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 فی شرکتمعر .1

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

 اداره در 13/12/1382 يورخ در 218006 شناره طی و تاسیس خاص سمايی شرکت صورت ب  1382 اسفيدياه

  شررناره ف الیت يجوز طی شرررکت  اب دا. اسررت رسرریده ثبت ب  تمرا  در صرري  ی يالكیت و هاشرررکت ثبت

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

س  يوجب ب  سپس. ننود اخذ ف الیت يجوز بمادار اوراق بازار قانو  طبق( ه دیيگ)يادر  شرکت  يجن  صورتج 

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

سررمام شرررکت سررريای  گذاری و توسرر   صرريای  سررینا  )سررمايی عام(، در تاریخ  تبدیل، هنچيین عام سررمايی

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

 شرررکت های ه دیيگ از یكی( عام سررمايی)سررینا  صرريای  توسرر   و گذاری ای سررري شرررکت حاضررر حال در

 ناهید یابا خ ولی صر، خیابا  تمرا  در شرکت اص ی يرکز. باشد يی( عام سمايی)ي ی توس   گروه گذاریسريای 

 .باشديی 20 پالک غربی،

 فعالیت اصلی
سياي ، 3 ياده طبق شرکت ف الیت يوضوع سا شرک ، سمم ام،سم در گذاری سريای  ا  ذاریگ سريای  واحدهای ال

 گذاری ريای س شرکت اص ی ف الیت. باشد يی ان فاع کسب هدف با رای حق دارای بمادار اوراق سایر یا ها صيدوق

س   و  یي زي در عندتاً نیز فرعی های شرکت و فوق شرح ب  اخیر سيوات طی( عام سمايی)سینا  صيای  تو

 يی باشد. ک یيكر و سینا  يدسی، ساخت ياشین آالت سینا  و تولیدصيای  ب يی، خديات طراحی، يم
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 سهامداران بیترک
 ب  شرح زیر است:شرکت در تاریخ تمی  گزارش  ترکیب صاحبا  سمام

 سمايدارا  بیترک 1جدول 

 تعداد سهام درصد مالکیت هامدارانس

15،571،7794،2 شرکت سريای  گذاری گروه توس   ي ی  87.82 

 1.11 53،043،737 شرکت سینا  ریزا  سبال 

 1.05 50،550،000 شخص حقیقی

 10.02 480.834.484 سایر

 100 4,800,000,000 جمع

 هيسرما راتییتغ
سم ریال میلیارد 4.800 مبلغ شرکت شده ثبت سرمایه آخرین ست ریالی 1.000 سهم 4.800.000.000 به منق  تاریخ در که ا

   :است بوده زیر جدول شرح به شرکت سرمایه تغییرات آخرین. است رسیده ثبت به 09/03/1397

  یسريا راتییتغ 2جدول 

 اریخ ثبت افزایش سرمایهت
سرمایه 

 قبلی

مبلغ 

 افزایش

سرمایه 

 جدید
درصد 

 افزایش
 محل افزایش سرمایه

 يبالغ ب  يی یو  ریال

 يطالبات حال شده سمايدارا  و سود انباش   60 4.000.000 1.500.000 2.500.000 1393/01/19

09/03/1397  يطالبات حال شده و آورده نقدی سمايدارا  20 4.800.000 800.000 4.000.000 

 سود انباش   25 6.000.000 1.200.000 4.800.000 *در جریان

 

 توضیحات:

رد میلیا 4.800سرمایه شرکت از مبلغ  10/10/1399ومی فوق العاده مورخ مطابق با مصوبه مجمع عم*الزم به ذکر است 

 ( از محل سود انباشته افزایش یافت.%25میلیارد ریال )معادل  6.000ریال به مبلغ 

 

 

 

 



 

 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 گذاری و توسعه صنایع سیمان )سهامی عام(تحلیل بنیادی شرکت سرمایه         

3 Novin.I.B Investment Consulting 

 روند سودآوري و تقسیم سود شرکت
 اخیر به شرح زیر بوده است: سنوات میزان سود )زیان( خالص و سود تقسیم شدۀ شرکت طی 

