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 :   معرفی شرکت

کیلومتری جنوب   55در دشت موک واقع در  1381تاسیس گردید و احداث خط تولید این شرکت ) کارخانه سیمان فیروز آباد ( در شهریور ماه  1369در سال شرکت سیمان فارس نو 

تن سیمان به بهره برداری رسیده است. بخشی از ماشین آالت این شرکت شامل آسیاب    936.000تن کلینکر و   900.000با ظرفیت اسمی   1384ند ماه سال  شرقی شیراز آغاز و در اسف

یداری شده است. سهام این  چین خر CNTICدانمارک و بخش دیگر شامل سنگ شکن، سالن خاک، آسیابهای سیمان و بارگیرخانه از شرکت  FLSمواد خام و سیستم پخت از شرکت 

 وارد بورس اوراق بهادار کشور گردید.   06/1388/ 23شرکت در تاریخ  

 

 : ترکیب سهامداری
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فارس و خوزستان

شرکت سیمان صوفیان
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شرکت سیمان ساوه 

شرکت سیمان فارس

قی سایر اشخاص حقیقی و حقو

 درصد  تعداد سهام  نام سهامدار 

%76.8 384.065.599 شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان   

 2.4% 11.844.550 شرکت سیمان صوفیان 

 2.3% 11.609.786 شرکت سیمان داراب  

 1.9% 9.555.433 شرکت سیمان ساوه  

 1.1% 5.669.196 شرکت سیمان فارس 

 15.4% 77.215.436 سایر اشخاص حقیقی و حقوقی  

 100% 500.000.000 جمع



 سه سال اخیر روند مقداری تولید 

از میزان ظرفیت  باالتر  می باشد ولی ظرفیت عملی شرکت 2و تیپ  1تیپ  هزار تن سیمان  936هزار تن کلینکر و  900اسمی شرکت با توجه به اینکه ظرفیت 

 است. 

 

 به سال قبل درصد تغییرات نسبت  سیمان ) تن (  درصد تغییرات نسبت به سال قبل  کلینکر ) تن (  سال

 درصد افزایش  9/11 975.940 درصد افزایش  3/0 1.112.225 1398

 درصد افزایش  5/13 1.107.530 درصد کاهش  6/4 1.061.022 1399

 درصد کاهش  5 1.052.055 درصد افزایش  5 1.114.500 1400
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 سه سال اخیر فروش روند مقداری

 می باشد .    ستان ی گاز در زم قطعقطعی برق صنایع در تابستان و  هش مقدار فروش به علت کا
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 درصد تغییرات نسبت به سال قبل  سیمان ) تن (  کلینکر ) تن (  سال

 درصد افزایش  3/12 981.549 314.154 1398

 درصد کاهش  7/3 1.106.962 140.916 1399

 درصد کاهش  6/9 1.047.626 80.300 1400



 سه سال اخیر  روند ریالی فروش

) احتماال به سبب اثرات منفی همه گیری کرونا بر اقتصاد ( شاهد کاهش   99پس از آن که در سال کر و سیمان شرکت، نارزش متوسط فروش محصوالت کلی

    دالر بر تن رسیده است.  25و  22ایش یافته و به ترتیب رقم افز 1400بوده، در سال 

 

 سیمان ) میلیون ریال (  کلینکر ) میلیون ریال (  سال

1398 618.273 1.836.477 

1399 402.333 3.295.746 

1400 407.716 4.967.394 
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 متوسط بهای تمام شده سه سال اخیر  

 دالر ثابت بوده و افزایش نرخ برابری نرخ دالر بوده است.  5به طور متوسط  بهای تمام شده

 

 متوسط بهای تمام شده  مقدار تولید  ) میلیون ریال (  بهای تمام شده  سال

1398 1.229.189 2.088.165 588.646 

1399 1.896.069 2.168.552 874.348 

1400 2.715.428 2.166.555 1.253.339 
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 سه سال اخیرروند سود عملیاتی، سود ناخالص، سود خالص 

 . پذیر است تکرار  رونداین  ، ریسک های سیستماتیک در صورت کاهش ،می باشد و رشدی تروند سودسازی شرکت مثب 

 

 حاشیه سود ناخالص  سود خالص ) میلیون ریال (  سود ناخالص ) میلیون ریال (  سود عملیاتی ) میلیون ریال (  سال

1398 907.570 1.225.563 1.101.573 %50 

1399 1.343.291 1.802.009 1.272.800 %49 

1400 2.289.733 2.659.682 2.682.903 %49 
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 1401مفروضات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401 مفروضات

