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 سرمايه نوين  تأمینگذاري مشاور سرمايه 

 

 شرکت  تحلیل بنیادي

 ايع سیمان سرمايه گذاري و توسعه صن

 )سهامی عام(  

 1399 آبان ماه 
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 مطالب  فهرست

 11 .................................................................................. ی بورس  ریغ  ی شرکت ها ی ابی. ارز2-2-1
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 معرفی شرکت  . 1

 تاريخچه 
 13  تاریخ  در  10102593454ب  شررياسرر  ي ی  ( عام سررمايی)سررینا  صرريای   توسرر    و  گذاری  سررريای  شرررکت

 ادار   در  13/12/1382  يورخ  در  218006 شرنار   طی  و تاسری   خاص سرمايی  شررکت  صرور   ب   1382  اسرنيميا 

  شررنار  ف الیت  يجوز  طی  شرررکت  اب ما. اسررت  رسرریم  ثبت  ب  تمرا   در صرري  ی  يالكیت  و هاشرررکت  ثبت

 عيوا   ب   و  رسیم   ثبت  ب   10964  شنار   تحت  بمادار  اوراق  بورس   سازيا   نزد  21/01/1392  يورخ  216469/121

 يجن   صرورتج هر   يوجب  ب  سرس .  ننود اخذ   ف الیت  يجوز  بمادار اوراق  بازار  قانو   طبق( ه میيگ)يادر   شررکت

 شرکت  ب   بورس   سازيا   20/02/1393  يورخ  26075/121  شنار   يجوز  و  02/02/1393  يورخ  ال اد   فوق  عنويی

   صرريای  سررینا  )سررمايی عام(، در تاریخ ی  گذاری و توسررسررمام شرررکت سررريا  تبمیل، هنچيین عام سررمايی

 گردیم. عرض  عنوم ب  آ  سمام 25/08/1393 تاریخ در در بورس اوراق بمادار تمرا  پذیرف   و 06/11/1392

 شرررکت های  ه میيگ از  یكی( عام سررمايی)سررینا   صرريای     توسرر  و  گذاری  سررريای   شرررکت حاضررر حال  در

 ناهیم  خیابا  ولی صر، خیابا   تمرا   در  شرکت  اص ی  يرکز. باشم   يی( عام  سمايی)ي ی  توسر    گرو   گذاریسرريای 

 .باشم يی  20 پالک غربی،

 فعالیت اصلی 
 گذاری  سرريای   واحمهای  الشررک ، سرم  سرمام،  در  گذاری  سرريای  اسراسرياي ،  3  ياد  طبق  شررکت  ف الیت  يوضرو 

 گذاری  سريای  شررکت  اصر ی ف الیت. باشرم   يی  ان نا  کهرب  همف با  رای  حق  دارای بمادار  اوراق سرایر یا  ها صريموق

  زيیي   در عنمتاً نیز  فرعی  های  شررکت  و  فوق  شرر   ب   اخیر سريوا   طی( عام  سرمايی)سرینا   صريای   توسر    و

 يی باشم. ک یيكر و سینا  يميمسی، ساخت ياشین آال  سینا  و تولیم صيای  ب يی، خميا  طراحی، 
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 سهامداران  بی ترک
 ب  شر  زیر است:شرکت در تاریخ تمی  گزارش  سمام صاحبا ترکیب 

 سهااران شرکت  بیترک  -1جدول 

 تعداد سهام  درصد مالکیت  سهامداران 

 88.2 4,235,571,779 توس   ي یشرکت سريای  گذاری گرو   

 1.0 50,329,369 شخص حقیقی

 1.0 49,584,566 شرکت سینا  ریزا  سبال  

 9.7 464,514,286 یر اس

 100 4,800,000,000 جمع

 

 ه ي سرما راتیی تغ
  تیریخ  در ت  اسرت  رییلی  1.000 سرم   4.800.000.000 ب  انقسر   رییل  ایلییرد  4.800  ابلغ شررتت شره   ثبت  سررایی   آخرین

