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این گزارش صرفا جهت معرفی تهیه شده و به هیچ وجه توصیه خرید و فروش نمی شود 
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1

در هفته جاریشاخص کلدرصدی 1.7نزول 
روند هفتگی شاخص کل

(1)Irancr.com,(2 )Bourseview.com

هوریجمریاستانتخاباتدررئیسیآقایپیروزی✓
دالرنرخافزایش✓
انتظارازبهترمالیگزارشاتانتشار✓
اهشرکتسودتقسیمومجامعبرگزاریفصل✓

برجامازآمریکاخروج✓
افزایش حجم نقدینگی✓
کاهش ارزش ریال ✓

19-کوویدپاندمی✓
حقیقیپولورودخالص✓
ردبازارریزشوپاالیشی هانامطلوبگزارشات✓

اردیبهشت
وx22اعدادبه(1)بازارنگرآیندهP/Eافزایش✓

P/E(2)نگرگذشتهx37.5
ریالارزشکاهش✓
بانکیبینبهرهنرخکاهش✓

حقیقیپولخروجادامه✓
یکاآمرانتخاباتدربایدنآقایپیروزی✓
بانکیبینبهرهنرخافزایش✓
ریالارزشرشد✓

شهادت سردار سلیمانی

برجامپسادوران✓
باالواقعیبهرهنرخ✓
بانکینظامچالش✓

واقعیبهرهنرخکاهش✓
افزایش قیمت کامودیتی ها✓
افزایش صادرات✓
یافزایش سود شرکت های صادرات✓

نفتجهانیقیمتکاهش

ناشیجهانینرخ هایافزایش✓
اکراینوروسیهجنگ

رجامباحیایبهنسبتخوشبینی✓
بهرهنرخکاهش✓

برجاماحیایمذاکراتبالتکلیفی✓
کامودیتی هانرخکاهش✓
بانکیبینبهرهنرخصعودیروند✓
لیفصوساالنهمالیگزارشاتانتشار✓

انتظارازضعیف تر

(1) Irancr.com , (2) Bourseview.com 

نزول 1.7 درصدی شاخص کل  در هفته جاری 

 نزول 1.7 درصدی شاخص 
کل  در هفته جاری
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این گزارش صرفا جهت معرفی تهیه شده و به هیچ وجه توصیه خرید و فروش نمی شود 
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ارزش معامالت نسبت به هفته گذشتهدرصدی 3.5نزول ؛میانگین روزانه ارزش معامالت در هفته جاریمیلیارد تومان 1856

Bourseview.com
.مجموع ارزش معامالت خرد سهام و حق تقدم سهام مورد محاسبه قرار گرفته است

2

،1400سالدرخردمعامالتارزشروزانهمیانگین✓
.استبودههمت3.8

سالدرخردمعامالتارزشروزانهمیانگین✓
.استبودههمت1398،2.3

،1399سالدرخردمعامالتارزشروزانهمیانگین✓
.استبودههمت11.9

ارزشروزانهمیانگین✓
ابتدایازخردمعامالت

هزار1401،3.41سال
.استبودهتومانمیلیارد

(میلیارد ریال)روند هفتگی ارزش معامالت خرد سهام 

20,310
19,270

16,930

19,230

17,070

1401/06/19 1401/06/20 1401/06/21 1401/06/22 1401/06/23

Bourseview.com .مجموع ارزش معامالت خرد سهام و حق تقدم سهام مورد محاسبه قرار گرفته است

1856 میلیارد تومان میانگین روزانه ارزش معامالت در هفته جاری؛ 
نزول 3.5 درصدی ارزش معامالت نسبت به هفته گذشته
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1399سالدرحقیقیپول(خروج)ورودخالص✓
.استبودههمت19.5مبلغ

درحقیقیپول(خروج)ورودخالص✓
.استبودههمت(59.2)مبلغ1400سال

سالپایانتا1397ابتدایازحقیقیپول(خروج)ورودخالص✓
.استبودههمت26.6تجمعیصروتبهسالهدوبازهدر1398

