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 کارگزاری ملل پویا

 021-45283000شماره تماس:       3 طبقه ، 8 پالک شرقی، 68 نبش همت، اتوبان از جنوبی،پایین شیراز خیابان تهران،

 معرفی

واحدهای تاسیس شده است. در حال حاضر، شرکت جز  اصفهاندر استان  1348 سال در )سهامی عام( سیمان سپاهان شرکت

 غدیرگذاری شرکت سرمایهگروه، نهایی  تجاری است و واحد )سهامی عام( توسعه سرمایه و صنعت غدیرفرعی شرکت  تجاری

 باشد.میباشد. فعالیت اصلی شرکت، تولید و فروش سیمان می )سهامی عام(

 :باشندمی زیر شرح به شرکت سهامداران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افزایش سرمایه

 محل افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه قبلی سرمایه جدید تاریخ
 مطالبات و آورده نقدی  17 2.100.000 2.450.000 5/2/13971

 نقدی آورده و مطالبات 17 1.800.000 2.100.000 14/2/1395

 نقدی آورده و مطالبات 50 1.200.000 1.800.000 27/3/1391

 باشد.ارقام به میلیون ریال می

 

 

 

  سهامداران

 درصد شرح

 36 غدیر صنعت و سرمایه توسعه  شرکت

 18 آذر گذاری سرمایه شرکت

 5 مهرآیندگان مالی توسعه گروه شرکت

 4 خوزستان و فارس سیمان شرکت

 2 تامین سیمان گذاری سرمایه شرکت

 1 ساوه سیمان شرکت

 1 ارومیه سیمان شرکت

 1 شرکت سهامی بیمه ایران

 32 سایر

 100 جمع
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 کارگزاری ملل پویا

 021-45283000شماره تماس:       3 طبقه ، 8 پالک شرقی، 68 نبش همت، اتوبان از جنوبی،پایین شیراز خیابان تهران،

 شرکت تولیدی محصوالت

 

ظرفیت اسمی  محصولنام 

 )تن(

ظرفیت عملی 

 )تن(

 1400تولید سال 

 )تن(

 1399تولید سال 

 )تن(
 1.823.994 1.754.600 1.800.000 3.660.000 سیمان

 2.334.680 2.600.850 2.300.000 3.700.000 کلینکر

 

 

 

 شرکت گذاریسرمایه

 باشد:گذاری شرکت در واحدهای تجاری فرعی و وابسته به شرح زیر میسرمایه 

 ارزش بازار بهای تمام شده گذاریدرصد سرمایه نام شرکت
شرکت حمل و نقل کاالی 

 سیمان تهران درهنور

100 58.000 - 

 2.793.445 656.802 11 شرکت سیمان شرق

 803.915 75.567 2 شرکت سیمان خوزستان

 3.912.284 341.328 10 شرکت سیمان دشتستان

 - 26.240 7 شرکت سیمان زنجان

شرکت توسعه صادرات 

 صنعت سیمان

- 2.381 - 

شرکت یازگانی نیکان تجارت 

 شفق سپاهان

18 184 - 

 7.509.644 1.160501 - جمع

 باشند.ارقام به میلیون ریال می
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 کارگزاری ملل پویا

 021-45283000شماره تماس:       3 طبقه ، 8 پالک شرقی، 68 نبش همت، اتوبان از جنوبی،پایین شیراز خیابان تهران،

 بینی سود و زیانپیش

 مفروضات تحلیل
 1402کارشناسی  1401کارشناسی   

 %30 %30 نرخ تورم

 %30 %30 میزان افزایش حقوق و دستمزد

 1.700.000 1.700.000 مقدار تولید سیمان )تن(

 2.700.000 2.700.000 مقدار تولید کلینکر )تن(

 8،000،000 5،500،000 سیمان )ریال( هر تن نرخ فروش

 7،500،000 6،000،000 (ریال) کلینکر هر تن فروش نرخ

 

 :باشدمی زیر شرح به برآورد شده زیان و سود صورت

)سهامی عام( سیمان سپاهانشرکت    

)میلیون ریال(                                  صورت سود و زیان                                                                      

 مالی سال 

1400/6/31 

 مالی کارشناسی سال درصد

1401/6/31 

 مالی کارشناسی سال درصد

31/6/1402  

 درصد

 100 21.100.000 100 15.350.000 100 10.146.767 یاتیعمل یدرآمدها

 59 )12،454،194( 62 )9،520،286( 59 )5،950،585( شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام 