 روند سودآوری و تقسیم سود شرکت 3ول جد

ماهه منتهی به 9 رحش

30/09/1399 

ماهه منتهی به 6

31/06/1399 

سال مالی منتهی به 

29/12/1398 

سال مالی منتهی 

 29/12/1397به 

 177 497 554 653 سود )زیا ( واق ی هر سمم شرکت اص ی )ریال(

 189 705 793 - روه )ریال(سود )زیا ( واق ی هر سمم گ

 160 410 - - سود نقدی هر سمم )ریال(

 90 82 - - درصد-سود تقسینی

 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 سريای  )يی یو  ریال(*
 

 وضیحات:ت

به مبلغ  میلیارد ریال 4.800سرمایه شرکت از مبلغ  10/10/1399الزم به ذکر است مطابق با مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ *

ت سود هر سهم شرکماهه سال جاری  9طی  بدین ترتیب,( از محل سود انباشته افزایش یافت. %25میلیارد ریال )معادل  6.000

 می باشد. ریال 522معادل مطابق با سرمایه جدید اصلی 

 
 روند سودآوری و تقسیم سود - 1 ننودار
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 مهترازنا 
 :باشدیي لیذ جدول شرح  ب و توس   صيای  سینا  طی سيوات گذش   گذاریسريای  شرکت ترازناي 

 ترازناي  4جدول 

 رحش

 )میلیون ریال(
1399/09/30 1398/12/29 1397/12/29 1396/12/29 
 حسابرسی شده حسابرسی شده حسابرسی شده حسابرسی نشده

 66.624 63.691 60.649 58.639 ت يشموددارائیمای ثاب

 30 20 10 619 دارائیمای نايشمود

 6.046.444 6.116.942 7.155.936 9.449.831 سريای  گذاریمای ب يد يدت

 495 1.026 204 - دریاف يی های ب يد يدت

 6.113.593 6.181.679 7.216.799 9.509.089 جمع دارائیهای غیر جاری

 302 506 403 1.992 پیش پرداخ ما

 1.091.911 1.488.970 1.891.874 396.112 دریاف يی های تجاری و سایر دریاف يی ها

 458.751 570.862 833.107 1.622.736 سريای  گذاریمای کوتاه يدت

 86.559 59.401 50.242 140.808 يوجودی نقد

 1.637.523 2.119.739 2.775.626 2.161.648 جمع دارائیهای جاری

 7,751,116 8.301.418 9.992.425 11.670.737 دارئیها جمع
 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 اندوخ   قانونی

 2،595،550 2.706.034 4.202.849 5.369.659 سود)زیا (انباش  

 7,692,460 7.865.655 9.481.671 10.648.481 ان سهامجمع حقوق صاحب

 6.350 - - - پرداخ يی های ب يد يدت

 2.603 3.775 3.796 4.631 ذخیره يزایای پایا  خديت

 8.953 3.775 3.796 4.631 جمع بدهیهای غیر جاری

 35،761 415.566 7.558 13.961 پرداخ يی های تجاری و سایر پرداخ يی ها

 5،256 2.048 386 707 داخ يیيالیات پر

 8.686 14.374 499.014 1.002.957 سود سمام پرداخ يی

 49,703 431.988 506.958 1.017.625 جمع بدهیهای جاری

 58,656 435.763 510.754 1.022.256 جمع بدهیهای جاری و غیر جاری

 7,751,116 8.301.418 9.992.425 11.670.737 جمع حقوق مالکانه و بدهی ها
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 انيز سود و ورتص 
 ت گذش   ب  شرح جدول زیر يی باشد:سيوا طی یت فیق) ا یز(سود  صورت

 ت فیقی ا یصورت سود و ز 5جدول 

 رحش

 )میلیون ریال(

ماهه منتهی به 6

31/06/1399 

سال مالی منتهی به 

29/12/1398 

سال مالی منتهی 

 29/12/1397به 

سال مالی منتهی 

 29/12/1396ه ب

 حسابرسی شده حسابرسی شده حسابرسی شده حسابرسی شده

 6،454،897 6.944.431 12.959.993 9.547.841 درآيد های عن یاتی

(4،181،602) )4،336،819( )6،850،049( )4،072،218( بمای تنام شده درآيدهای عن یاتی  

 2،273،295 2.607.612 6.109.944 5.475.623 سود ناخالص قبل از سمم گروه از سود شرک مای وابس  

