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کربن ایران

شــرکت کربــن ایــران بــه منظــور تامیــن کربــن بلــک مــورد نیــاز صنعــت تایــر و الســتیک بــا مشــارکت شــرکت »کابــوت« آمریــکا در ســال 
1351 بــا ظرفیــت 16هــزار تــن ســالیانه آغــاز بــه کار کــرد. ایــن شــرکت پیش تــر تنهــا تولیدکننــده داخلــی صنعــت کربــن ایــران بــود کــه 
بــا مــرور زمــان شــرکت های دوده صنعتــی پــارس، کربــن ســیمرغ و دوده فــام شــروع بــه فعالیــت کردنــد و در حــال حاضــر تولیــد مــواد اولیــه 

صنعــت تایــر و الســتیک در کشــور متاثــر از عملکــرد ایــن چهــار شــرکت اســت.
»شــکربن« در حــال حاضــر بــا ظرفیــت 36هــزار تــن تولیــد انــواع گریــد دوده در شــهر اهــواز مشــغول بــه فعالیــت اســت. شــرکت در ســال های 

99 و 1400 بیــش از ظرفیــت خــود تولیــد کــرده و ســهم صــادرات از تولیــدش را از 8% در ســال 97 بــه 25% در ســال 1400 رســانده اســت.
میانگیــن نــرخ فــروش داخلــی دوده صنعتــی در ســال 1400، 25.3 میلیــون تومــان بــه ازای هــر تــن بــوده کــه هــر مــاه به طــور متوســط %3 
رشــد داشــته اســت. میانگیــن نــرخ صادراتــی ســال نیــز 22.4 میلیــون تومــان بــوده اســت. در ســال جــاری نیــز دوده صنعتــی بــا میانگیــن 
نــرخ داخلــی 39.6 میلیــون تومــان و میانگیــن نــرخ صادراتــی 32 میلیــون تومــان بــه ازای هــر تــن بــه فــروش می رســد کــه ماهانــه میانگیــن 
رشــدی 10درصــدی داشــته اســت. ایــن آمــار، میانگیــن رشــد نــرخ فــروش ماهانــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل را بــرای فــروش داخلــی 
74% و بــرای فــروش صادراتــی 46% گــزارش می کنــد کــه در صــورت حفــظ ایــن نرخ هــا ســال خوبــی از نظــر ســودآوری در انتظــار شــرکت 

. ست ا
از ســوی دیگــر عرضــه محصــوالت شــرکت در بــورس کاال از ســال 1401 آغــاز شــده و میانگیــن نــرخ فــروش انــواع گریــد دوده صنعتــی در 
چهــار مــاه ابتدایــی ســال در تــاالر معامــات فیزیکــی، 46 میلیــون تومــان بــه ازای هــر تــن بــوده کــه هــر مــاه نســبت بــه مــاه قبــل رونــدی 

افزایشــی داشــته اســت.
از ســوی دیگــر علیرغــم تــاش شــرکت بــرای فــروش محصوالتــش در بــورس کاال و عــدم توفیــق بــه ایــن خواســته  در چهــار مــاه اخیــر اســپرد 
ــواع گریــد دوده در بــورس کاال رونــدی روبه رشــد را طــی کــرده اســت. مقایســه مقــدار تولیــد و فــروش شــکربن و  نــرخ فــروش داخلــی و ان
میــزان عرضــه و تقاضــای محصــول ایــن شــرکت در بــورس کاال طــی چهــار مــاه ابتدایــی ســال جــاری نشــان می دهــد کــه تمامــی تولیــدات 
خــود را در بــورس کاال عرضــه می کنــد امــا بــرای حــدود یک چهــارم عرضــه  در تــاالر معامــات فیزیکــی، تقاضــا وجــود دارد؛ حــدود 25% از 

ــورس کاال می فروشــد. ــازار داخلــی خــارج از ب ــورس کاال را صــادر می کنــد و باقــی را در ب مــازاد تقاضــا در ب
ــود،  ــتری خ ــن 53% از مش ــت. همچنی ــدوص« اس ــود »ش ــروه خ ــد از هم گ ــک 43درص ــکربن« مال ــی، »ش ــای غیرعملیات ــه درآمده از جنب
ــد شــرکت می شــود. ــان عای ــارد توم ــاد میلی ــران اســت. از محــل شــرکت های ســرمایه پذیر یکصدوهفت ــن ای ــه کرب ــق ب ــز متعل »پســهند« نی

ــه دارد.  ــواد اولی ــی از م ــل توجه ــهم قاب ــتراکت س ــه اکس ــد ک ــکیل می ده ــی تش ــتقیم مصرف ــواد مس ــده را م ــای تمام ش ــدود 90% از به ح
»شــکربن« اکســتراکت را از شــرکت نفــت ایرانــول و بــورس انــرژی تامیــن می کنــد. اســپرد نــرخ معاملــه اکســتراکت در بــورس انــرژی و نــرخ 
فــروش نفــت ایرانــول بــا قیمــت نفــت همبســتگی باالیــی دارد کــه در نمــودار زیــر ایــن رونــد قابــل مشــاهده اســت. نــرخ فــروش »شــکربن«، 
ــر اکســتراکت خریداری شــده  اســت کــه ایــن نکتــه دارای اهمیــت باالیــی در محاســبه بهــای تمام شــده و فــروش ســال پیــش  حــدود 3 براب