 41 8.645.806 38 5.829.714 41 4.196.182 سود ناخالص

 3 )936،481( 5 )717،523( 5 )543،217( هزینه های عمومی، اداری و فروش

 - - - - - 22.960 سایر درآمدها

 - - - )100،000( - )45،355( سایر هزینه ها

 38 7.709.325 33 5.012.191 36 3.630.570 سود عملیاتی

 1 )150،000( 1 )120،000( 1 )141،954( هزینه های مالی

 3 600.000 4 560.000 3 264.730 های غیرعملیاتیدرآمدها و هزینهسایر 

 40 8.159.325 36 5.452.191 38 3.753.346 سود قبل از مالیات

       هزینه مالیات بر درآمد:

 4 )815،932( 5 )545،219( 4 )477،872( سال جاری

 - - - - - )49،200( سال قبل

 36 7.343.392 32 4.906.971 32 3.226.274 سود  خالص

 - 2.997 - 2.003 - 1.317 سود هر سهم

 - 2.450.000 - 2.450.000 - 2.450.000 سرمایه
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 کارگزاری ملل پویا

 021-45283000شماره تماس:       3 طبقه ، 8 پالک شرقی، 68 نبش همت، اتوبان از جنوبی،پایین شیراز خیابان تهران،

 :)ریال(   P/Eبر مبنای مدل ارزشگذاری شرکت

 P/Eارزشگذاری بر مبنای 

 EPS  2.003 )ریال( 1401کارشناسی 

P/E 16.023 8 گروه 

P/E 24.034 12 خوش بینانه 

P/E 16.023 8 متوسط 

P/E 10.014 5 بدبینانه 

 

 ریال 17.024 مبلغ آن میانگین کهریال  24.034 مبلغ قیمت سقف و ریال 10.014مبلغ  قیمت کف P/Eمبنای  بر گذاری ارزش

 .بود خواهد

 گیری و اظهارنظرنتیجه

بااه مبلااغ  22/4/1401سااهام در تاااری   روزو قیماات  از شاارکت آمااده عماال بااه تحلیاال و تجزیااه و هااابررساای بااه عنایاات بااا

از ارزش ذاتاای خااود در حااال  کمتاار، در حااال حاضاار ارزش شاارکت P/Eباار مبنااای  و ارزشااگذاری صااورت گرفتااه 11.430

 باشد.معامله می

 

 دارایبنا توجنه بنه رشند سنودشوری شنرکت  مندت مینان نگناه بنا شنرکت اینن سهام در گذاریسرمایه بنابراین

 .بود خواهد مناسب گردانی پرتفوی صورت به شن فروش و خرید و باشد می اقتصادی توجیه

 

 

وجه به هیچو  باشدمی سیمان سپاهانشرکت فوق، صرفا براساس شخرین وضعیت صنعت و  تحلیل صورت گرفته >>

 <<ای برای خرید و فروش سهام نیست.توصیه
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 کارگزاری ملل پویا

 021-45283000شماره تماس:       3 طبقه ، 8 پالک شرقی، 68 نبش همت، اتوبان از جنوبی،پایین شیراز خیابان تهران،

 

 230 سرمایه با 1385 سال از( فارس عمران) پویا ملل کارگزاری شرکت

صد 100) ریال میلیارد  به شروع 18451 ثبت شماره طی( شده پرداخت در

ست نموده فعالیت صی بخش در فعال کارگزاران از یکی عنوان به و ا صو  خ

 عرضه، مشاورۀ بهادار، اوراق معامالت های زمینه در خدمات ارائه به نسبت

یه مشنناوره درج، و پذیرش ما مات و پژوهش و شموزش گذاری،سننر  خد

 و علمی کامال رویکردی با شننرکت این. نماید می اقدام سننهام الکترونیکی

 و کمی توسعۀ بر مبتنی را خود راهبردی برنامه مشتریان، رضایت بر تمرکز

سترش و خدمات کیفیِ ست داده قرار شعب، جغرافیایی گ  از برخورداری. ا

 کشننور، سننرمایۀ بازار وضننعیت کامل شننناخت متخصننص، و مجرب کادر

 عملی و مختلف علمی منابع از مسننتمر یادگیری برای توانایی و خواسننت

 .باشد می شرکت رقابتی مزایای مهمترین شن، کردن

 کاال، معامالت مالی، تامین اوراق معامالت) شننامل صننادره مجوزهای کلیه

 ملهمعا ر،بهادا اوراق خط بر معامالت بهادار، اوراق بر مبتنی مشتقه معامالت

شاوره کاال، بر مبتنی اوراق و کاال خط بر ضه م  طی( ها شرکت پذیرش و عر

 توسننط سننال 5 مدت به 97/05/15 تاریخ از 121/62444 شننماره مکاتبه

 .گردید صادر بهادار اوراق و بورس سازمان
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