 213،673 293.988 684.100 353.674 سمم گروه از سود شرک مای وابس  

 2,486,968 2,607,612 6,109,944 5,475,623 سود ناخالص

(682،348) )1،160،218( )1،194،908( )559،787( هزیي  های فروش و اداری  

 0 289.749 39.849 108.187 سایر درآيدها

 (168،408) (180،213) )232،537( )135،181( سایر هزیي  ها

 1,636,212 1.850.918 5.406.448 5.242.516 سود عملیاتی

 (367،585) (395،846) (497،012) (282،671) هزیي  يالی

 355،261 313.764 310.107 144.148 سایر درآيدها و هزیي  های غیر عن یاتی

 1,623,888 1.768.836 5.219.543 5.103.993 سود قبل از کسر مالیات

 (208،670) (241،406) (422،303) (243،861) يالیات بر درآيد

 1,415,218 1.527.430 4.797.240 4.860.132 سود خالص

 206 189 705 793 ریال-سود هر سهم تلفیقی
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 اشد:ت گذش   ب  شرح جدول زیر يی بطی سيوااص ی  شرکت) ا یز(سود  صورت

 صورت سود )زیا ( شرکت اص ی 6جدول 

 رحش

ماهه منتهی به 9

30/09/1399 

سال مالی منتهی 

 29/12/1398به 

سال مالی منتهی 

 29/12/1397به 

سال مالی منتهی 

 29/12/1396به 

 حسابرسی شده حسابرسی شده حسابرسی شده حسابرسی نشده

 710.925 737.545 1.310.766 29.406 درآيد سود سمام

 سود حاصل از فروش سريای  گذاری
3.169.033 

935.919 73.633 5.881 

 27.700 58.857 215.765 یسود حاصل از صيدوق های سريای  گذاری و اسياد خزان  اسالي

 744.506 870.035 2.462.450 3.198.439 جمع درآمدها

 )45.495) )64.328) )80.309) )71.237) هزیي  های فروش و اداری

 699,012 805.707 2.382.141 3.127.202 سود عملیاتی

 55.406 45.771 2.087 7.608 درآيدها و هزیي  های غیر عن یاتی

 754,418 851.478 2.384.228 3.134.810 سود قبل از کسر مالیات

 )1.044) )2.548) )212) - مالیات بر درآمد

 753,374 848.930 2.384.016 3.134.810 سود خالص

 188 177 497 653 ریال-*سود هر سهم

 توضیحات:

به مبلغ  میلیارد ریال 4.800سرمایه شرکت از مبلغ  10/10/1399*الزم به ذکر است مطابق با مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

ل جاری ماهه سا 9با سرمایه جدید طی  ( از محل سود انباشته افزایش یافت. بر این اساس مطابق%25میلیارد ریال )معادل  6.000

 ریال می باشد. 522سود هر سهم شرکت اصلی معادل 
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 NAV محاسبه .2
سريای  گذار هایخالص ارزش دارایی سینا ی شرکت  صيای   س    سی  يالی هایصورت با توج  ب  و تو سابر ح

و ال( شرررکت )بر روی سررايان  کد 30/10/1399، پرتفوی يي می ب  30/09/1399 ياه  يي می ب  9 دوره نشررده

شده 30/10/1399تاریخ در  سمام پایانی قینت س برآورد  سی و غیر بور ست. بدین ييظور پرتفوی بور شرکت ا ی 

سريای  گرددي رفی يی شياخ ی ک ی از  بمای  وض یتایجاد گردد. جدول ذیل شرکت شده در هر گذاری انجامتا 

شده و ارزش روز برآوردی سی پرتفوی بو تنام  سی و غیر بور سی گذاریسريای شرکت ر صيای   س    را  نا و تو

