
 

 
 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 تحلیل بنیادی شرکت سیمان فارس و خوزستان )سهامی عام(        

 

 

 

 

 

 

 

  

 سرمايه نوين  تأمینگذاري مشاور سرمايه 

 

 شرکت  تحلیل بنیادي

 سیمان فارس و خوزستان 

 )سهامی عام(  

 

 1399 خرداد ماه 



 

 
 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 تحلیل بنیادی شرکت سیمان فارس و خوزستان )سهامی عام(        

 

 مطالب  فهرست

 



 

 
 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 تحلیل بنیادی شرکت سیمان فارس و خوزستان )سهامی عام(       

1  

 معرفی شرکت  . 1

 تاريخچه 
مایه گذاری مشترک سازمان برنامه و بودجه و شرکت سهامی  با سر  1329سال شرکت سهامی عام سیمان در 

و به نام شرکت    155تحت شماره    3/1329/ 28میلیون ریال تاسیس و در تاریخ    200سیمان شیراز با سرمایه اولیه  

از به  مرکز شرکت از شیر 1332سهامی سیمان فارسی در اداره ثبت استان فارس )شیراز( به ثبت رسید. در سال 

در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شناسه   4081تقال یافت و تحت شماره هران انت

  200کارخانه سیمان شیراز با ظرفیت اسمی روزانه  1334می باشد. در سال  10100235615ملی شرکت اصلی 

تن در روز از سازمان   600ت اسمی با ظرفیکارخانه سیمان دورود  1339تن شروع به بهره برداری کرد. در سال 

برنامه و بودجه خریداری گردید و به تدریج با خرید و احداث کارخانجات جدید و توسعه کارخانه های قبلی، بر  

رسما به شرکت سهامی سیمان فارس و خوزستان تغییر نام یافت.    1342حجم ظرفیت تولیدی خود افزود. در سال  

، شکل حقوقی شرکت به استناد مصوبه  1347ون تجارت در اسفندماه از قان ح قسمتیپس از تصویب قانون اصل 

به سهامی عام تبدیل و نام شرکت به شرکت سهامی عام سیمان فارس    4/12/1351مجمع عمومی فوق العاده مورخ  

در  شده و  سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته 1354و خوزستان تغییر یافت. در دی ماه 

بر اساس سیاست های متخذه در جهت سازماندهی بهینه شرکت و ایجاد   وی اصلی )بازار اول( بورس قرار دارد.تابل

سرعت در انجام عملیات و به ویژه تامین منابع برای توسعه های آتی با حفظ کنترل، استقلل کارخانه های تابعه  

ا تبدیل آخرین واحد تابعه )سیمان آبیک( به  راستا بدر این در قالب شخصیت های حقوقی مورد نظر قرار گرفت. 

، شرکت عمل به شرکت هلدینگ تغییر یافت. رد حال حاضر شرکت جزء  81-82شرکت مستقل در سال مالی 

واحدهای تجاری فرعی شرکت سیمان تامین )سهامی عام( بوده و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری  

   تامین اجتماعی است.

 یت اصلفعالی  
سهامی سیمان فارس و خوزستان طبق اساسنامه در زمینه های زیر و شرکت های فرعنی  موضوع فعالیت شرکت 

 عمدتا در صنعت سیمان به شرح زیر است.  

سرمایه گذرای و مشارکت در توسعه صنعت سیمان به صورت اخص و سایر فعالیت های اقتصادی در داخل   -

 ، بازرگانی، مالی و خدماتی و تشکیل انواع شرکت هاعتی، معدنیتولیدی، صنو خارج از کشور اعم از  
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خرید و فروش، ایجاد، توسعه، راه اندازی و اداره واحد های تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، خدماتی،   -

 مالی در داخل و خارج از کشور

ولیه و  نی، مواد اصنعتی، معد خرید و فروش کاال، خدمات، تجهیزات و واردات و صادرات انواع ماالهای  -

 ماشین آالت

خرید و فروش و پذیره نویسی سهام، اوراق تجارتی و معاملت اوراق بهادار داخلی و خارجی، انتشار اوراق   -