روی شــرکت اســت؛ چــرا کــه در طــول پنــج ســال اخیــر، هیــچ زمــان ایــن نســبت بــا وجــود کاهــش نــرخ نفــت، تغییــر نکــرده اســت.
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مقایسه نرخ فروش ماهانه اکستراکت و دوده صنعتی

اکستراکت شرانول اکستراکت بورس انرژی دوده صنعتی ,,
نتیجه گیری

»شــکربن« طــی پنــج ســال اخیــر تــاش کــرده تــا حاشــیه ســود حــدودا 20درصــدی داشــته باشــد. از ایــن رو، علیرغــم کاهــش بهــای 
تمام شــده ناشــی از کاهــش قیمــت نفــت طــی دوران مختلــف، محصــوالت خــود را بــه نحــوی نرخ گــذاری کــرده تــا حاشــیه ســود 

گذشــته را محقــق کنــد. درایــور دیگــر حفــظ ایــن حاشــیه ســود افزایــش نــرخ دالر بــوده اســت.
ــی  ــه پیش بین ــر روی »پســهند« و »شــدوص« دارد ک ــان ب ــارد توم ــزار میلی »شــکربن« ســرمایه گذاری ارزشــمندی در حــدود یک ه

می شــود از ایــن طریــق نیــز تــا پایــان ســال یکصدوهفتــاد میلیــارد تومــان ســود تقســیمی عایــد شــرکت گــردد. 
ــازار ســرمایه قیمت گــذاری آزاد محصوالتــش اســت. در  ــی ب ــن ایــران در ایــن روزهــای نااطمینان مزیــت رقابتــی ســهام شــرکت کرب
صورتــی کــه نــرخ نفــت برنــت را در حوالــی 95 دالر در هفتــه ســوم مردادمــاه 1401 و بــدون تغییــر چشــم گیر تــا پایــان ســال و نــرخ 
دالر را حوالــی 30هــزار تومــان در نظــر بگیریــم، »شــکربن« می توانــد بــه ســودی حــدودا 375 میلیــارد تومانــی برســد کــه نســبت 

بــه ســال مالــی قبــل افزایــش چشــم گیری خواهــد داشــت.
بــا توجــه بــه رشــد نــرخ بهــره بانکــی، امــکان ســپرده گذاری بــا نرخ هــای بــاالی 22% نســبت قیمــت بــه عایــدی در حــال کاهــش 
بــه زیــر 5 واحــد اســت. بــا ایــن وجــود، بــا در نظــر گرفتــن مقــدار پنــج واحــدی نســبت قیمــت بــه عایــدی پیشــرو صنعــت دوده در 
بــورس تهــران، ارزش بــازار فعلــی ایــن شــرکت در حــدود دوهــزار میلیــارد تومــان منصفانــه بــوده و در قیمــت فعلــی گــران نیســت و 

احتمــاال تــا پایــان ســال بــا بهبــود گزارش هــای شــرکت رشــد معقولــی داشــته باشــد.
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 1401 1400 99 98 97 96 
 1,489,755 2,682,940 2,986,339 5,965,435 10,103,962 15,668,642 فروش 

 (1,093,572) (1,915,543) (2,328,617) (4,450,800) (7,694,963) (12,368,774) بهای تمام شده کاالی فروش رفته
 396,183 767,397 657,722 1,514,635 2,408,999 3,299,868 سود )زیان( ناخالص 

 (93,811) (178,095) (139,126) (483,226) (677,517) (954,705) هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی
 (229) 2,022 (59,105) 28,901 30,206  خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

 302,143 591,324 298,750 1,060,310 1,761,688 2,345,163 سود )زیان( عملیاتی

 (11,522) (14,319) (23,233) (17,332) (52,343) (73,804) هزینه های مالی 
 3,782 22,537 291,052 606,439 1,112,352 1,703,598 خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

 294,403 599,542 566,569 1,649,417 2,821,697 3,974,957 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 

 (63,380) (140,438) (88,605) (112,373) (170,562) (227,053) مالیات
 231,023 459,104 477,964 1,537,044 2,651,135 3,719,114 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

 231,023 459,104 477,964 1,537,044 2,651,135 3,719,114 سود )زیان( خالص 

 924 1,836 1,912 6,148 415 582 سود هر سهم پس از کسر مالیات 

 250,000 250,000 250,000 250,000 6,385,128 6,385,128 سرمایه

 36 72 75 241 415 582 سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه 

 %15.51 %17.11 %16.01 %25.77 %26.24 %23.74 حاشیه سود خالص 

 %20.28 %22.04 %10.00 %17.77 %17.44 %14.97 حاشیه سود عملیاتی
 


