
•    سیمان صوفیان در سال 1345 در آذربایجان شرقی فعالیت خود را آغاز کرده است.
•   ســهامدار عمــده، شــرکت  ســرمایه گــذاری ســیمان تامیــن اســت کــه 58% شــرکت را در اختیــار دارد و خــود از شــرکت هــای ســرمایه 

پذیــر شســتا اســت. 
•   ظرفیت اسمی تولید سیمان شرکت 2 میلیون تن است.

•   سیمان صوفیان مالک 43% سیمان زنجان با ظرفیت تولید روزانه 1850 تن سیمان است.

حاشیه سود خالص ارزش بازار آتی تخمینیارزش بازارسرمایه نماد
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سیــمـان صــوفیــان
بــررســی شـــرکـــت

1401 شــهریور ماه 



دیدگاه بدبیندیدگاه خوشبین

ــک  ــا ی ــیمان را ت ــی س ــت تعادل ــکن قیم ــی مس ــت مل ــرح نهض •  ط
ــد داد. ــش خواه ــن افزای ــر ت ــان در ه ــون توم میلی

•  مــازاد عرضــه موجــود در صنعــت بــه علــت کاهــش ظرفیــت عملــی 
کاهــش یافتــه اســت. 

• قیمــت صادراتــی و بهــای تمــام شــده تولیــد ســیمان در کشــورهای  
همســایه بســیار باالتــر از ایــران اســت.

•  صوفیــان ســاختار ســرمایه مطلوبــی دارد. نداشــتن بدهــی و جریــان 
نقــد عملیاتــی عالــی جذابیــت شــرکت را افزایــش داده اســت.

•  موقعیت جغرافیایی خوب برای صادرات.
•  در صــورت رفــع تحریــم و دسترســی ایــران بــه منابــع مالــی خــود، 
پتانســیل افزایــش بودجــه عمرانــی بــرای تقویــت زیرســاختها و افزایــش 

مصــرف ســیمان وجــود دارد.

ــوده و  ــی ب ــیمان منف ــادرات س ــادی ص •  ارزش اقتص
الزم اســت قیمــت انــرژی بــرای تولیــد ایــن کاال افزایــش 

یابــد.
•  کارخانه و تجهیزات قدیمی و مستهلک.

•  مــازاد عرضــه و رقابــت قیمتــی رقبــا امــکان افزایــش 
قیمــت را نمیدهــد.

•  قطعــی بــرق و گاز در کشــور میــزان تولیــد شــرکت را 
از ظرفیــت عملــی کمتــر خواهــد کــرد.

•  هزینه باالی حمل سیمان.
ــراق  ــد ع ــی مانن ــای صادرات ــن بازاره ــت رفت •  از دس
ــد  ــا مقص ــوان تنه ــه عن ــتان ب ــه ارمنس ــتگی ب و وابس

صادراتــی.

نتیجه گیری

عرضه سیمان در بورس کاال و توقف نرخ گذاری دستوری منجر به بهبود وضعیت کلی صنعت  در سال گذاشته گردید.
نداشــتن بدهــی، جریــان نقــد بســیارعالی، ســامت مالــی باالیــی بــرای شــرکت ایجــاد نمــوده و ابهــام ســرمایه گــذاری در شــرکت را بــا دیــد 

میــان مــدت بســیار کــم کــرده اســت. 
رشــد نقدینگــی شــرکت منجــر بــه افزایــش درآمــد ناشــی از ســرمایه گــذاری کوتــاه مــدت در ســال جــاری خواهــد شــد و امــکان تقســیم ســود 

باکیفیــت را محیــا خواهــد نمــود. انتظــار Dividend Yield حــدود 20% ســهم ســصوفی را جــذاب تــر نمــوده اســت.
سیمان صوفیان شرکتی است با پیشبینی پذیری باال و تنها ابهام موجود، قیمت سهم آن است.

ما در سبدگردان سورنا اختصاص 10% از سبدهای مشتریان به صنعت سیمان را منطقی می دانیم.

Instagram.com/surena.capital

t.me/surenacapital

linkedin.com/company/surena-capital

مــارا در شــبکه هــای اجتماعــی دنبــال کنید.
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