ابتدایازحقیقیپول(خروج)ورودخالص✓
.استبودههمت(22.3)مبلغ1401سال

(میلیارد ریال)خالص ورود نقدینگی حقیقی 

Bourseview.com

هفته گذشتهمیلیارد تومانی 888خروج پول حقیقی در هفته جاری در مقایسه باخروجخالص میلیارد تومان 826

-3,819

-1,978 -1,724

220

-963

1401/06/19 1401/06/20 1401/06/21 1401/06/22 1401/06/23

Bourseview.com 

میانگین نرخ بهره بدون ریسک شامل تمام انواع  اواق بدهی است

826  میلیارد تومان خالص خروج پول حقیقی در هفته جاری در 
مقایسه با خروج 888 میلیارد تومانی هفته گذشته
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7.7: 99بدون احتساب سال ساله بازار 5تاریخی P/E TTMمیانگین 
6.82: 99بدون احتساب سال ساله بازار11تاریخی  P/E TTMمیانگین

7.7: 1399پنج ساله بدون احتساب سال P/E ttmمیانگین 

4

P/Eسقف TTMدربهاداراوراقبورس
1399مرداد19تاریخ

واحدی6تا سطح PP//EE  TTTTMMواحدی 0.1کاهش 

P/E 12.7: 1399اسفند 27در

Bourseview.com

8.09: ساله11تاریخی  P/E TTMمیانگین

10.3: پنج سالهP/E ttmمیانگین 

P/E 7.7: 1400اسفند 28در

Bourseview.com

کاهش 0.1 واحدی P/E TTM تا سطح 6 واحدی
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ارزش معامالت اوراق با درآمد ثابت کل بازار میانگین نرخ بهره بدون ریسک

%22ثبات میانگین نرخ بهره بدون ریسک در سطح 

Bourseview.com،cbi.ir
.میانگین نرخ بهره بدون ریسک شامل تمام انواع  اواق بدهی است

5

گسترش کرونا و عدم تقاضا برای وام بانکی✓
در تیرماه10%داالن نرخ بهره و کف داالن ✓
9%کاهش نرخ بهره بین بانکی تا حدود ✓

افزایش کف داالن نرخ سود✓
شروع کسب و کارها ✓
افزایش نرخ بهره بین بانکی✓
شروع حراج اوراق دولتی✓

ت باال رفتن نرخ تورم انتظاری به عل✓
خروج آمریکا از برجام و افزایش نرخ 

به علت عدم خروج منابع از بانک ها

1-cbi.ir     2-Bourseview.com میانگین نرخ بهره بدون ریسک شامل تمام انواع اواق بدهی است.

ثبات میانگین نرخ بهره بدون ریسک در سطح 22%
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8
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بازده اوراق خزانه اسالمی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه

:شهریور23در تاریخ اوراق خزانه بازده 
%18.3(: 904اخزا)سررسید شش ماهه
%21.61(: 907اخزا)سررسید یک ساله 
%22.31(: 005اخزا)سررسید دو ساله 
%22.32(: 010اخزا)سررسید سه ساله 

:1400نیم سال اول اوراق خزانه در YTMمیانگین 
%21.8: ماههششسررسید 
%21.6: سالهیکسررسید 
%21.7: سالهدوسررسید 

%22: سالهسهسررسید 

:1399نیم سال دوم اوراق خزانه در YTMمیانگین 
%19.5: ماههششسررسید 
%18.9: سالهیکسررسید 
%20.8: سالهدوسررسید 
%20.5: سالهسهسررسید 

:1399نیم سال اول اوراق خزانه در YTMمیانگین 
%16.4: ماههششسررسید 
%16.7: سالهیکسررسید 
%17.5: سالهدوسررسید 
%17.1: سالهسهسررسید 

:1400نیم سال دوم اوراق خزانه در YTMمیانگین 
%23.3: ماههششسررسید 
%23.1: سالهیکسررسید 
%23.6: سالهدوسررسید 
%24.3: سالهسهسررسید 

بازده اوراق خزانه اسالمی در سررسیدهای متفاوت در بازار ثانویه
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% 18.7:  1400میانگین نرخ بهره بین بانکی در نیم سال اول 

% 20.41:  1400میانگین نرخ بهره بین بانکی در نیم سال دوم 

همت68.5به ارزش  بازخریداجرای عملیات بازار باز در قالب توافق و%20.8واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی تا نرخ 0.06افزایش 