 دهد:ننایش يی

 هایگذار یسريا پرتفوی 7 جدول

 رح ش

 ) مبالغ به میلیون ریال(

 ارزش افزوده ارزش روز بهای تمام شده

 درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ

 83 41.963.261 83 50.210.606 85 8،247،345 پرتفوی بورسی و فرابورسی

 17 8.515.402 17 9.933.482 15 1.418.080 پرتفوی غیر بورسی

 100 50.478.663 100 60.144.088 100 9.665.425 جمع کل

 مالحظات:

 ارزش روز پرتفوی غیر بورسی بر اساس ي وسط قینت ب  سود صي ت در نظر گرف   شده است.-

ر نظر گرف   شده د 1399ياه  دی 30در پایا  روز کاری   وی ي ايالتیتابارزش روز پرتفوی بورسی و فرابورسی بر اساس قینت -

 است.
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 یبورس يپرتفو یبررس-1-2
 لیشرکت را تشك سیو فرابور یبورس یاز پرتفو رصدد 6 و 17، 20، 31 دحدوب  ترتیب  سینا  شنال و سینا  يازندرا  ،سینا  کريا ، سینا  ساروج بوشمرشرکت 

ت تاب وی ي ايالتی در بر اساس قینشرکت  و فرابورسی یبورس یپرتفوروز . ارزش ديیآیشرکت ب  شنار يهای یگذار یسريا نیترر( و يمم)از نظر ارزش بازا دهديی

صيای   و توس  ی گذارسريای شرکت  و فرابورسی یبورس یهایگذار یاز سريا کیوز  هر  ریجدول ز در نظر گرف   شده است. 1399ياه  دی 30پایا  روز کاری 

  دهد.را نشا  يی سینا 

 و فرابورسی بر حسب ارزش بازار ترکیب پرتفوی بورسی - 2 ننودار
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 باشد:ذیل يی شرح جدولوض یت پرتفوی بورسی شرکت ب  صورت

 صورت وض یت پرتفوی بورسی 8 جدول

 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

 9.899.665 16.910 8.772.760 19.72 13.66 1.126.905 1.925 585.432.569 991.440 سكريا 1

 8.577.222 10.000 6.250.077 17.08 28.22 2.327.145 2.713 857.722.150 1.290.085 سشنال 2

 11.610.129 24.569 10.347.127 23.12 15.31 1.263.002 2.673 472.551.960 1.340.000 ساروج 3

 4.075.873 17.087 3.770.469 8.12 3.70 305.404 1.280 238.536.471  ساروج ح 4

 5.164.026 64.990 4.418.517 10.28 9.04 745.509 9.382 79.458.771 250.000 سقاین 5

 3.313.848 9.720 2.213.539 6.60 13.34 1.100.309 3.227 340.930.844 1.644.000 سناز  6

 6.292.942 46.430 5.798.481 12.53 6.00 494.461 3.648 135.536.124 480.000 ساربیل 7

 192.107 7.380 107.269 0.38 1.03 84.838 3.259 26.030.769 27.250.000 وبانک 8

 647.990 11.870 278.253 1.29 4.48 369.737 6.773 54.590.603 1.260.000 ساراب 9

 406.246 10.470 17.032 0.81 4.72 389.214 10.031 38.801.000 4.500.000 وتوسم 10

 27.214 13.600 12.072- 0.05 0.48 39.286 19.633 2.001.000 8.250.000 وبشمر 11

 1.356 27.120 860 0.00 0.01 496 9.920 50.000 500.000 سغرب 12

 1.933 19.330 933 0.00 0.01 1.000 10.000 100.000 80.000.000 شس ا 13

 56 32.374 19 0.00 0.00 37 21.449 1.725 600.000 سن از 14

(2) 0.00 0.00 2 - - - سایر 15  - - 

 50.210.606 - 41.963.261 100 100 8.247.345 جمع

 مالحظات: 

 )کدال( تمی  شده است.  30/10/1399پرتفوی ياهان  يي می ب   پرتفوی فوق بر اساس-
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 یبورس ریغ يپرتفو یبررس-2-2
 باشد:وض یت پرتفوی غیر بورسی شرکت ب  شرح جدول ذیل يیصورت 