 مشارکت و انجام هر گونه عملیات مالی داخلی و خارجی در جهت اهداف شرکت 

 بهادار آماده سازی شرکت های سرمایه پذیر جهت ورود به بورس اوراق  -

و ارائه خدمات مشاوره ای، نظارت، سرپرستی، مدیریت، کارگزاری و نمایندگی در زمینه فعالیت   افتدری -

 های شرکت 

انجام کلیه معاملت و عملیات تجاری و غیرتجاری با هر شخص و هر جا و انجام کلیه امور و عملیاتی که   -

 ده شود. ی تشخیص دابه طور مستقیم یا غیر مستقیم برای اجرای موضوع شرکت ضرور 

سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه شرکت های سیمانی و غیر سیمانی مرتبط از طریق ایجاد، توسعه،   -

راه اندازی و اداره واحد های تولیدی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی، خرید سهام شرکت ها از طریق سازمان  

 فته است. ت انجام گربعه به شرکبورس اوراق بهادار یا خارج از آن و یا تبدیل واحدهای تا

 

 سهامداران بی ترک 
  5،625،000  مبلغ   1398بهمن      30  مورخ ماهه  نه    دوره ای   میان   گزارش تفسیری مدیریت   اساس   بر   شرکت   هیسرما

 جدول و شکل زیر ترکیب سهامداران شرکا را نشان می دهد. .باشد ی م  ،الیر ون یلیم
 تترکیب سهامداران شرک -1جدول 

 درصد مالکیت  سهامداران 
 45.81 شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین 

 5.68 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

 6.02 شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس

 6 شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان

 1.08 شرکت سرمایه گذاری تدبیر

 1.42 شرکت بیمه البرز )سهامی عام(

 34 حقوقی ص حقیقی وسایر اشخا

 100  جمع
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 ترکیب سهامداران -1نمودار 

 هيسرما راتیی تغ 
  5،625،000 مبلغ به مرحلهچندین  یط که بوده است  الیر میلیون  200 مبلغ  یستأس  بدو در شرکت هیسرما

به  که  است افته ی شیافزا )الیر1،000 سهم هر یاسم ارزش  به سهم، میلیون 5،625)شامل تعداد  الیر میلیون 

 نشان داده شده است.شرح زیر 

 سرمایه  راتییتغ -2جدول 

 هیسرما  شیمحل افزا (الیر  ونیلی)م دیجد  هیسرما هیسرما  شیدرصد افزا هیسرما  شیافزا سال  
 سود انباشته  240,000 20 1379
 ی مطالبات حال شده و آورده نقد  300,000 25 1379
 اندوخته توسعه و تکمیل  315,000 5 1380
 مطالبات حال شده و آورده نقدی  400,000 27 1380
 مطالبات حال شده و آورده نقدی  500,000 25 1381
 آورده نقدی مطالبات حال شده و   700,000 40 1382

1383 100 1,400,000 
اندوخته توسعه و تکمیل، مطالبات  

 حال شده و آورده نقدی 
 مطالبات حال شده و آورده نقدی  2,600,000 86 1384
 مطالبات حال شده و آورده نقدی  3,600,000 38 1385
 مطالبات حال شده و آورده نقدی  4,176,000 16 1386
 مطالبات حال شده و آورده نقدی  4,500,000 8 1388
 مطالبات حال شده و آورده نقدی  5,625,000 25 1395

ی شرکت سرمایه گذار
سیمان تامین 

46%

ی شرکت سرمایه گذار
تامین اجتماعی

6%
ی شرکت توسعه صنعتی و معدن

کانی نوید پارس
6%

ی شرکت گروه توسعه مال
مهر آیندگان

6%

ی شرکت سرمایه گذار
تدبیر

1%

امی سه)شرکت بیمه البرز 
(عام

1%

و سایر اشخاص حقیقی
حقوقی

34%

ترکیب سهامداران
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 سود شرکتروند سودآوري و تقسیم  
شده است. ارائه  لیسنوات گذشته در جدول ذ یط سیمان فارس و خوزستانشرکت سود  میو تقس یسودآور روند 