8

 افزایش 0.06 واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی تا نرخ %20.8و اجرای عملیات
بازار باز در قالب توافق بازخرید به ارزش  68.5 همت
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آخرین قیمتشرح

سال گذشتهماه گذشتههفته گذشته

تغییراتقیمتتغییراتقیمتتغییراتقیمت

%5.47-1,803%4.27-1,781%0.72-1,7051,717(انس/دالر)طال 

%119,98022.34%140,2004.69%146,780139,0905.53(هزار ریال)سکه

%230,61617.38%265,5041.96%270,699268,8230.70(ریال)دالر 

%73.626.17%0.65-93.47%92.8687.715.87(بشکه/دالر)برنتسبد نفت 

%57.06-47,092%16.22-24,137%20,22319,2904.83(دالر)بیت کوین 

%12.56-9,406%7,8654.58%8,2257,7286.43(تن/دالر)LMEمس 

%3,01410.12%8.31-3,620%3,3193,1694.73(تن/دالر)LMEروی 

CFR ($/mt)3193064.25%3093.24%333-4.20%متانول

695704-1.15%59716.54%49241.43%(mt/$)سبد اوره 

Henry Hub ($/MBtu)8.288.121.97%8.62-3.94%5.3953.62%گاز طبیعی 

درصدی نرخ مس همزمان با اعتصاب کارگران بزرگترین معدن مس در جهان6.43رشد 

7

رشد 6.43  درصدی نرخ مس همزمان با اعتصاب کارگران بزرگترین معدن مس در جهان

http://nibb.ir
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روند معامالت بورس کاال در هفته جاری

6ime.co

عرضه کنندگان با بیشترین حجم عرضه(تن)حجم معامالت(هزار ریال بر تن)قیمت شرح

الد سیرجان، یرانیان، جهان فود اآهن و فوالد ارفع، فوالد خوزستان، شرکت معدنی وصنعتی چادرملو، فوالد کاوه جنوب کیش، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد، شرکت فوالد زرن125,993189,370شمش بلوم
د فوالد تارا شمش یزدفوالد خزر، تولیهن مجتمع فوالد خراسان، فوالد بوتیای ایرانیان، فوالد کویر دامغان، گروه صنعتی پارس بوتیل یزد، سپند صنعت کاوه ظفر بناب، مجتمع ذوب آ

، پاالیش نفت شیراز(نتندگویا)شازند، پاالیش نفت تهران ( ره)پاالیش نفت اصفهان، پاالیش نفت بندرعباس، پاالیش نفت آبادان، پاالیش نفت تبریز، پاالیش نفت امام خمینی 84,558217,050وکیوم باتوم

الد سپید فراب والد شاهرود، تولیدی فو، فمجتمع فوالد خراسان، صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه، ذوب آهن اصفهان، جهان فوالد سیرجان، فوالد کاوه اروند، مجتمع فوالد صنعت بناب142,43275,965میلگرد
نعتی فوالد ایرانظفر بناب، گروه ملی صالدکویر، مجتمع فوالد آتیه خاورمیانه، ذوب آهن آریان بوئین زهرا، قائم پروفیل رازی، فوالد آذربایجان، فوالد خرمدشت تاکستان، مجتمع فو

ان، احیاء استیل فع، صنعت فوالد شادگارسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت معدنی وصنعتی چادرملو، پارس فوالد سبزوار، فوالد غدیر نی ریز، آهن و فوالد76,124139,000آهن اسفنجی
فوالد بافت، شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

ملی صنایع مس ایران2,236,0124,000مس کاتد
نگاناپال پارسیان سنی سنگ آهن گهر زمین، معدنی و صنعتی گل گهر، شرکت فوالد زرند ایرانیان، شرکت معدنی وصنعتی چادرملو، سنگ آهن مرکزی ایران، صنعتی و معد26,675270,000گندله سنگ آهن

فوالد هرمزگان جنوب، فوالد خوزستان116,92956,500تختال
، پاالیش نفت بندرعباس، پاالیش نفت اصفهان، پاالیش نفت آبادان(تندگویان)پاالیش نفت تهران 131,58348,900لوب کات

