذکر است که در سال  36شرکت خاک چینی تقریباً  63درصد بازار کائولن
محصوالت تغلیظ شده کشور را در اختیار دارد.

وضعیت رقابتی صنعت سولفات سدیم
شرکت معدنی امالح به عنوان بزرگترین تولید کننده سولفات سدیم در ایران و خاورمیانه و تنها شرکت دارنده مجوز استاندارد در ایران
می باشد .با توجه به کاهش تولید سنگ ترش به عنوان ماده اولیه در کارگاه های تولیدی سولفات سدیم تعدادی از واحدهای تولید دچار
رکود فعالیت و تعطیلی شده اند و همین امر حساسیت بیشتری را دربازار رقابت تولیدی شرکت امالح ایجاد نموده است .واردات این
محصول عمدتا از چین انجام می گیرد نیز دارای کیفیتی به مراتب پایین تر از استاندارد ملی ایران است .این موارد قدرت چانه زنی
تولید کننده را باال برده است .شایان ذکر است که در سال  36شرکت معدنی امالح با تولید  815،653تن سولفات سدیم  11درصد بازار
(ریالی) داخلی کشور را در اختیار داشته است.

وضعیت رقابتی صنعت عایق های حرارتی
محصول پشم شیشه به صورت معمول به عنوان عایق سوله های صنعتی به کار می رود و در بازار داخل 75بین خود تقسیم نموده اند.
در حالت  ،دو رقیب تولید کننده وجود دارد که بازار را به سهم  65استراتژی توسعه میبایست بازار مصرف جدید برای این محصول ایجاد
شود .مهمترین بازار محتمل صنایع نفت  ،گاز و پتروشیمی بوده که در صورت گشایش این بازار محصول پشم شیشه با افزایش تقاضای
چند برابری مواجه خواهد شد.

سهم ظرفیت تولید هلدینگ در صنعت

همچنین وضعیت تکنولوژی هلدینگ یا شرکتهای سرمایه پذیر در صنعت مربوط و در مقایسه با تکنولوژی موجود در سطح جهان بر
اساس نرم های جهانی و در وضعیت مطلوب و مناسبی قرار گرفته اند .شایان ذکر است بر اساس سیاست های حاکم و نافذ هلدینگ
صدر تامین ،موضوع تکنولوژی های نوین در بخشهای مختلف مورد رصد مستمر قرار گرفته و در شرکتهای تابعه اقدامات مربوط به
جذب ،ارتقاء و توسعه فن آوری های رقابتی انجام می گیرد.

صورت های مالی شرکت در  3سال گذشته
در ادامه به بررسی صورت های مالی شرکت طی 7سال اخیر پرداخته می شود.
صورت سود و زیان

ترازنامه

نسبت های مالی شرکت

تغییرات در دارایی های ثابت

تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی شرکت
تغییرات در حقوق صاحبان سهام

تغییرات در بدهی ها

سیاست تقسیم سود

تغییرات در سرمایه در گردش

بررسی وضعیت مالی شرکت
 33درصد سهام «تاصیکو» به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و  83درصد آن به سرمایهگذاری صبا تامین تعلق دارد،
شرکت سرمایهگذاری صدر تامین بیشتر در حوزههای معدنی ،کانیهای فلزی و غیر فلزی و زنجیره وابسته فعال است که در سال 8731
از بخش کاشی و سرامیک خارج و به سمت حوزههای معدنی حرکت کرده است .سال مالی این هلدینگ  78اردیبهشت ماه است.
پرتفوی بورسی شرکت در تاریخ  78فروردین ماه  31به  6هزار و  337میلیارد تومان رسیده است .ارزش پرتفوی غیر بورسی شرکت
نیز بر مبنای بهای تمام شده برابر 347میلیارد تومان است .در ترکیب پرتفوی بورسی شرکت ،ملی مس با  ، %15فوالد مبارکه و توسعه
معادن و فلزات هر کدام با  %81و مس شهید باهنر با  %88بیشترین درصد را در ترکیب به خود اختصاص می دهند.
شرکت سرمایهگذاری صدر تامین %11صنایع کاشی و سرامیک الوند %31 ،شرکت صنایع مس باهنر %33 ،شرکت معدنی امالح
ایران %61،شرکت لعابیران %64،شرکت فرآورده های نسوز ایران %54،پشم شیشه ایران%43 ،کاشی و سرامیک سعدی ،و %33صنایع
خاک چینی ایران را دارا می باشد .حدود  %54سبد این هلدینگ مربوط می شود به استخراج کانه های فلزی و  %76آن فلزات اساسی
است.
صدر تامین با تولید یک میلیون و  763هزار تن زغالسنگ سهم  43درصدی در تولید این ماده در کشور دارد .این شرکت همچنین
ساالنه  78هزار تن تولید آلومینیومی نورد و اکستروژن دارد و سهم  47درصدی تولید کشور را در اختیار دارد« .تاصیکو» با سهم 11
درصدی تولید سولفات سدیم ،سهم  61درصدی تولید پشم شیشه کشور را برعهده گرفته است .اولین کارخانه برای بهرهبرداری از
معادن کردستان در دست طراحی است که میتواند در سال اول  533کیلو و در سالهای بعد یک تن طال تولید کند .در معادن طالی
کردستان بر اساس گواهی کشف زمین شناسی حدود  83تن طال قابل استخراج است که پیشبینی میشود فرایند استخراج از این
معادن تا پایان سال  8733آغاز شود.
سود سرمایهگذاری شرکت در دوره  81ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ماه  33معادل  113میلیارد تومان بوده است .در 3ماهه سال
مالی منتهی به اردیبهشت  31شرکت 7میلیارد و  133میلیون تومان سود سرمایه گذاری داشته است.
همچنین در دوره  81ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ماه  33شرکت  335میلیارد تومان سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها داشته
است که نسبت به دوره مشابه قبلی رشدی  3837درصدی داشته است!!! سود خالص شرکت در سال  33نسبت به سال  36رشدی برابر
 713درصد داشته است!! عملکرد شرکت در دو سال اخیر به طرز چشمگیری پیشرفت داشته است .شرکت در سال گذشته به ازای هر
سهم 46تومان سود ساخته است.