  ی نکته ضرور  ن یذکر ا  نیهمچن  .درصد است  70  در حدود سال گذشته    5  ی سود شرکت در ط  م یدرصد تقس  نیانگ یم

 . است شده لحاظ  1397 ی لما سال  معادل گزارش  ن یا در  31/02/1398به  ی منته ی است که سال مال
 شرکت سود میتقس و یآور سود روند – 3 جدول

 

 

 

 سود میتقس و یآور سود روند -2نمودار 
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EPS DPS

 درصد تقسیم سود EPS DPS ( سهم ونی لی )م مجمع خی تار در سهام تعداد ی مال سال

1392 4500 518 320 62% 

1393 4500 431 320 74% 

1394 5625 216 100 46% 

1395 5625 71 70 99% 

1396 5625 122 70 57% 

1397 5625 264 250 95% 
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 ترازنامه 
  ه ب 30/11/1398 منتهی به ماهه نه و  1397 تا  1394 یهاسال  ی برا سیمان فارس و خوزستان  شرکت  ترازنامه 

  :باشد ی م ل یذ جدول  شرح

 (الیر ونیلی)م ترازنامه -4 جدول
 1398 ماهه نه 1397 1396 1395 1394  

      ها دارایی 

      های جاری دارایی 
 204,942 102,382 76,261 79,845 79,936 موجودی نقد

 - - - -  مدتهای کوتاه گذاری سرمایه
77,4973,8 5,386,325 3,352,951 3,407,284 3,342,545 های تجاری دریافتنی   

 178,023 120,529 103,191 203,817 174,728 های غیرتجاری دریافتنی 
 641 92 663 167 181 ها و سفارشات پیش پرداخت

 4,261,103 5,609,328 3,533,066 3,691,113 3,597,390 های جاری جمع دارایی 
      های غیرجاری دارایی 

,85112 3,734 3,768 2,600 های بلندمدت دریافتنی   16,976 
 9,002,181 9,382,668 8,252,778 7,748,924 7,883,947 های بلندمدت گذاری سرمایه

 198 196 187 187 187 های نامشهود دارایی 
 4,226 5,190 4,390 3,609 4,945 های ثابت مشهوددارایی 

 246 246 286 421 420 ها سایر دارایی 
,9097,756 7,892,099 های غیرجاری جمع دارایی   8,261,375 9,401,151 9,023,827 

 13,284,930 15,010,479 11,794,441 11,448,022 11,489,489 ها جمع دارایی 
      ها و حقوق صاحبان سهامبدهی 

      های جاری بدهی 

      های تجاری پرداختنی

 1,523,058 2,211,059 100,556 95,412 87,525 های غیرتجاری پرداختنی
 1,585 1,639 2,413 2,177 6,493 رداختنی مالیات پ

 1,114,271 1,240,556 1,232,173 1,179,484 2,269,156 سود سهام پرداختنی
 - - -  32,375 تسهیلت مالی

 2,638,914 3,453,254 1,335,142 1,277,073 2,395,549 های جاری جمع بدهی 

      های غیرجاری بدهی 
 29,822 26,458 20,279 20,837 17,867 نان ذخیره مزایای پایان خدمت کارک

 29,822 26,458 20,279 20,837 17,867 های غیرجاری جمع بدهی 
 2,668,736 3,479,712 1,355,421 1,297,910 2,413,416 ها جمع بدهی 

      حقوق صاحبان سهام
 5,625,000 5,625,000 5,625,000 5,625,000 4,500,000 سرمایه

 562,500 562,500 504,089 469,952 450,000 اندوخته قانونی
 111 111 111 111 111 ها سایر اندوخته

 4,428,583 5,343,156 4,309,820 4,055,049 4,125,962 سود )زیان( انباشته
 10,616,194 11,530,767 10,439,020 10,150,112 9,076,073 جمع حقوق صاحبان سهام

1,489,4891 ها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهی   11,448,022 11,794,441 15,010,479 13,284,930 



