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معرفی شرکت

عملکرد تاریخی و بودجه شرکت

محصوالت

شــرکت ســیمان شــاهرود خــط تولیــد اول خــود را در ســال 1377 بــا ظرفیــت تولیــد ســالیانه 690هــزار تــن ســیمان بــه بهره بــرداری رســاند 
و بــا اجــرای طــرح توســعه در ســال 1387 ظرفیــت شــرکت بــه 1.8 میلیــون تــن افزایــش یافــت. شــرکت ســرمایه گذاری »ســیمان تأمیــن« 

مالــک 51.44 درصــد »ســرود« و ســهامدار عمــده آن اســت؛ در مقابــل امــا ســرمایه گذاری قابــل توجهــی نــدارد. 
ســیمان شــاهرود بــه دلیــل نزدیکــی بــه مرزهــای شــمالی، پتانســل خوبــی بــرای صــادرات دارد کــه نســبتاً از ایــن مزیــت اســتفاده کــرده اســت. 

به طوری کــه در ســال 99، 27 درصــد فــروش از طریــق صــادرات و مابقــی در داخــل کشــور صــورت گرفتــه اســت.

مقدار فروش شامل 1.63 میلیون تن سیمان است.

بودجــه شــرکت بــرای یــک ســال فعالیــت بــر اســاس شــرایط و مفروضــات ذکرشــده در زیــر و بــا فــرض تحقــق حداکثــر درآمــد ســرمایه گذاری 
)تلفیقی( محاســبه شــده اســت.

مفروضات:
·   نرخ فروش شرکت بر اساس آخرین گزارش فعالیت شرکت مبنای محاسبه قرار گرفته است.

·   هزینه سوخت شرکت معادل 10% گاز خوراک پتروشیمی ها برای گاز مصرفی و سایر انرژی ها مبنای محاسبه بوده است.
·   بــا توجــه بــه قطعــی گاز و بــرق اتفاق افتــاده در ســال جــاری و همچنیــن احتمــال قطعــی گاز در زمســتان مقــدار فــروش شــرکت کاهــش 

یافتــه اســت.

 تولید مقدار عملی ظرفیت ظرفیت اسمی  محصول 

 1.63  1.37  1.8 سیمان

 1.54 1.54  1.74 کلینکر
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صورت سود و زیان و بودجه شرکت سیمان شاهرود

ارقام به میلیون ریال، مبلغ EPS به ریال

 1400 آذر 1399 سال 1398 سال 1397 سال دوره
 (نشده حسابرسی)

 بودجه
 سال یک

 7,652,480 5,329,528 4,329,980 2,453,601 1,258,793 فروش

 )3,530,754( )2,240,002( (1,977,518) (1,423,594) (915,041) رفته فروش کاالی شده تمام بهای

 4,121,725 3,089,526 2,352,462 1,030,007 343,752 ناخالص سود

 )950,651( )540,422( (537,904) (384,176) (85,287) عمومی و فروش های هزینه

 3,171,074 2,549,104 1922,870 661,267 258,465 عملیاتی سود

 )410,568( )222,064( (110,270) (109,161) (132,130) مالی هزینه

 654,379 315,838 88,582 25,809 56,359 گذاریسرمایه درآمد

 3,414,885 59,438 136,371 11,138 6,162 غیرعملیاتی سایر

 3,000,809 2,296,925 1,804,050 519,466 163,296 خالص سود

 810,000 810,000 810,000 810,000 810,000 سرمایه

  %53.46 %54.3 %42.0 %27.3 ناخالص سود حاشیه

 %41.4 %47.8 %44 %26.9 %20.5 عملیاتی سود حاشیه

  %44.5 %41.7 %21.2 %13.0 خالص سود حاشیه

 3,705 2,836 2,227 641 202 سهم هر سود
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از دیــد تکنیکالــی نیــز ســهم در حوالــی قیمــت 20هــزار ریــال بــر روی حمایــت قــوی بلندمــدت خــود قــرار دارد. همچنیــن توانســته بــا عبــور 
از ســطح 19هــزار ریــال از الگــوی مثلــث خــارج شــود و آهســته بــه ســمت قلــه پیشــین خــود، 30هــزار ریــال کــه در شــهریور 1400 بــه آن 

رســیده بــود، حرکــت کنــد.
20هــزار ریــال قیمــت جذابــی اســت کــه بــا توجــه بــه ســهم 3.44درصــدی »ســرود« از صنعــت ســیمان، حــدود 3.5% از ســبدها را بــه ایــن 

ســهم اختصــاص دهیــم.

تکنیکال

تعداد فروش، نرخ فروش و مبلغ فروش برای سال 99 و همچنین پیش بینی سال بودجه به شرح زیر است:

 واحد کاال نوع
 بودجه سال ۱399.۱۲.30 به منتهي ماهه ۱۲ دوره

 فروش نرخ فروش تعداد
 ريال

 فروش مبلغ
 فروش نرخ فروش تعداد ريال ميليون

 ريال
 فروش مبلغ

 ريال ميليون

 داخلي فروش

 ۱,943,8۱4 3,646,0۱8 533,۱33 ۱,054,70۱ ۱,879,39۱ 56۱,۱93 تن ( داخلي)۲تيپ فله سيمان

 3,857,466 4,908,7۱7 785,840 ۲,۱03,88۱ ۲,543,376 8۲7,۲00 تن ( داخلي)۲تيپ پاکتي سيمان

 صادراتي فروش

 7۱6,864 8,030,835 89,۲64 390,98۱ 4,۱6۱,054 93,96۲ تن صادراتي جامبوبگ فله سيمان

 ۱,۱34,336 8,۱84,060 ۱38,603 780,4۱7 5,349,059 ۱45,898 تن ( صادراتي)۲ تيپ پاکتي سيمان

 7,65۲,480  ۱,546,840 4,3۲9,980  ۱,6۲8,۲53  جمع
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ــرخ بهــره و همچنیــن ریســک  ــش ن شــرکت ســیمان شــاهرود در معــرض ریســک هایی همچــون ریســک حــذف سوبســیدها، افزای

قوانیــن محیــط زیســتی )بــه دلیــل آالینــده بــودن ایــن صنعــت( قــرار دارد.
ــا میانگیــن حاشــیه  ــر از ظرفیــت عملــی اش در ســال 99 تولیــد کــرده اســت. »ســرود« ب ایــن شــرکت در ســال 99، 1.19% بیش ت
ســود 46% حاشــیه ســود باالتــری نســبت بــه میانگیــن صنعــت ســیمان کــه 32% اســت، دارد و طبــق ارزش بــازار انتهــای اســفند 
ــن در حالیســت کــه »ســرود« از تمامــی ظرفیــت تولیــدی اش  ــه اســت. ای 1400 حــدود 41% ارزش جایگزینــی اش در حــال معامل
ــه رشــد حاشــیه ســود عملیاتــی شــرکت در 3 ســال اخیــر از نــکات مثبــت دیگــر ایــن ســهم اســت. ــد رو ب اســتفاده می کنــد. رون

بــا توجــه بــه مــوارد اعــام شــده در بــاال و بــا توجــه بــه صنعــت، p/e مناســب بــرای شــرکت 5.5 تــا 6.5 مــی باشــد کــه بیانگــر بــازه 
بیــن 2.040 تومــان تــا 2.410 تومــان بــرای قیمــت ســهام شــرکت اســت.

نتیجه گیری