 صورت وض یت پرتفوی غیر بورسی 9جدول 

 نام شرکت ردیف

درصد 

مالکیت 

 )مستقیم(

درصد 

مالکیت 

)غیر 

 مستقیم(

درصد 

مالکیت 

 )کل(

 دتعدا

 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

 6.691.471 20.314 5.548.739 64.0 80.6 1.142.732 3.469 329.399.775 %55 %0 %55 تولیدی سینا  فیروزکوه 1

 1.567.007 12.091 1.437.798 20.4 9.1 129.209 997 129.597.975 %32 %0 %32 وهسینا  فراز فیروزک 2

 1.661.519 125.556 1.528.866 15.5 9.4 132.653 10.024 13.233.332 %20 %0 %20 سینا  نیزار قم 3

 7.325 1.127 )1( 0.1 0.5 7.326 1.127 6.499.750 %65 %0 %65 سینا  بيدر دیر )پارسیم( 4

 5.000 1.000 0 0.0 0.4 5.000 1.000 5.000.000 %20 %0 %20 ه صي  ی آذرخاکگرو 5

 1.050 350 0 0.0 0.1 1.050 350 3.000.000 %20 %0 %20 يخ وط خشک سینا  تیسفو  6

 78 1.560 0 0.0 0.0 78 1.560 50.000 %0 %0 %0 آسیای آرام 7

 8 1.086 0 0.0 0.0 8 1.086 7.367 %0 %0 %0 بین الن  ی ساخ نا  و صي ت ي ی 8

 2 870 0 0.0 0.0 2 870 2.300 %0 %0 %0 سريای  گذاری يدیریت سريای  يدار 9

 22 - 0 0.0 0.0 22 - - %0 %0 %0 سایر شرک مای خارج از بورس 10

 9.933.482 - 8.515.402 100 100 1.418.080 جمع

 مالحظات: 

 باشد. ریالی يی 10.000سمم  57.856.631ریال ييقسم ب   578.566.310.000ي ادل  سینا  نیزار قم سريای  شرکت
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  ارزيابی شرکت هاي غیر بورسی.1-2-2

است در  شرح جدول زیر يی باشد. الزم ب  ذکرب   04/11/1399تاریخ صي ت سینا  ب   P/Ettm يوزو يیانگین 

 غیر نريال از يحاسبات حذف گردید.يحاسبات يربوط  داده های 

 يوزو  نسبت قینت ب  سود تاریخی صي ت سینا يیانگین  10جدول 

 شرکت
پایانی  قیمت

 )ریال(
 تعداد سهام

 ارزش بازار
P/Et tm 

میانگین وزنی 

P/Et tm وزن میلیارد ریال 

هگن ا سینا   22.540 728.789.000 16.427 3% 13.11 0.45 

ارويی سینا   29.870 700.000.000 20.909 4% 11.23 0.49 

جيوردب سینا   44.220 392.000.000 17.334 4% 14.61 0.53 

خاشسینا   140.520 125.000.000 17.565 4% 21.93 0.80 

خزر سینا   33.750 500.000.000 16.875 4% 32.42 1.14 

صوفیا  سینا   15.150 1.100.000.000 16.665 3% 12.92 0.45 

قائن سینا   67.240 250.000.000 16.810 4% 12.46 0.44 

 1.03 22.39 %5 22.190 480.000.000 46.230 سینا  آرتا اردبیل

هريزگا سینا   24.430 1.084.000.000 26.482 6% 15.20 0.84 

 0.44 12.89 %3 16.561 3.757.797.579 4.407 سینا  الر سبزوار

 1.50 21.47 %7 33.493 1.340.000.000 24.995 بین الن  ی ساروج بوشمر

بمبما  سینا   111.430 200.000.000 22.286 5% 19.89 0.92 

داراب سینا   12.540 1.260.000.000 15.800 3% 9.15 0.30 

 0.81 11.26 %7 34.471 650.000.000 53.032 سینا  ساوه

سپاها سینا   8.940 2.450.000.000 21.903 5% 16.59 0.76 

شاهرودسینا   17.470 810.000.000 14.151 3% 11.40 0.34 

شرق سینا   6.770 2.653.560.000 17.965 4% 16.80 0.63 

شنال سینا   10.330 1.290.085.231 13.327 3% 23.06 0.64 

غربسینا   27.810 500.000.000 13.905 3% 23.49 0.68 

 0.48 12.42 %4 18.590 500.000.000 37.180 سینا  فارس نو

يازندرا سینا   10.080 1.644.000.000 16.572 3% 12.82 0.44 

 0.76 18.76 %4 19.424 600.000.000 32.374 سینا  ين ازا  کريا 

کريا  سینا   17.740 991.440.000 17.588 4% 15.39 0.56 

 0.74 10.76 %7 32.802 1.400.000.000 23.430 سینا  خوزس ا 

 16.16 - %100 480.095 - جمع
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 شرکت سیمان فیروزکوه 