 

 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 تحلیل بنیادی شرکت سیمان فارس و خوزستان )سهامی عام(      

6  

 انيز سود و ورتص 
 .است شده  آورده ری ز جدول در  1399ماهه  ششو  1398  تا 1395 یهاسال به  مربوط شرکت انیز سود  صورت

 ( الیر ونیلی)م انیز و سود صورت -5 جدول
  1398 ماهه  9 1397 1396 1395 1394  

 5,084 1,455,450 719,549 599,228 1,003,224 درآمد سود سهام 

 - - - - - درآمد سود تضمین شده 

( 166,088) 8,944 سود )زیان( فروش سرمایه گذاری ها   18,129 116,802 560,361 

 - - - - - سود )زیان( تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار 

 20,443 23,010 28,731 27,161 23,746 سایر درآمدهای عملیاتی 

 585,888 1,595,262 766,409 460,301 1,035,914 درآمدهای عملیاتی جمع 

      هزینه های عملیاتی

( 63,879) های فروش، اداری و عمومی هزینه  (68,538 )  (93,272 )  (115,329 )  (93,719 )  

 - - - - - های عملیاتیسایر هزینه

( ,87963) جمع هزینه های عملیاتی   (68,538 )  (93,272 )  (115,329 )  (93,719 )  

 492,169 1,479,933 673,137 391,763 972,035 سود )زیان( عملیاتی 

( 1,978) های مالیهزینه  (1,840 )  - - - 

(29) 6,768 11,830 10,864 2,749 های غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینه   

 492,140 1,486,701 684,967 400,787 972,806 سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 

( 365) مالیات بر درآمد   (7,772 )  (2,309 )  (1,204 )  (463 )  

 491,677 1,485,497 682,658 393,015 972,441 سود )زیان( خالص 

 5625 5625 5625 5625 4500 تعداد سهم )میلیون( 

 87 264 122 71 216 سود )زیان( هر سهم )ریال( 
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 NAV محاسبه . 2
ی       میاندوره ا مالی  صورت  با توجه بهسیمان فارس و خوزستان شرکت  (NAV) دارایی های خالص ارزش فعلی 

ماهه منتهی به   1 وضعیت پرتفوی منتشره برای دوره  و آخرین صورت 31/02/1399منتهی به  سال مالی ماهه نه

ن منظور پرتفوی بورسی و غیر بورسی  است. بدی برآورد شده  1399/ 19/3تاریخ و قیمت سهام در  31/02/1399

شده در هر صنعت و شرکت ایجاد گردد. جدول ذیل  گذاری انجامتا شناختی کلی از سرمایه   گرددشرکت معرفی می 

 دهد.را نمایش می  سیمان فارس و خوزستان شرکت شده پرتفوی بورسی و غیر بورسی بهای تمام 

 هایگذارهیده سرماشتمام یبها – 6 جدول

 درصد  (الیر  ونیلی)م  شدهتمام  یبها 

 %67 5,963,938 یبورس  یپرتفو 

 %33 2,904,621 ی بورس  ریغ  یپرتفو 

 %100 8,868,559 جمع

در   ی گذاره یاز مجموع سرما یدرصد  67 یکه سهم است الیر ون یلیم 5,963,938 یبورس  ی شده پرتفوتمام  یبها

 دارد.   یبورس  ریو غ ی بورس  یهاشرکت

 

شرکت یهایگذارهیسرما بیترک – 3 نمودار

67%

33%

پرتفوی بورسی پرتفوی غیر بورسی
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 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 )سهامی عام( سیمان فارس و خوزستانشرکت تحلیل بنیادی               

 

 یبورس يپرتفو یبررس -2-1
اند )از نظر ارزش بازار( و  داده  لیشرکت را تشک یبورس  یدرصد از پرتفو  10درصد و  13 درصد، 22 حدود  بیبه ترتسیمان فارس نو و سیمان ساوه  ،سه شرکت سیمان فارس 