26,788782,815سیمان تیپ 
ان کرمان، صنایع ان شمال، سیمان ممتازسیمسیمان آبیک، سیمان تهران، سیمان مازندران، سیمان ساوه، سیمان هرمزگان، سیمان صوفیان، سیمان شاهرود، سیمان سپاهان، سیمان فارس نو، 

کرمان، سیمان نیزار قم، سیمانمانسیمان سامان غرب، سیمان فراز فیروزکوه، سیمان داراب، سیمان اردستان، گروه صنعتی ومعدنی سیمان تجارت مهریز، صنایع سیمان شهرکرد، سی
فیروزکوه، سیمان پیوند گلستان، سیمان هگمتان، سیمان عمران انارک

ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، فوالد امیرکبیر کاشان، فوالد تاراز چهارمحال، صنایع هفت الماس248,54519,250ورق گالوانیزه
ذوب آهن اصفهان، مجتمع جهان فوالد غرب164,45728,838تیرآهن

، مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، آلومینیوم المهدی، آلومینای ایران(ایرالکو)آلومینیوم ایران705,1216,350شمش آلومینیوم
پتروشیمی تندگویان291,11413,002پلی اتیلن ترفتاالت
پتروشیمی مارون، پلی پروپیلن جم، پتروشیمی رجال، پتروشیمی شازند، پتروشیمی پلی نار، نوید زرشیمی304,6799,941پلی پروپیلن نساجی
پتروشیمی اروند، پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی آبادان246,64210,413پلی وینیل کلراید

ime.co

روند معامالت بورس کاال در هفته جاری
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این گزارش صرفا جهت معرفی تهیه شده و به هیچ وجه توصیه خرید و فروش نمی شود 

بیشترین بازده ساالنهمقایسه صندوق ها بر اساس 
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثبات صندوق سرمایه گذاری  مختلط صندوق سرمایه گذاری در سهام

بازده ساالنه بازده شش ماهه بازده ماهانه نام صندوق بازده ساالنه بازده شش ماهه بازده ماهانه نام صندوق بازده ساالنه بازده شش ماهه بازده ماهانه نام صندوق

26.48% 11.59% 1.67% اندوخته آمیتیس 18.15% 14.95% -1.38% مختلط کاریزما 19.72% 14.23% 0.16% ان مشترک گنجینه ارمغ
الماس

24.78% 10.72% 1.75% کامیاب آشنا 15.86% 8.08% -0.02% ب مشترک مدرسه کس
و کار صوفی رازی 18.09% 16.04% -1.18% زمرد آگاه

23.79% 10.95% 1.76% ثبات ویستا 13.07% 11.80% -0.80% مشترک سپهر آتی 17.90% 17.79% 1.10% فیروزه موفقیت

23.29% 10.17% 1.66% مشترک آسمان امید 10.77% 8.57% 0% اعتماد تمدن 9.21% 1120.80% -1.76% مشترک پیشتاز

Fipiran.com

8

www.nibb.ir

15Fipiran.com

مقایسه صندوق ها بر اساس بیشترین بازده ساالنه

http://nibb.ir
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این گزارش صرفا جهت معرفی تهیه شده و به هیچ وجه توصیه خرید و فروش نمی شود 

ارزش معامالت در بازار اختیار معامله

16,929

8,862.40
8,444

7,201

2,466

556.38
151.03 94.49 81.98 68.04 56.19 24.95 13.37 9.03 4.74 3.73 3.44 1.02 1.00 0.99 0.91 0.60 0.11

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

ان
توم

ون 
یلی

م

(میلیارد تومان)ارزش معامالت هفتگی 
:هفته منتهی به
1401/06/231401/06/161401/06/091401/06/02

45.030.647.049.1

.اختیارات مورد معامله در بازار فرابورس ایران لحاظ نشده است

ارزش معامالت در بازار اختیار معامله

http://nibb.ir
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معرفی شرکت

1401شهریور23(سخوز)تحلیل بنیادی شرکت سیمان خوزستان
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نگاهی اجمالی به شرکت