   :است بود  زیر جهول شرح ب  شرتت سرایی  تغییرات آخرین. است رسیه  ثبت ب  09/03/1397

 
                                                                                شرکت  سرمایه  راتییتغ -2جدول                          

 تاریخ ثبت افزایش سرمایه 
سرمایه 

 قبلی

مبلغ 

 افزایش 

سرمایه 

 جدید 
درصد  

 افزایش 
 محل افزایش سرمایه 

یال يبالغ ب  يی یو  ر  

شم  سمايمارا  و سود انباش   يطالبا  حال   60 4.000.000 1,500,000 2,500,000 1393/01/19  

09/03/1397  يطالبا  حال شم  و آورد  نقمی سمايمارا   20 4.800.000 800.000 4.000.000 
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 روند سودآوري و تقسیم سود شرکت 
 س  سیل ایلی اخیر ب  شرح زیر بود  است: ایزان سود )زیین( خیلص و سود تقسی  شهۀ شرتت طی 

 
 شرکت سود میتقس و یآور سود روند – 3 جدول               

 1396/12/29 1397/12/29 1398/12/29 شرح

 * 188 177 497 سود )زیین( واقعی هر سم  )رییل(

 * 145 160 410 نقهی هر سم  )رییل(سود 

 - 90 82 درصه -سود تقسیمی

  *4.000.000  4.800.000  4.800.000   سرایی  )ایلیون رییل( 

ایلییرد رییل  4.000بی سررایی   29/12/1396سرود خیلص هر سرم  شررتت در اق    09/03/1397*بی توج  ب  ثبت افزایش سررایی  قبلی در تیریخ 

رایی  قبلی شررتت قب  از امم  ایدی سریلیین  شررتت بود  اسرت ل ا در احیسربیت لحی  شره  اسرت. همننین بی توج  ب  اینت  تیریخ ثبت افزایش سر

 ایلییرد رییلی در احیسبیت لحی  شه  است.  4.800هی هر سم  در جهول فوق بی سرایی  سود نق
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 ترازنامه  
 . باشم ی ي ل یذ جمول شر    ب  و توس   صيای  سینا  طی سيوا  گذش   گذاری سريای  شرکت ترازناي  

 

 )مبالغ به میلیون ریال( هترازنام-4جدول                                 

 یلیون ریال()م 
1399/06/31 1398/12/29 1397/12/29 1396/12/29 

 حسابرسی شده  حسابرسی شده  حسابرسی شده  حسابرسی نشده 

 66,624 63,691 60,649 59,441 دارائیمای ثابت يشمود 

 30 20 10 620 يشمودمای نادارائی

 6,046,444 6,116,942 7,155,936 9,558,675 سريای  گذاریمای ب يم يم  

 495 1,026 204 80 دریاف يی های ب يم يم  

 6,113,593 6,181,679 7,216,799 9,618,816 جمع دارائیهای غیر جاری 

 302 506 403 634 پیش پرداخ ما 

 1,091,911 1,488,970 1,891,874 1,522,978 ف يی ها دریاف يی های تجاری و سایر دریا 

 458,751 570,862 833,107 808,580 سريای  گذاریمای کوتا  يم  

 86,559 59,401 50,242 201,724 يوجودی نقم 

 1,637,523 2,119,739 2,775,626 2,533,916 جمع دارائیهای جاری 

 7,751,115 8,301,418 9,992,425 12,152,732 جمع دارئیها 

 4,000,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 سريای  

 779,735 - - - افزایش سريای  در جریا  

 317,175 359,621 478,822 478,822 انموخ   قانونی 

 2,595,549 2,706,034 4,202,849 4,893,994 سود)زیا (انباش   

 7,692,457 7,865,655 9,481,671 10,172,816 جمع حقوق صاحبان سهام

 6,350 - - - ب يم يم  پرداخ يی های 

 2,603 3,775 3,796 4,238 ذخیر  يزایای پایا  خميت 

 8,953 3,775 3,796 4,238 جمع بدهیهای غیر جاری 

 35,764 415,566 7,558 24,515 پرداخ يی های تجاری و سایر پرداخ يی ها

 5,255 2,048 386 217 يالیا  پرداخ يی

 8,686 14,374 499,014 1,950,946 یسود سمام پرداخ ي

 49,705 431,988 506,958 1,975,678 جمع بدهیهای جاری 

 58,658 435,763 510,754 1,979,916 جمع بدهیهای جاری و غیر جاری 

 7,751,115 8,301,418 9,992,425 12,152,732 جمع حقوق مالکانه و بدهی ها
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 ان ي ز سود و ورتص 
 طی سيوا  گذش   ب  شر  جمول زیر يی باشم. شرکت) ا  یز(سود  صور 