شده است. استفاده  1399 ماه  خرداد 19 دوشنبهروز  یانیپا یهامتیقشرکت از  یبورس  ی ارزش پرتفو یروزرسانبه  ی. براند یآی شرکت به شمار م یهایگذاره ی سرما نیترمهم

 .دهد ی را نشان م خوزستان سیمان فارس و شرکت  یبورس  یها یگذاره یاز سرما کیوزن هر  ر یجدول ز

 

 

 ترکیب پرتفوی بورسی  -4 نمودار

 

سیمان خوزستان
6%

سیمان ساوه
10%

سیمان خاش
4%

سیمان فارس نو
13%

سیمان غرب
6%

(حق تقدم)سیمان خوزستان 
سیمان خزر7%

5%

سیمان فارس
21%

سیمان بجنورد
6%

سایر
22%
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 .از شرکت های سرمایه گذیر به شرح جدول زیر می باشد  1399و فروردین و اردیبهشت   1398ماه های اسفند  همچنین درآمدحاصل از سود سهام محقق شده طی 

 سود سهام محقق شده -7جدول 

 1399اردیبهشت  
 سود مجمع  نام شرکت  

 13,762 ساروم 

 288,292 سبجنو
 229,116 سخاش 

 403,629 ساوه

 107,532 سنیر

 1 سرود

 280,280 سغرب 

 1,226,355 سفانو

 46,889 سمازن 

 21 سقائن 

 2,595,878 جمع 
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 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 )سهامی عام( سیمان فارس و خوزستانشرکت تحلیل بنیادی               

شرکت   تیوضعصورت  در(  30/11/1398به  یمنته ماهه  9 مالی  یهابعد از انتشار صورت های )دوره  1399  و اردیبهشت  فروردین  و  1398ی اسفند ها دوره  راتییتغ

 است: ر یسهام به شرح جدول ز یدر بخش واگذار

8 جدول صورت ریز سهام واگذار شده  -  
 1399 اسفند

 ی واگذار( انی)ز دسو یواگذار مبلغ کل (الی)ر سهم هر یواگذار متیق شده  تمام یبها مبلغ کل ( الی)ر سهم هر شده  تمام یبها سهام تعداد شرکت نام

 ۵۳,۴۸۷ ۵۸,۶۲۲ ۱۱,۶۱۷ ۵,۱۳۵ ۱,۰۱۷ ۵,۰۴۵,۸۴۰ سیمان خزر 

 ۱۱,۱۲۵ ۱۱,۲۱۶ ۵,۹۰۳ ۹۱ ۴۷ ۱,۹۰۰,۰۰۰ فارسیت اهواز 

 ۵۰,۰۰۲ ۸۴,۴۱۰ ۵,۴۸۱ ۳۴,۴۰۸ ۲,۲۳۴ ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ سیمان شرق

 ۱,۰۱۸ ۱,۸۲۲ ۹,۴۹۷ ۸۰۴ ۴,۱۹۱ ۱۹۱,۸۳۱ سیمان خوزستان 

 ۳۵۲,۵۶۵ ۴۶۰,۶۱۳ ۲۳,۳۸۸ ۱۰۸,۰۴۸ ۵,۴۸۶ ۱۹,۶۹۴,۰۰۰ سیمان ساوه 

 ۴۶۸,۱۹۷ جمع

۱3۹۹فروردین   

 ۲۶,۷۷۲ ۲۶,۹۹۷ ۵,۷۴۴ ۲۲۵ ۴۷ ۴,۷۰۰,۰۰۰ فارسیت اهواز 

 ۷۴,۷۷۶ ۱۰۶,۰۵۶ ۷,۵۷۵ ۳۱,۲۸۰ ۲,۲۳۴ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ سیمان شرق

 ۰ ۱۸۱,۷۲۹ ۱,۱۶۶ ۱۸۱,۷۲۹ ۱,۱۶۶ ۱۵۵,۷۴۸,۳۱۱ سیمان خزر 

 ۱۰۱,۵۴۸ جمع

۱3۹۹اردیبهشت   

 ۵۵,۰۳۷ ۵۹,۴۷۸ ۵۸,۳۶۸ ۴,۴۴۱ ۴,۳۵۸ ۱,۰۱۹,۰۰۰ هانسیمان بهب

 ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۵,۰۰۰ ۱ ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ سیمان فارس 