فارسشرکتهلدینگپوششتحتوشدهاحداثاهوازشهرستانشرقکیلومتری120دردنادشتمنطقهدرهکتار100مساحتبهزمینیدرخوزستانسیمانکارخانه
.باشدمی(شستا)اجتماعیتامینگذاریسرمایهشرکتتامینسیمانوخوزستان

روزانهظرفیتبانیزدومفازورسیدتولیدبه1376سالاسفندماهدرکلینکرتن3000روزانهظرفیتباآناولفازوشدآغاز1372سالدرکارخانهساختعملیات
طرحوجودوعراقکشورآبیوخاکیمرزهایبه،نزدیکیفارسخلیجآبهایبهآساندسترسی.گرفتقراربرداریبهرهمورد1388سالماهدیدرکلینکرتن5000
اینبرایویژه ایتامتیازاواستراتژیکموقعیتآنهادستیپایینصنایعوپتروشیمینفتصنایعکشاورزیهایپروژهخصوصبهخوزستاناستاندرعمرانیهای

.استنمودهفراهمشرکت

وسربارهپوزوالنیسیمانهایو(Gکالس)نفتچاهسیمانو5،2،1تیپ هایشامل،سیمانوکلینکرتنمیلیون2/5ساالنهتولیدباحاضرحالدرخوزستانسیمانشرکت
.می شودمحسوبکشورسیمانهایکارخانهبزرگترینازیکیباالبسیارکیفیتباای

.می شودمحسوبکشورسیمانکارخانجاتبزرگترینازسالدرسیمانتن2500000تولیدباخوزستانسیماناکنونهم

نگاهی اجمالی به شرکت

1401شهریور23(سخوز)تحلیل بنیادی شرکت سیمان خوزستان

http://nibb.ir
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معرفی شرکت

1،400،000:میزان سرمایه

22750:قیمت معاالتی سهم

میلیارد ریال31.850: ارزش بازار

1،400،000،000:تعداد سهام

EPS 4،997:1401

P/E 4.5:1401

P/ETTM :5.58

EPSTTM:4،074سخوز: بورسینماد 

معرفی شرکت

http://nibb.ir
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ترکیب سهامداران
ب سهامداران

ترکی
%44.77سیمان فارس و خوزستان

%11.03سرمایه گذاری ملی ایران

%3.69سیمان شرق

آتیهتدبیرگرانسرمایه گذاری 
%2.83ایرانیان

%2.77سرمایه گذاری سیمان تامین

2.23سیمان سپاهان

سرمایه گذاری گروه مالی سپهر 
%2.02صادرات

%1.73گروه توسعه مالی مهر آیندگان

ران
مدا

سها
ب 

رکی
ت

سیمان فارس 1.63%

سرمایه گذاری فرهنگیان 1.6%

رادیسشرکت  1.57%

سرمایه گذاری آوای سهام کیان 1.54%

مسکنآتیهسرمایه گذاری تامین  1.28%

گروه مالی شرق 1%

خاشسیمان  1%

حقیقی 1.07%

ترکیب سهامداران

http://nibb.ir
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مفروضات
14011402

 295,000300,000نرخ دالر

2424سیمان فله تیپ دو

1818سیمان فله تیپ پنج

2222سیمان پاکتی تیپ دو

2323سیمان پاکتی تیپ پنج

2525سیمان فله  تیپ دو

2727سیمان فله تیپ پنج

2525کلینکرصادراتی اماده تیپ پنج

2222کلینکرصادراتی اماده تیپ دو

1,140,4431,159,772گچ

243,812247,945مارل و آهک

462,387470,224آلویوم

4,333,3644,406,811سنگ آهن

792,690806,126سیلیس

859,122873,683سرباره 

مفروضات

http://nibb.ir
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48%

52%

سخوز سایر

سهم از بازار فروش سال14001400سهم از بازار فروش سال

http://nibb.ir
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حجم عرضه و تقاضا در بورس کاال
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450000
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حجم عرضه حجم تقاضا

حجم عرضه و تقاضا در بورس کاال
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در بورس کاالمعامالتیمیانگین قیمت 
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میانگین قیمت معامالتی در بورس کاال
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در بورس کاالمعامالتارزش 