  انیز و سود صورت -5 جدول                               

 )میلیون ریال( 
ماهه منتهی به  6

31 /06 /1399 

سال مالی  

منتهی به  

29 /12 /1398 

سال مالی  

منتهی به  

29 /12 /1397 

سال مالی  

منتهی به  

29 /12 /1396 
 حسابرسی شده حسابرسی شده حسابرسی شده نشدهحسابرسی 

 710,925 737,545 1,310,766 29,407 سود سمام  درآيم 

 حاصل از فروش سريای  گذاری  سود 
2,672,982 

935,919 73,633 5,881 

 27,700 58,857 215,765 حاصل از صيموق های سريای  گذاری و اسياد خزان  اساليی سود 

 744,506 870,035 2,462,450 2,702,389 درآمدها  جمع

 (45,495) (64,328) (80,309) (48,141) های فروش و اداری  هزیي 

 699,011 805,707 2,382,141 2,654,248 عملیاتی سود

 55,406 45,771 2,087 4897 و هزیي  های غیر عن یاتی  درآيمها

 754,417 851,478 2,384,228 2,659,145 قبل از کسر مالیات  سود

 (1,044) (2,548) (212) - بر درآيم  ا يالی 

 753,373 848,930 2,384,016 2,659,145 سود خالص

 188 177 497 554 ریال -سود هر سم 
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 ارزش جايگزينی سیدکو . 2
ارزش جایگزیيی شرکت سريای  گذاری و توس   صيای  سینا  ب  شر  جمول زیر يی باشم. الزم ب  ذکر است  

 دالر ب  ازای هر تن در نظر گرف   شم  است.   110سینا  ي ادل  ارزش جایگزیيی هرتن 

   ارزش جایگزینی سیدکو -6 جدول                               

 ارزش جایگزینی هلدینگ سیدکو

 5,500,000 تن -ظرفیت تجنی ی ه میيگ با لحاظ درصم يالكیت

 110 دالر-ارزش جایگزیيی هرتن سینا 

 230,000 ( نرخ ته یر دالر )ریال

 139,150,000 يی یو  ریال-ارزش جایگزیيی سیمکو

 1,979,916 يی یو  ریال-(31/06/1399يجنو  بمهی ه میيگ )

 137,170,084 يی یو  ریال-جایگزیيیخالص ارزش 

 31,056,000 میلیون ریال- ارزش بازار سیدکو

 %23 نهبت ارزش بازار ب  ارزش جایگزیيی سیمکو
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 NAV محاسبه . 3
حهابرسی   يالی صور با توج  ب  و توس   صيای  سینا ی  شرکت سريای  گذار (NAV)  ارزش دارایی های  لصخا

شررکت )بر روی سرايان    30/07/1399پرتنوی يي می ب   ضر یت  ور  وصر،  31/06/1399  ياه  يي می ب   6نشرم  

ر بورسری پرتنوی بورسری و غیاسرت. بمین ييظور   برآورد شرم   20/08/1399تاریخ در   سرمام  پایانی  و قینتکمال(  

وض یت ایجاد گردد. جمول ذیل شرکت شم  در هر  گذاری انجامتا شياخ ی ک ی از سريای   گرددشررکت ي رفی يی

 و توسر   صريای  سرینا   گذاریسرريای شررکت  پرتنوی بورسری و غیر بورسری    بمای تنام شرم  و ارزش روز برآوردی

