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معرفی سیمان سپاهان

محصوالت

سرمایه گذاری ها

شــرکت ســیمان ســپاهان در ســال ۱۳۴۸ در نزدیکــی کارخانــه ذوب آهــن 
ــن  ــوره ذوب آه ــرباره ک ــتفاده از س ــا اس ــد ب ــیمان پرتلن ــد س ــرای تولی ــان ب اصفه
ــهامدار  ــر س ــت غدی ــرمایه و صنع ــعه س ــرکت توس ــد. ش ــیس گردی ــان تأس اصفه
۱/۳۶٪ ســیمان ســپاهان و ســهامدار اصلــی آن اســت. الزم بــه توضیــح اســت کــه 
ــد  ــدار تولی ــال ۱۳۹۹ مق ــال هســتند و در س ــیمان در کشــور فع ــه س ۷۹ کارخان
کشــور ۶۹ میلیــون تــن بــوده اســت. اســتان اصفهــان بــا دارا بــودن ۷ کارخانــه و 

ــن، بیشــترین ــون ت ــد ۸/۷ میلی ــت تولی ظرفی
 ظرفیت را در تولید سیمان دارد. 

شــرکت در ســال ۱۴۰۰ از فــروش ســیمان ۴۵٪ و از محــل فــروش کلینکــر صادراتــی ۴۳٪ درآمــد فــروش خــود را شناســایی کــرده اســت.  
فــروش ســیمان از طریــق بــورس کاال انجــام می شــود و نــرخ فــروش صادراتــی نیــز تابــع شــرایط کشــور هــدف و توافــق بــا خریــدار اســت.

 با افزایش قیمت سازه های فلزی مصرف سیمان در ساخت و ساز افزایش یافته است. 

 گروه P/E P/E شناور سهام )میلیارد( سهام تعداد
2.45 28% 5.11 7.08 

 

 تن میلیون عملی ظرفیت تن میلیون اسمی ظرفیت ۱۴۰۰ فروش نام محصول

 1.84 3.66 1.727 سیمان

 2.2 2.7 0.9 کلینکر
 

 هاشرکت بازار ارزش از سپاها سهم تومان میلیارد بازارارزش گذاریسرمایه درصد پذیرسرمایه

 231.4 2016 11.48 شرق سیمان
 70.82 3176 2.23 خوزستان سیمان
 202.608 2709 10.05 دشتستان سیمان
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ــه  ــرای شــرکت دارنــد و منجــر بــه جریــان نقــد ورودی ب ســرمایه گذاری های شــرکت در شــرکت های ســیمانی پتانســیل ســودآوری خوبــی ب
شــرکت خواهنــد شــد. 

سیمان سپاهان مالک ۱۰۰٪ شرکت های حمل و نقل کاالی رهنورد سیمان سپاهان نیز می باشد.

نرخ فروش شرکت براساس آخرین گزارش فعالیت شرکت مبنای محاسبه قرار گرفته است.  •
هزینه سوخت شرکت معادل۱۰٪ گاز خوراک پتروشیمی ها برای گاز مصرفی و سایر انرژی ها مبنای محاسبه بوده است.  •

+   در حال حاضر قیمت سهم سپاها در بازار ۸۰۵۰ ریال، p/e سهم ۲۸/۵ است و ارزش بازار ۱۹۱۳۴۰۰۰ میلیون ریالی دارد
+  شرکت سیمان سپاهان ۴۳٪ ارزش جایگزینی آن در بازار سرمایه معامله می شود.

+  حاشیه سود عملیاتی شرکت در سال ۱۴۰۰، ۳۵٪ بوده است؛ کمی باالتر از میانگین صنعت.
ــی، رشــد ٪۲۵۶  ــای رشــد ســود عملیات ــل، هم پ ــه ســال قب ــص شــرکت در ســال ۱۴۰۰ نســبت ب ــی خال ــد عملیات ــان نق +  جری

داشــته اســت. 

 1400 سال 1399 سال 1398 سال 1397 سال دورهصورت سود زیان دالری سیمان سپاهان
  43,181,336  25,778,824  31,822,050  39,585,963 فروش 

 25,321,643- 17,482,461- 26,038,040- 25,533,047- رفته فروش کاالی   شده تمام بهای 

  17,859,694  8,296,364  5,784,010  14,052,916 ناخالص  سود
 2,311,562- 1,883,727- 2,418,920- 8,780,505- عمومی و فروش های  هزینه

 193,000- 35,824- 143,390- 2,843,757- عملیاتی سایر خالص

  15,355,132  6,376,812  3,221,700  2,428,654 عملیاتی سود
 604,060- 890,661- 3,103,250- 6,365,738- مالی  هزینه

  13,732,430  5,017,321  2,833,060  748,131 خالص سود
  10,425,532  14,848,485  24,500,000  45,794,393 سرمایه

  0.56  0.20  0.12  0.03 )سنت(  سهم هر سود
 

نکات

صورت سود زیان دالری سیمان سپاهان

مفروضات پیشبینی
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پیشــبینی یــک ســال آتــی شــرکت ســیمان ســپاهان بــر اســاس شــرایط فعلــی و بــا فــرض تحقــق حداکثــر درآمــد ســرمایه گذاری )تلفیقــی( 
بــه شــرح زیــر اســت:

سطح قیمتی ۸۱۰۵ برای سیمان سپاهان مقاومت مهمی است که از پاییز سال ۹۹ موفق به صعود بلند مدت از آن نشده است.

پیشبینی

تکنیکال

 ساله 1 دوره پیشبینی 31/۶/1400 دوره
  13,343,580 10,350,860 فروش

 9,242,351- 6,067,633- رفته فروش کاالی شده تمام بهای
  4,101,229 4,283,227 ناخالص سود
  3,386,927 3,685,512 عملیاتی سود

  3,843,285 3,267,878 خالص سود
 2,450,000 2,450,000 سرمایه

 1,569 1,334 سهم هر سود
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شــرکت در معــرض ریســک هایی همچــون ریســک حــذف سوبســیدها، افزایــش نــرخ بهــره، ریســک قوانیــن محیــط زیســتی )بدلیــل 
آالینــده بــودن صنعــت ســیمان(، اســتهالک بــاالی ادوات تولیــد و همچنیــن تــورم )بدلیــل ســابقه قیمــت گــذاری دســتوری در ایــن 

صنعــت( قــرار دارد.
بــا توجــه بــه مــوارد اعــالم شــده در بــاال و بــا توجــه بــه صنعــت، پــی بــرای مناســب بــرای شــرکت ۵.۵ تــا ۶.۵ می باشــد کــه بیان گــر 

بــازه ی بیــن ۸۶۰ تومــان تــا ۱۰۲۰ تومــان بــرای قیمت ســهام شــرکت اســت.

سهم سپاها در شرایط فعلی از انتخابهای شرکت سورنا برای خرید در کوتاه مدت نیست.

نتیجه گیری