 شد:سینا  ب  شرح جداول ذیل يی با رزیابی شرکت سینا  فیروزکوه بر اساس ي وسط قینت ب  سود صي تا

 يوزو  صي ت P/Ettmشرکت سینا  فیروزکوه براساس  یارزش برآورد 11جدول 

 روزکوهیف مانسی شرکت به سود صنعت متیبر اساس متوسط ق یارزش برآورد

 754.102 (30/09/1399سود خالص )

صي تو  يوز  P/Ettm 16.16 

 12.188.480 )میلیون ریال( ارزش برآوردی

 600.000.000 ت داد سمام

 20.314 )ریال( ارزش هر سهم

  فراز فیروزکوهشرکت سیمان 

 ی باشد:يسینا  ب  شرح جداول ذیل  فیروزکوه بر اساس ي وسط قینت ب  سود صي تفراز ارزیابی شرکت سینا  
 يوزو  صي ت P/Ettmبراساس  روزکوهیف فراز نا یت سشرک یارزش برآورد 12جدول 

روزکوهیفراز ف مانیبه سود صنعت شرکت س متیبر اساس متوسط ق یارزش برآورد  

 شرح
ماهه دوم سال مالی 6

1398 

ماهه منتهی به 6

31/03/1399 

 جمع سود خالص

 (ttmماهه) 12

 302.976 139.600 163.376 سود خالص
يوزو  صي ت  P/Ettm 16.16 

 4.896.973 )میلیون ریال( ارزش برآوردی

 405.000.000 ت داد سمام

 12.091 )ریال( ارزش هر سهم

  نیزار قمشرکت سیمان 

  شد:سینا  ب  شرح جداول ذیل يی با بر اساس ي وسط قینت ب  سود صي ت نیزار قمارزیابی شرکت سینا  
 يوزو  صي ت P/Ettmبراساس قم  زارین نا یشرکت س یارزش برآورد 13جدول 

قم زارین مانیبه سود صنعت شرکت س متیبر اساس متوسط ق یارزش برآورد  

 257.240 (31/03/1399سود خالص )

صي تيوزو    P/Ettm 16.16 

 4.157.746 )میلیون ریال( ارزش برآوردی

 57.856.631 ت داد سمام

 71.863 )ریال( ارزش هر سهم

 ی باشد. يریالی  10.000سمم  57.856.631ریال ييقسم ب   578.566.310.000ي ادل  ر قمسینا  نیزا يالحظات: سريای  شرکت
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3-2-NAV  و توسعه صنایع سیمانگذاری شرکت سرمایه 

 یيال یهاتيربوط ب  صور است، با اس فاده از حقوق صاحبا  سمام قرارگرف   NAVيحاسبات  یک  يبيا یاطالعات

سمام  نتیق )کدال(، 30/10/1399و پرتفوی ياهان  يي می ب   30/09/1399ب   یياه  يي م 9 حسابرسی نشده

ر بورسی و ارزش برآوردی شرکت های غی 30/10/1399يورخ پایانی  نتیيربوط ب  قو فرابورسی  یبورس یپرتفو

رزش ا بر این اساس ؛بر اساس ي وسط نسبت قینت ب  سود و قینت ب  فروش صي ت در يحاسبات لحاظ شده است

 :است لیجدول ذ شرح هر سمم ب  P/NAVهر سمم و نسبت  یشرکت ب  ازا نیا یهاییخالص دارا
 نا یس  یو توس   صيا گذاری  یشرکت سريا خالص ارزش داراییمای 14جدول 