  دهم.را ننایش يی

 ی ه میيگ هایگذار ی سريا پرتنوی  – 7 جمول

 شرح 

 میلیون ریال() مبالغ به  

 ارزش افزوده  ارزش روز  بهای تمام شده

 درصد  مبلغ درصد  مبلغ درصد  مبلغ

 87 37,488,686 86 45,769,519 86 8,280,833 پرتنوی بورسی و فرابورسی

 13 5,819,650 14 7,221,227 14 1,401,577 پرتنوی غیر بورسی 

 100 43,308,336 100 52,990,746 100 9,682,410 جمع کل

 مالحظات:

 ارزش روز پرتنوی غیر بورسی بر اساس ي وسط نهبت قینت ب  فروش و قینت ب  سود صي ت در نظر گرف   شم  است. -

شم   در نظر گرف     1399آبا  يا   20در پایا  روز کاری  تاب وی ي ايالتیارزش روز پرتنوی بورسی و فرابورسی بر اساس قینت -

 است.
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 ی بورس يپرتفو یبررس -2-1
  ل ی شرکت را تشك و فرابورسی یبورس   یاز پرتنو رصم د  6 و  17،  17،  30 دحموب  ترتیب  سینا  يازنمرا سینا  شنال و  ،سینا  کريا ، سینا  ساروج بوشمرشرکت 

بر اساس قینت تاب وی ي ايالتی در  شرکت    و فرابورسی  ی بورس   ی پرتنو ز  ور. ارزش  م یآی شرکت ب  شنار يهای    ی گذار  یسريا  نیتر)از نظر ارزش بازار( و يم    دهم يی

و توس   صيای   گذاری  سريای شرکت    و فرابورسی   ی بورس   یهایگذار  یاز سريا  ک یوز  هر    ر یجمول ز  در نظر گرف   شم  است.  1399آبا  يا     20پایا  روز کاری  

   دهم.را نشا  يی  سینا 

 بر حسب ارزش بازار  و فرابورسی هلدینگ یترکیب پرتفوی بورس -8  نمودار

 

 

 

16.91, سکرما

17.71, سشمال

29.79, ساروج
7.08, سقاین

6.40, سمازن

19.15, ساربیل

2.96, سایر

درصد-پرتفوی بورسی و فرابورسی بر حسب ارزش روز
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 باشم: ذیل يی   شر  جمولوض یت پرتنوی بورسی شرکت ب  صور 

 تعداد  سرمایه  نماد ردیف 
- ارزش روز سهم سود و زیان  درصد از کل  بهای تمام شده

 ریال

ارزش روز  

 )ارزش افزوده(  ارزش روز  قیمت تمام شده کل  سهم پرتفوی

 7,740,571 13,110 6,604,042 16/91 13/72 1,136,529 1,925 590,432,569 991,440 سكريا  1

 6,504,125 9,380 4,707,573 14/21 21/70 1,796,552 2,591 693,403,530 1,290,085 سشنال  2

 1,600,114 9,340 1,050,307 3/50 6/64 549,807 3,209 171,318,431 - سشنال    3

 9,560,708 19,702 8,269,132 20/89 15/60 1,291,576 2,662 485,265,857 1,340,000 ساروج  4

 4,075,873 17,087 3,770,469 8/91 3/69 305,404 1,280 238,536,471 - ساروج    5

 3,238,571 39,180 2,463,038 7/08 9/37 775,533 9,382 82,658,771 250,000 سقاین  6

 2,930,718 8,580 1,891,814 6/40 12/55 1,038,904 3,042 341,575,559 1,644,000 سناز   7

 8,765,839 64,580 8,270,589 19/15 5/98 495,250 3,649 135,736,122 480,000 ساربیل  8

 225,647 8,410 138,203 0/49 1/06 87,444 3,259 26,830,769 27,250,000 وبانک  9

 660,632 11,970 286,831 1/44 4/51 373,801 6,773 55,190,603 1,260,000 ساراب  10

 437,675 11,280 48,461 0/96 4/70 389,214 10,031 38,801,000 4,500,000 وتوس   11

 24,452 12,220 14,834- 0/05 0/47 39,286 19,633 2,001,000 8,250,000 وبشمر  12

 961 19,220 465 0/00 0/01 496 9,920 50,000 500,000 سغرب  13

 3,594 35,940 2,594 0/01 0/01 1000 10,000 100,000 80,000,000 شه ا  14

 40 23,171 3 0/00 0/00 37 21,449 1,725 600,000 سن از  15

 45,769,519  37,488,686 100 100 8,280,833 جمع

 و فرابورسی )مبالغ به میلیون ریال( ورسی

 مالحظات:  