تهدید ها و فرصت های شرکت
تهدید های پیش روی شرکت عبارت است از :
 بازگشت تحریم های اقتصادی
 رکود در صنعت ساخت و ساز کشور
 افزایش نرخ ارز( همچون دالر و ) ...
 واردات بی رویه سبد محصوالت هلدینگ
 افزایش هزینه های مرتبط با مولفه های تولیدی
 افزایش هزینه های تامین (مواد اولیه ،قطعات یدکی ،تجهیزات و ماشین آالت )
 کاهش نرخ تعرفه واردات سبد محصوالت هلدینگ
 کاهش تولید محصوالت و بالطبع کاهش درآمدهای عملیاتی
 وجود رقبای خارجی جهت ارائه محصوالت با قیمت پایین
 تکنولوژیهای برتر با بهره وری باالتر درشرکتهای رقیب
 سختگیریهای قانونی در بخش زیست محیطی
 الزام به حفظ و توسعه اشتغال در شرکتهای تابعه
همچنین از پتانسیل ها و فرصت های پیش روی شرکت می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 امکان بکارگیری پتانسیل های داخلی موجود در حوزه های صنعتی و تکنولوژی
 امکان سرمایه گذاری در طرحهای معدنی واقتصادی در سایر کشورها
 امکان تکمیل زنجیره ارزش شرکتهای تابعه
 جذابیت سرمایه گذاری در حوزه های معدنی کشور
 امکان تامین منابع مالی از بازار سرمایه
 سیاستهای حمایتی اقتصاد مقاومتی
 امکان توسعه صادرات وحضور در بازارهای بین المللی ( خصوصا کشورهای دوست)
 امکان هم افزایی در گروه تامین
ریسک های شرکت
مهم ترین ریسک هایی که شرکت با آن مواجه است عبارت است از :
 ریسک نوسانات نرخ بهره
 ریسک کیفیت محصوالت
 ریسک نوسانات نرخ ارز
 ریسک قیمت نهادههای تولیدی
 ریسک کاهش قیمت محصوالت

 ریسک مربوط به عوامل بینالمللی و یا تغییر مقررات دولتی
 ریسک تجاری
 اقبال مشتریان به محصوالت جایگزین
 ریسک نقدینگی
 ریسک های خاص صنعت :صنایع مختلف و شرکت های آن تحت تاثیر شرایط سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و حتی
جغرافیایی داخلی و خارجی می تواند دچار رونق و رکود شود .از طرف دیگر هرچه میزان تاکید بر صنایع واسطه ای و
مصرفی بیشتر باشد و وابستگی این صنایع به خارج بیشتر باشد ،ریسک افزایش می یابد که این خود منجر به کاهش
درآمد در این صنایع می شود .در شرکتهای تابعه هلدینگ علیرغم تاثیرات خاص صنعت در اثر تغییراتی همانند نرخ جهانی
کاتد مس ،قیمت ذغالسنگ ،قیمت کک ،قیمت سنگ آهن و  ...با مدیریت مناسب سعی گردیده است تاثیرات آن مدیریت
گردد.
 ریسک های ناشی از تحریم

ارزش گذاری شرکت
در گزارش ارزش گذاری شرکت خالص ارزش دارایی های شرکت به ازای هر سهم در پایان  8733/31/73مبلغ  4146ریال بیان
شده است .برطبق آخرین پرتفوی شرکت مربوط به فروردین ماه  8731و بر مبنای آخرین صورت مالی شرکت مربوط به 3ماهه 33
خالص ارزش دارایی های هر سهم شرکت برابر  7151برآورد می شود .در این برآورد ارزش پرتفوی غیر بورسی شرکت بر مبنای بهای
تمام شده لحاظ شده است که فرضی محتاطانه می باشد .با فرض ضریب  3/1ارزش هر سهم شرکت  7316ریال برآورد می شود.
شرکت قصد دارد 83درصد از سهام خود به تعداد 1میلیارد سهم را روز دوشنبه مورخ  8731/31/33در محدوده قیمتی 1353تا 1133
ریال عرضه نماید .این محدوده قیمتی برابر با  %54تا  NAV %53است که عرضه اولیه را جذاب می کند.با توجه به ارزش گذاری
جذاب سهم  ،پیش بینی می شود از این عرضه اولیه استقبال خوبی صورت پذیرد از این رو به نظر می رسد به هر کد بین  4333تا
 5833سهم در سقف قیمت پیشنهادی تخصیص یابد .از این رو برای شرکت در این عرضه اولیه به رقمی حداکثر در حدود یک میلیون
و یکصد و سی هزار تومان نیاز می باشد.
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