 ۵۸,۹۲۳ ۵۹,۳۴۳ ۶,۷۴۳ ۴۲۰ ۴۷ ۸,۸۰۰,۰۰۰ فارسیت اهواز 

 ۱۱۴,۰۶۴ جمع

۸۰۹،۶۸3 جمع کل  
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 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 )سهامی عام( سیمان فارس و خوزستانشرکت تحلیل بنیادی               

 باشد:وضعیت پرتفوی بورسی شرکت به صورت ذیل می همچنین صورت 

 )میلیون ریال( پرتفوی بورسی  -9جدول 

 سرمایه  نماد نام شرکت
ارزش اسمی هر 

 سهم
 افزایش )کاهش(  درصد از پرتفوی  ارزش روز آخرین قیمت ب.ت  هر سهم درصد مالکیت ریال(ب.ت )میلیون  تعداد سهام 

%6 6,830,860 23420 4,188 44.9 1,221,500 291,667,802 1,000 650,000 سخوز سیمان خوزستان  5,609,360 

%10 11,260,840 64,239.00 5,486 27.0 961,729 175,296,000 1,000 650,000 ساوه سیمان ساوه  10,299,111 

%4 4,755,233 89245 10,022 42.6 534,005 53,282,902 1,000 125,000 سخاش سیمان خاش  4,221,228 

%13 14,070,808 34,421.00 1,024 81.8 418,408 408,785,560 1,000 500,000 سفانو سیمان فارس نو  13,652,400 

%6 6,907,112 27108 1,517 51.0 386,498 254,799,752 1,000 500,000 سغرب سیمان غرب  6,520,614 

%7 7,551,196 22,420.00 1,005 44.9 338,494 336,806,255 1,000 750,000 سخوزح سیمان خوزستان )حق تقدم(  7,212,702 

%5 5,936,174 21,835.00 1,196 54.4 325,246 271,865,089 1,000 500,000 سخزر سیمان خزر  5,610,928 

%2 1,939,510 12638 1,948 6.3 299,025 153,466,519 1,000 2,450,000 سپاها سیمان سپاهان  1,640,485 

12,17123,4 107,240.00 1,230 93.7 268,544 218,315,656 1,000 233,000 سفار سیمان فارس  21%  23,143,627 

%6 6,721,013 42,430.00 1,693 40.4 268,114 158,402,376 1,000 392,000 سبجنو سیمان بجنورد  6,452,899 

%3 2,975,206 14594 1,161 12.4 236,775 203,865,043 1,000 1,644,000 سمازن سیمان مازندران  2,738,431 

17698,418, 1,000 2,653,560 سشرق سیمان شرق  219,895 3.7 2,234 12022 1,183,183 1%  963,288 

%4 4,707,986 62,915.00 1,829 51.6 136,882 74,830,895 1,000 145,000 سبهانح سیمان بهبهان )حق تقدم(  4,571,104 

%3 3,128,223 11347 418 43.0 115,101 275,687,258 1,000 641,697 سدور سیمان دورد  3,013,122 

%2 1,698,533 63,915.00 3,976 48.3 105,665 26,574,877 1,000 55,000 سبهان بهانسیمان به  1,592,868 

%4 4,002,137 69598 1,320 57.5 75,913 57,503,619 1,000 100,000 سنیر سیمان سفید ني ريز  3,926,224 

9273,79 29147 3,359 1.3 31,558 9,393,724 1,000 700,000 ساروم سیمان ارومیه  0%  242,241 

%2 2,377,202 5960 48 60.4 19,069 398,859,340 1,000 660,000 سفاسي فارسیت اهواز  2,358,133 

%2 2,327,535 85359 54 1.5 1,466 27,267,598 1,000 1,860,000 کاال بورس کاالي ايران  2,326,069 