 ال( تمی  شم  است.  )کم 30/07/1399پرتنوی فوق بر اساس پرتنوی ياهان  يي می ب  - 

های پایانی شرک ما(، ت ماد سمام  ساربیل و ساراب پ  از تاریخ پرتنوی ياهان  فوق )ت میل قینت-در ننادهای وبانکیادآور يی شود با توج  ب  افزایش سريای  از يحل انباش    -

 يزبور يطابق با درصم افزایش سريای  بروزرسانی شم  است. تحت يالكیت در شرک مای

 يی یو  ریال بود  است.  8.157.098)صورتمای يالی حهابرسی نشم ( ي ادل  31/06/1399در تاریخ  (شرک مای فوق پرتنوی )مای تنام شم  ب-
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 ی بورس ری غ يپرتفو یبررس -2-2
 باشم: يی وض یت پرتنوی غیر بورسی شرکت ب  شر  جمول ذیل صور   

 ریال( )مبالغ به میلیون  صورت وضعیت پرتفوی غیر بورسی -10جدول 

 نام شرکت  ردیف 

درصد 

مالکیت 

 )مستقیم(

درصد 

مالکیت 

)غیر 

 مستقیم(

درصد 

مالکیت 

 )کل(

 تعداد 

 درصد از کل  بهای تمام شده

 سود و زیان 

 )ارزش افزوده(  

-ارزش روز سهم

 ریال -برآوردی
 ارزش روز پرتفوی 

 ارزش روز  قیمت تمام شده کل  سهم

 4,301,073 13,057 3,158,341 52.02 81.53 1,142,732 3,469 329,399,775 %55 %0 %55 تولیمی سینا  فیروزکو   1

 1,757,735 13,563 1,628,526 26.71 9.22 129,209 997 129,597,975 %32 %0 %32 سینا  فراز فیروزکو  2

 1,148,933 99,191 1,032,783 21.10 8.29 116,150 10,028 11,582,987 %20 %0 %20 سینا  نیزار ق  3

 7,326 1,127 - 0.09 0.52 7,326 1,127 6,499,750 %65 %0 %65 سینا  بيمر دیر )پارسی ( 4

 5,000 1,000 - 0.06 0.36 5,000 1,000 5,000,000 %20 %0 %20 گرو  صي  ی آذرخاک  5

 1,050 350 - 0.01 0.07 1,050 350 3,000,000 %20 %0 %20 تیهنو  يخ وط خشک سینا   6

 78 1,560 - 0.00 0.01 78 1,560 50,000 %0 %0 %0 آسیای آرام  7

 8 1,086 - 0.00 0.00 8 1,086 7,367 %0 %0 %0 بین الن  ی ساخ نا  و صي ت ي ی  8

 2 870 - 0.00 0.00 2 870 2,300 %0 %0 %0 سريای  گذاری يمیریت سريای  يمار  9

 22 - - 0.00 0.00 22 - - %0 %0 %0 سایر شرک مای خارج از بورس  10

 7,221,227  5,819,650 100 100 1,401,577 جمع

 باشم.  ریالی يی  10.000سم   57.856.631ریال ييقه  ب   578.566.310.000ي ادل  سینا  نیزار ق  يالحظا : سريای  شرکت
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   بورسیارزيابی شرکت هاي غیر .1-2-2

الزم ب  ذکر است در يحاسبا  يربوط     صي ت سینا  ب  شر  جمول زیر يی باشم.  P/Ettmو    P/Sttmيیانگین وزنی  

 داد  های غیر نريال از يحاسبا  حذف گردیم.  