 260.000 نرخ ارز   

% 35 تورم     

 3000 ) ریال ( نرخ برق  

 5000 (   ریالنرخ گاز )  

 7500 نرخ مازوت ) ریال ( 

% 10 ضریب گاز صنعت سیمان     

 1.927.377 یال ( ) رهزینه حمل به ازای هر تن  

 7 هزینه حمل و نقل ) دالر (   

 25 نرخ صادراتی سیمان فله ) دالر (   

 25 نرخ صادراتی سیمان پاکتی ) دالر (   

22 نرخ صادراتی کلینکر ) دالر (     

% 63 نسبت پاکتی به داخلی     

% 90 سیمانکلینکر مصرفی به    

eps 6563 



 1401صورت سود و زیان تحلیلی 

 

 میلیون ریال  صورت و سود زیان 

.973.0166 درآمدهای عملیاتی   

(3.784.221) شده درآمدهای عملیاتی بهای تمام   

.188.7953 سود )زیان( ناخالص   

 (499.505) های فروش، اداری و عمومی هزینه

 8.878 عملیاتی سایر اقالم 

.698.1672 سود عملیاتی   

 (15.673) های مالی هزینه

 321.456 سایر اقالم غیرعملیاتی 

 3.003.950 سود قبل از مالیات 

 277.656 مالیات بر درآمد

.281.6063 سود )زیان( خالص   

(EPS)6563  سود هر سهم 

 500.000 سرمایه 

 

 



 حساسیت  تحلیل 

 

 

 

 

6,5634,500,0005,000,0005,400,0005,500,0005,800,0006,000,0006,500,0007,000,0007,500,0008,000,000

5,000,0003,3863,9374,3774,4874,8185,0385,5896,1406,6917,241

5,500,0003,9624,5134,9545,0645,3955,6156,1666,7167,2677,818

6,000,0004,5395,0905,5315,6415,9716,1916,7427,2937,8448,395

6,800,0005,4626,0126,4536,5636,8947,1147,6658,2168,7669,317

7,000,0005,6926,2436,6846,7947,1247,3457,8958,4468,9979,548

7,500,0006,2696,8207,2607,3707,7017,9218,4729,0239,57410,124

7,800,0006,6157,1667,6067,7168,0478,2678,8189,3699,92010,470

8,000,0006,8457,3967,8377,9478,2788,4989,0499,59910,15010,701

8,200,0007,0767,6278,0688,1788,5088,7289,2799,83010,38110,932

8,400,0007,3077,8588,2988,4088,7398,9599,51010,06110,61111,162

8,500,0007,4227,9738,4138,5248,8549,0749,62510,17610,72711,278

نرخ ریالی سیمان فله به ازای هر تن 
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 نتیجه گیری :  

درصد سود   90ی مجمع و توزیع که پس از برگزار معامله می گردید   P/E  7با  عادی بل از برگزاری مجمعارس نو قشرکت سیمان ف

بلغ م 1401در نظر گرفته شده سود سال روضات ف ود با توجه به ممعامله می ش p/e  6حال حاضر با  در  ،سهم  بازگشایی  اب ،هر سهم

 .می باشد 5عدد ارد آن فورو p/eکه   گرددنی می پیش بیریال  6563

 می باشد که جزء سیمان های پر تقاضا در بازار محسوب می شود. 2محصول اصلی شرکت سیمان تیپ 

 

  ر چند . ه می باشدهه با قطعی برق در فصل تابستان و قطعی گاز در فصل زمستان دو ریسک اصلی صنعت سیمان در حال حاضر مواج

ز  امید می رود پیگیری های انجمن صنفی منجر به حذف عوارض سیمان و کلینکر صادراتی شده و افزایش درآمدهای صادراتی برخی ا

 دهد.  نه ها را پوششاین هزی

در بازار برای اصلی   ، تقاضای خوبی قبا ضعیف تر استفارس نو در تولید سیمان آمیخته از سایر رشرکت سیمان  "علیرغم اینکه "

، سفانو جز  1400ت خوب شرکت در سال  ، به دلیل مدیری ( در بورس کاال وجود دارد. همچنین 2ترین محصول شرکت ) سیمان تیپ 

 باالیی دارد. شفافیت اطالعاتز لحاظ حاکمیت شرکتی معدود شرکتهای سیمانی است که عملکردی مطلوب از خود نشان داده و ا



 *العیه سلب مسولیتاط *

کت سرمایه  و شر  گیری قرار گیرد یست و نباید مبنای تصمیممحتوای این گزارش به تنهایی برای انجام سرمایه گذاری کافی ن

 آن نخواهد داشت.  گذاری آوانوین مسولیتی در قبال 