%0 757 58262 1,538 0.0 20 13,000 1,000 250,000 سقاين  سیمان قائن   737 

%0 20 20198 14,000 - 14 1,000 1,000 810,000 سرود سیمان شاهرود  6 

%0 41 20514 7,000 - 14 2,000 1,000 550,000 سصوفي سیمان صوفیان  27 

مجتمع هاي توريستي و 
 رفاهي آبادگران

%0 22 22173 3,000 - 3 1,000 1,000 240,000 ثاباد  19 

61112,059,5    5,963,938     جمع   106,095,623 
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 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 )سهامی عام( سیمان فارس و خوزستانشرکت تحلیل بنیادی               

 یبورس ری غ يپرتفو یبررس -2-2
شرکت   یبورس  ریسبد غ تیبااهم یهادارد. شرکت  الیر ون ی لیم 53،586,591و مازاد ارزش  الیر ون ی لیم 2،904,621شده تمام  یبها ، سفارس  ی بورس  ر یغ یپرتفو 

 .درصدی  23با مالکیت  سیمان زنجان  و  ی درصد  30کیت گروه صنعتی لوله الیاف یزد با مال  ،ی درصد  98 تیبا مالکسیمان آبیک اند از: عبارت

 یبورس ریغ  یپرتفو -10جدول 
سرمایه  نام شرکت

 )میلیون ریال( 

ارزش اسمی هر 

 سهم )ریال(

 افزایش )کاهش(  هر سهمقیمت یا ارزش  ب.ت هر سهم )ریال( سهم از پرتفو  ب.ت  درصد مالکیت تعداد سهام 

%88   2,554,738   98   2,701,737,432   1,000   ,760,0002 سیمان آبیک   946   20,096  51,740,558  

%6   184,124   30   4,949,940   10,000   165,000 گروه صنعتی لوله الیاف بهراد   37,197   37,197  0  

%3   86,865   23   86,852,555   1,000   375,000 سیمان زنجان   1,000   22,255  1,846,034  

%1   38,160   93   38,159,495   1,000   41,000 مهندسی سیمان فارس و خوزستان خدمات    1,000   1,000  0  

%1   25,550   100   199,276,080   1,000   199,326 ساخت و نصب صنعتی البرز   128   128  0  

%0   4,999   100   4,998,996   1,000   5,000 گچ ماشینی فارس  1,000   1,000  0  

%0   3,999   100   45,587,578   1,000   45,599 ماشین سازی دورود فوالد و چدن و  88   88  0  

%0   3,591   51   359,094   10,000   7,000 تحقیق وتوسعه صنعت سیمان  10,000   10,000  0  

%0   999   100   998,998   1,000   1,000 پنبه نسوز نهبندان   1,000   1,000  0  

%0   995   99   994,500   ,0001   1,000 نوآوران صنعت سبز پارس   1,001   1,001  0  

%0   330   33   3,300   100,000   1,000 ساخت مهندسی سرویس بین الملل   100,000   100,000  0  

%0   160   4   16,000   10,000   3,580 موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران   10,000   10,000  0  

%0   62   1   6,203   10,000   10,000 شبکه معاملت صنعت سرمایه گذاری ایران   9,995   9,995  0  

%0   44   0   4,375   1   1 موسسه رتبه بندی اعتباری ایران   10,057   10,057  0  

%0   5   0   51   100,000   10 سایر شرکتهای خارج از بورس   98,039   98,039  0  

  53,586,591  321,857   281,451    2,904,621     جمع
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 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 )سهامی عام( سیمان فارس و خوزستانشرکت تحلیل بنیادی               

 

در رابطه با   .ای سیمان آبیک و سیمان زنجان با توجه به نسبت قیمت به ظرفیت شرکت های بورسی و با عنایت به میزان ظرفیت تولید در نظر گرفته شد شرکت ه

ل زیر محاسبات مربوط  جدواصل محافظه کاری، مازاد ارزشی در نظر گرفته نشده است. عدم وجود اطلعات کافی و با توجه به ، گروه صنعتی لوله الیاف یزدشرکت 