 صنعت سیمان   P/Sو  P/E-11جدول                      

 روزه   90میانگین حجم   شرکت 
 ارزش بازار  قیمت 

P/E-ttm P/S 
 میانگین وزنی 

 P/E P/S وز  ریال  ریال 

 0.17 0.71 4 17 %4 14,182,233,940,000 18,590 1,607,433 هگن ا سینا  

 0.19 0.40 4 9 %4 14,924,000,000,000 20,890 2,645,327 ارويی  سینا  

 0.15 0.38 4 11 %4 12,030,480,000,000 30,000 574,342 بجيورد  سینا  

 0.13 0.36 5 13 %3 9,370,000,000,000 75,700 300,047 خاش سینا  

 0.23 0.92 6 25 %4 12,670,000,000,000 24,190 1,910,073 خزر  سینا  

 0.11 0.48 3 13 %4 12,254,000,000,000 10,860 4,357,293 صوفیا   سینا  

 0.19 0.37 6 13 %3 9,795,000,000,000 37,600 475,974 قائن  سینا  

 0.21 0.77 4 15 %5 17,116,360,000,000 15,060 1,582,241 هريزگا  سینا  

 0.44 1.28 6 16 %8 26,400,680,000,000 19,180 374,129 ی ساروج بوشمر بین الن  

 0.18 0.34 5 10 %3 11,144,000,000,000 53,480 441,143 بمبما   سینا  

 0.28 0.62 6 14 %4 15,082,200,000,000 11,380 1,701,542 داراب  سینا  

 0.04 0.55 3 37 %2 5,133,578,440,000 7,620 4,679,752 دورود  سینا  

 0.48 1.05 5 12 %9 29,889,600,000,000 45,217 1,657,395 سینا  ساو  

 0.28 1.46 5 24 %6 20,800,500,000,000 8,090 8,096,833 سساها  سینا  

 0.12 0.41 4 12 %3 11,526,300,000,000 13,620 2,035,885 شاهرود سینا  

 0.19 0.71 4 16 %4 15,151,827,600,000 5,440 15,212,332 شرق  سینا  

 0.20 0.71 6 20 %4 12,100,997,300,000 8,970 2,403,356 شنال   سینا  

 0.13 0.42 4 15 %3 9,610,000,000,000 18,320 1,345,632 غرب سینا  

 0.22 0.45 5 10 %4 15,140,000,000,000 28,960 1,015,917 سینا  فارس نو 

 0.15 0.47 4 11 %4 14,105,520,000,000 8,890 8,692,213 يازنمرا  سینا  

 0.23 0.40 6 10 %4 13,902,600,000,000 23,205 368,066 سینا  ين ازا  کريا  

 0.20 0.41 5 11 %4 12,997,778,400,000 12,520 1,724,369 کريا   سینا  

 0.29 0.80 4 11 %7 25,564,000,000,000 18,090 4,798,259 سینا  خوزس ا  

 4.8 14.5   %100 340,891,655,680,000 جمع

 

 



 

 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 سهامی عام() گذاری و توسعه صنایع سیمانسرمایهتحلیل بنیادی شرکت          

12  

 شرکت سیمان فیروزکوه  •

سود و قینت ب  فروش صي ت سینا  ب  شر  جماول  ارزیابی شرکت سینا  فیروزکو  بر اساس ي وسط قینت ب   

 ذیل يی باشم.
 ارزیابی سیمان فیروزکوه - 12جدول 

مبالغ به میلیون ریال-  P/Sttm 

ياه  يي می ب   6 شرح

31/03/1398 

سال يالی يي می ب   

30/09/1398 

ياه  دوم سال  6

 1398يالی 

ياه  يي می ب   6

31/03/1399 
 جمع فروش ریالی 

 (ttm)ماهه  12  

 1,604,626 789,264 815,362 1,273,598 458,236 فروش ریالی

صنعت- P/Sttm 4.8 

 7,702,205 ارزش بازار برآوردی 

 600,000,000 تعداد سهام 

 12,837 ریال - ارزش هر سهم

مبالغ به میلیون ریال-  P/Ettm 

ياه  يي می ب   6 شرح

31/03/1398 

سال يالی يي می ب   

30/09/1398 

ياه  دوم سال  6

 1398يالی 

ياه  يي می ب   6

31/03/1399 
 سود خالصجمع  

 (ttm)ماهه  12  

 549,418 275,275 274,143 350,775 76,632 سود خالص

صنعت- P/Ettm 14.5 

 7,966,561 ارزش بازار برآوردی 

 600,000,000 تعداد سهام 

 13,278 ریال - ارزش هر سهم

 13,057 ریال -قیمت به سود و قیمت به فروش(متوسط ارزش هر سهم سیمان فیروزکوه )متوسط 
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 فراز فیروزکوهشرکت سیمان  •