 شرح
 30/10/1399منتهی به 

 میلیون ریال

 پرتفوی بورسی و فرابورسی

 50.210.606 ارزش بازاری

 8.247.345 بمای تنام شده

 41.963.261 افزوده ارزش

 پرتفوی غیر بورسی

 9.933.482 ارزش بازاری

 1.418.080 بمای تنام شده

 8.515.402 ارزش افزوده

 50.478.663 مجموع ارزش افزوده پرتفوی بورسی, فرابورسی و غیر بورسی

 10.648.481 30/09/1399-حقوق صاحبان سهام

 0 زنامه(سود سهام مصوب مجمع هلدینگ )پس از تاریخ ترا

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

 115.511 معامالت هلدینگ-سود )زیان( پرتفوی )بعد از تاریخ ترازنامه(

 0 برگشت ذخیره کاهش ارزش

 61.242.655 خالص ارزش دارایی ها

 6.000.000.000 ت داد سمام

NAV 10.207 ریال-هر سهم 

 5.840 ریال-قیمت تابلو

P/NAV 57% 
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 تحلیل حساسیت-4-2
 "سكريا" دهایننا سمام نتیق رییتغ راتیآ ، تأث راتییو تغ NAVبم ر از  یب  برآورد یابیدس  یقسنت برا نیا در

 ای شیاست. با افزا لیصورت جدول ذو ب  شدهیبررس "ساربیل"و  "سناز "، "سقائن"، "ساروج" ،"سشنال"،

ب  نا  و توس   صيای  سی گذاریسريای شرکت  NAV ،فوق ام ننادهایسم نتیقدرصد در  5ب  ازای هر  کاهش 

 یابد.درصد تغییر يی 6/0و  3/0، 5/0، 5/1، 8/0 ، 9/0ب  ترتیب  طور ي وسط

 تح یل حساسیت 15جدول 

 (ریال) تحلیل حساسیت سیمان کرمان

 22.661 21.582 20.554 19.575 18.643 17.756 16.910 پایانی قیمت

NAV 10.207 10.207 10.290 10.376 10.467 10.563 10.663 10.768 

 (ریال) تحلیل حساسیت سیمان شمال

 13.401 12.763 12.155 11.576 11.025 10.500 10.000 پایانی قیمت

NAV 10.207 10.207 10.279 10.354 10.432 10.515 10.602 10.693 

 (ریال) اروج بوشهرتحلیل حساسیت سیمان س

 32.925 31.357 29.864 28.442 27.087 25.797 24.569 پایانی قیمت

NAV 10.207 10.207 10.353 10.506 10.666 10.835 11.012 11.197 

 (ریال) تحلیل حساسیت سیمان قائن

 87.093 82.946 78.996 75.234 71.651 68.240 64.990 پایانی قیمت

NAV 10.207 10.207 10.250 10.295 10.343 10.393 10.445 10.500 

 (ریال) تحلیل حساسیت سیمان مازندران

 13.026 12.405 11.815 11.252 10.716 10.206 9.720 پایانی قیمت

NAV 10.207 10.207 10.235 10.264 10.294 10.326 10.360 10.395 

 (ریال) تحلیل حساسیت سیمان آرتا اردبیل

 62.221 59.258 56.436 53.749 51.189 48.752 46.430 پایانی قیمت

NAV 10.207 10.207 10.260 10.315 10.372 10.433 10.497 10.564 
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درصد تغییر قینت سمم نشا   5های شرکت را ب  ازای هر جدول زیر نیز درصد تغییرات خالص ارزش دارایی

 .دهديی

  سمم نتیق رییدرصد تغ 5هر  ی  ازاشرکت ب ییمایخالص ارزش دارا راتییدرصد تغ 16جدول 

 )درصد( سیدکو NAVي وسط تأثیر در  شرح

 ±0.9 درصد تغییر قینت سكريا 5±
 ±0.8 درصد تغییر قینت سشنال 5±
 ±1.6 درصد تغییر قینت ساروج 5±
 ±0.5 درصد تغییر قینت سقائن 5±
 ±0.3 درصد تغییر قینت سناز  5±
 ±0.6 درصد تغییر قینت ساربیل 5±

 

 

 