 جهت تخمین ارزش دو شرکت سیمانی فوق را نشان می دهد.  P/Capacityبراورد نسبت 

 P/Capacityه نسبت محاسب – 11 جدول          
 

 P/Capacity ارزش بازار  ظرفیت 

 14 32,788,000 2,400,000 سخوز 

 11 23,992,536 2,277,600 سمازن 

 11 13,554,000 1,248,000 سغرب 

 17 19,810,954 1,148,160 سكرما 

 8 16,562,006 2,039,000 سهگمت

 11 20,402,900 1,920,000 ساروم 

 11 22,565,400 2,130,000 سصوفي

 16 41,755,350 2,572,500 ساوه

 13 میانگین وزنی 

 



 

 
 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 )سهامی عام( سیمان فارس و خوزستانشرکت تحلیل بنیادی       

14  

با استفاده از  است،  قرارگرفته )سهامی عام(   سیمان فارس و خوزستانشرکت  NAVمحاسبات  ی که مبنا یاطلعات

به    یمنته  ماهه  9  ی مال  یها، حقوق صاحبان سهام مربوط به صورت02/1399/ 31به    یمنته  یپرتفو   تیوضعصورت

  ؛ است 1399/ 19/03مورخ  ی انیپا متیمربوط به ق یبورس  ی سهام پرتفو مت یق نیهمچن باشد،ی م  30/11/1398

  است.  ل یصورت جدول ذهر سهم به   P/NAVنسبت    هر سهم و  ی شرکت به ازا  نیا  یهایی ارزش خالص دارا  نیبنابرا

 .باشد ی م اول  و یسنار در  ی بورس  ر یغ یپرتفو  مازاد احتساب به مربوط دوم  و  اول  ویسنار تفاوت   است ذکر به الزم 

 )میلیون ریال( سیمان فارس و خوزستانشرکت  NAVمحاسبه  – 12 جدول
 هر سهم  NAV محاسبه

 دوم  ویسنار اول  ویسنار  

  106,095,623  106,095,623 ی بورس  یفو پرت  مازاد

 -  53,586,591 ی بورس  ریغ  یپرتفو   مازاد

 - - ارزش   کاهش  رهیذخ

  10,616,194  10,616,194 سهام   صاحبان  حقوق

  683,809  683,809 سهام   یواگذار  درآمد

  2,595,878  2,595,878 ها  رمجموعهیز  از  یافتیدر  یمیتقس  سود

NAV 173,578,095  119,991,504  

  5,625,000,000  5,625,000,000 سهام   تعداد

)ریال( سهم هر  NAV   30,858  21,332  

 23512 23512 )ریال(   سهم  هر  روز  متیق

 P/NAV 76% 110% نسبت
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 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 )سهامی عام( سیمان فارس و خوزستانشرکت تحلیل بنیادی       

 

 تحلیل حساسیت  . 3
،  ساوه  سیمانسهام  متیق ر ییتغ رات یآن، تأث رات ییو تغ NAVبهتر از  یبه برآورد  ی ابیدست یقسمت برا  ن یا در

 است.   ل یصورت جدول ذو به  شدهی بررس سیمان فارس و سیمان فارس نو  

کاهش   ا ی ش یافزادرصد  0.7 سفارس  NAV ساوه، سیمان سهم  متیق  درصدی 10کاهش  ا ی ش یبا افزا •

  ابد؛یی م

 :ابد یی م  کاهش ای ش یافزا درصد  0.8 سفارس  NAV سفانو،سهم  متیق درصدی 10کاهش   ای شیبا افزا •

    .ابد یی م کاهش ای   شیافزا درصد   1.3 سفارس  NAVسفار، سهم  متیق درصدی 10کاهش   ای شیبا افزا •

 تحلیل حساسیت  -13جدول                

   NAVدر  درصد تغییر  شرح 

 ±0،7 ساوه متیق  رییتغ درصد 10±

 ±0،8 سفانو متیق  رییتغ درصد 10±

 ±1،3 سفار متیق  رییتغ درصد 10±

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