  ب  شر   فیروزکو  بر اساس ي وسط قینت ب  سود و قینت ب  فروش صي ت سینافراز  ارزیابی شرکت سینا   

 جماول ذیل يی باشم.
 فیروزکوه فراز ارزیابی سیمان -13جدول 

مبالغ به میلیون ریال-  P/Sttm 

 شرح
ياه  يي می ب   6

31/03/1398 

سال يالی يي می ب   

30/09/1398 

ياه  دوم سال  6

 1398يالی 

ياه  يي می ب   6

31/03/1399 

 جمع فروش ریالی 

 (ttm)ماهه  12

 1,373,514 644,300 729,214 1,121,868 392,654 فروش ریالی

 P/Sttm 4.8صنعت

 6,592,868 ارزش بازار برآوردی 

 405,000,000 تعداد سهام 

 16,279 ریال - ارزش هر سهم

ریالمبالغ به میلیون  -  P/Ettm 

 شرح
ياه  يي می ب   6

31/03/1398 

سال يالی يي می ب   

30/09/1398 

ياه  دوم سال  6

 1398يالی 

ب   ياه  يي می 6

31/03/1399 

 جمع سود خالص

 (ttm)ماهه  12

 302,976 139,600 163,376 251,347 87,971 سود خالص

 P/Ettm 14.5صنعت

 4,393,145 ارزش بازار برآوردی 

 405,000,000 تعداد سهام 

 10,847 ریال - ارزش هر سهم

 13,563 ریال-به فروش( متوسط ارزش هر سهم سیمان فراز فیروزکوه )متوسط قیمت به سود و قیمت 
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 نیزار قم شرکت سیمان  •

بر اساس ي وسط قینت ب  سود و قینت ب  فروش صي ت سینا  ب  شر  جماول    نیزار ق ارزیابی شرکت سینا   

 ذیل يی باشم.
 نیزار قم ارزیابی سیمان -14جدول 

 P/Sttm مبالغ به میلیون ریال

 شرح
ياه  يي می ب   6

31/03/1398 

سال يالی يي می  

 30/09/1398ب  

ياه  دوم سال  6

 1398يالی 

ياه  يي می ب   6

31/03/1399 

 جمع فروش ریالی 

 (ttm)ماهه  12  

 1,614,121 1,614,121 1,345,101 فروش ریالی

 P/Sttm 4.8صنعت

 7,747,782 ارزش بازار برآوردی 

 57,856,631 تعداد سهام 

 133,913 ریال - ارزش هر سهم

لمبالغ به میلیون ریا  P/Ettm 

 شرح
ياه  يي می ب   6

31/03/1398 

يي می  سال يالی 

 30/09/1398ب  

ياه  دوم سال  6

 1398يالی 

ياه  يي می ب   6

31/03/1399 

 جمع سود خالص

 (ttm)ماهه  12  

 257,240 257,240 214,367 سود خالص

 P/Ettm 14.5صنعت

 3,729,986 ارزش بازار برآوردی 

 57,856,631 تعداد سهام 

 64,469 ریال - ارزش هر سهم

 99,191 ریال-سیمان فراز فیروزکوه )متوسط قیمت به سود و قیمت به فروش( متوسط ارزش هر سهم 
 ریالی يی باشم.   10.000سم   57.856.631ریال ييقه  ب   578.566.310.000ي ادل  سینا  نیزار ق  يالحظا : سريای  شرکت
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2-3-NAV  ه صنایع سیمان و توسعگذاری شرکت سرمایه 

  یيال  یهايربوط ب  صور    است، با اس ناد  از حقوق صاحبا  سمام  قرارگرف    NAVيحاسبا     یک  يبيا   یاطالعات

سمام    نت یق )کمال(،   1399/ 30/07و پرتنوی ياهان  يي می ب     31/06/1399ب     یياه  يي م  6  حهابرسی نشم 

برآوردی شرکت های غیر بورسی  و ارزش    20/08/1399  يورخپایانی    نتیيربوط ب  ق و فرابورسی    ی بورس   یپرتنو 

ارزش    بر این اساس   ؛بر اساس ي وسط نهبت قینت ب  سود و قینت ب  فروش صي ت در يحاسبا  لحاظ شم  است

  است. ل یجمول ذ شر   هر سم  ب  P/NAVهر سم  و نهبت  یشرکت ب  ازا نیا یهایی خالص دارا
 

 ( الیر ونیلی)م  NAVمحاسبه  -15جدول                

 شرح 
 1399/ 08/ 20منتهی به تاریخ  

 میلیون ریال 

 پرتفوی بورسی و فرابورسی

 45,769,519 ارزش بازاری 

 8,280,833 بمای تنام شم  

 37,488,686 ارزش افزوده 

 پرتفوی غیر بورسی 

 7,221,227 ارزش بازاری 

 1,401,577 بمای تنام شم  

 5,819,650 ارزش افزوده 

 43,308,336 پرتفوی بورسی، فرابورسی و غیر بورسی زش افزوده مجموع ار 

 10,172,816 1399/ 06/ 31-حقوق صاحبان سهام 

 (123,735) تعدیالت بهای تمام شده پرتفوی پس از تاریخ ترازنامه 

 0 سود سهام مصوب مجمع هلدینگ )پس از تاریخ ترازنامه( 

 0 نقدی کلیه شرکتهای سرمایه پذیر سود  -ترازنامه(سود )زیان( پرتفوی )بعد از تاریخ 

 34,100 معامالت هلدینگ - سود )زیان( پرتفوی )بعد از تاریخ ترازنامه(

 0 برگشت ذخیره کاهش ارزش 

 53,391,517 خالص ارزش دارایی ها 

 4,800,000,000 ت ماد سمام 

NAV 11,123 ریال - سهم هر 

 6,470 ریال -قیمت تابلو 

P/NAV 58% 
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 تحلیل حساسیت-2-4
  " سكريا"  ننادهای   سمام  نتیق  ر ییتغ  را  یآ ، تأث  را ییو تغ   NAVبم ر از    ی ب  برآورد  ی ابیدس   ی قهنت برا   نیا  در 

  نت یقدرصم در    5ب  ازای هر    کاهش    ای  شیاست. با افزا  ل یصور  جمول ذو ب    شم یبررس   "ساروج"  و  "سشنال"،

ب  ترتیب    ب  طور ي وسط   عام(  ی)سماي  و توس   صيای  سینا   سريای  گذاریشرکت    NAV  فوق   ام ننادهایسم

 یابم.درصم تغییر يی 1.5 و 1،  1

 تحلیل حساسیت-16جدول                            

 تحلیل حساسیت سیمان کرمان 

 17,569 16,732 15,935 15,176 14,454 13,766 13,110 قینت پایانی  

NAV 11,123 11,123 11,204 11,289 11,377 11,471 11,569 11,672 

 تحلیل حساسیت سیمان شمال 

 12,570 11,972 11,401 10,859 10,341 9,849 9,380 قینت پایانی  

NAV 11,123 11,123 11,208 11,296 11,390 11,487 11,590 11,698 

 تحلیل حساسیت سیمان ساروج بوشهر 

 26,403 25,145 23,948 22,808 21,721 20,687 19,702 قینت پایانی  

NAV 11,123 11,123 11,272 11,428 11,592 11,763 11,944 12,134 

 

 

ارزش دارایی تغییرا  خالص  نیز درصم  زیر  ازای هر  جمول  ب   را  نشا     5های شرکت  تغییر قینت سم   درصم 

 دهم. يی

 یل حساسیت )درصد(                               

 سیدکو)درصد( NAVمتوسط تأثیر در  شرح 

 ±1 سكريا ر قینت  درصم تغیی  5±

 ±1 سشنالدرصم تغییر قینت    5±

 ±1.5 ساروج درصم تغییر قینت    5±

 

 

 