45,227,220

218,345,200

504,682,130

646,205,510

515,120,700

737,611,240 755,522,080

572,340,930

632,097,170

521,995,940
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629,627,870
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ر ر
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ارزش معامالت در بورس کاال
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درآمد عملیاتی

2,812,032

5,177,955

8,083,748

12,824,117

17,731,932

23,025,363
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ن ر

لیو
می

درآمد عملیاتی
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1,669,619

3,083,913
3,702,786

6,315,605

8,401,759

10,207,466

0

2,000,000
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8,000,000
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1397 1398 1399 1400 1401 1402

یال
ن ر

لیو
می

بهای تمام شده درآمد عملیاتی
بهای تمام شده درآمد عملیاتی
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14% 11% 13% 20% 22% 18%4% 2% 2% 1% 1% 2%

103% 73% 83% 79% 77% 80%

1397 1398 1399 1400 1401 1402

مواد مستقیم دستمزد مستقیم سربار

اجزای تشکیل دهنده بهای تمام شده
اجزای تشکیل دهنده بهای تمام شده

http://nibb.ir
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2,812,032

5,177,955

8,083,748

12,824,117

17,731,932

23,025,363

1,142,413
2,094,042

4,380,962

6,508,512

9,330,173

12,817,897

41%
40%

54%
51%

53% 56%
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درآمد سود ناخالص حاشیه سود ناخالص

سود ناخالصسود ناخالص
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2,812,032

5,177,955

8,083,748

12,824,117

17,731,932

23,025,363

910,714 1,198,316

3,640,009
4,895,070

6,892,944

9,098,983
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درآمد سود عملیاتی حاشیه سود عملیاتی

سود عملیاتی
سود عملیاتی
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2,812,032

5,177,955

8,083,748

12,824,117

17,731,932

23,025,363

694,608 1,029,687

3,770,365
5,122,936

6,995,778

9,183,633
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درآمد سودخالص حاشیه سود خالص

سود خالصسود خالص
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2,812,032

5,177,955

8,083,748

12,824,117

17,731,932

23,025,363

694,608 1,029,687

3,770,365
5,122,936

6,995,778

9,183,633
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درآمد سودخالص حاشیه سود خالص

سود خالص
اقالم تشکیل دهنده سود خالص

اقالم تشکیل دهنده سود خالص
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مالیاساسیمتغیرهای 

پیش بینی
(اعداد میلیون ریال) 1397 1398 1399 1400 1401 1402

درآمد  2,812,032 5,177,955 8,083,748 12,824,117 17,731,932 23,025,363

نرخ رشد 84% 56% 59% 38% 30%

سود ناخالص 1,142,413 2,094,042 4,380,962 6,508,512 9,330,173 12,817,897

نرخ رشد 83% 109% 49% 43% 37%

حاشیه سود ناخالص 41% 40% 54% 51% 53% 56%

سود عملیاتی 910,714 1,198,316 3,640,009 4,895,070 6,892,944 9,098,983

نرخ رشد #REF! 32% 204% 34% 41% 32%

حاشیه سود عملیاتی 32% 23% 45% 38% 39% 40%

سود خالص  694,608 1,029,687 3,770,365 5,122,936 6,995,778 9,183,633

نرخ رشد #REF! 48% 266% 36% 37% 31%

حاشیه سود خالص 25% 20% 47% 40% 39% 40%

متغیرهای اساسی مالی

http://nibb.ir
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پیش بینی

ارقام به میلون ریال  1397 1398 1399 1400 1401 1402
فروش 2,812,032 5,177,955 8,083,748 12,824,117 17,731,932 23,025,363 

بهای تمام شده (1,669,619) (3,083,913) (3,702,786) (6,315,605) (8,401,759) (10,207,466)

سود ناخالص 1,142,413 2,094,042 4,380,962 6,508,512 9,330,173 12,817,897 

هزینه های فروش، اداری و عمومی (273,056) (969,095) (1,030,517) (1,779,303) (2,603,090) (3,884,774)

سایر درآمد و هزینه های عملیاتی 41,357 73,369 289,564 165,861 165,861 165,861 

سود عملیاتی 910,714 1,198,316 3,640,009 4,895,070 6,892,944 9,098,983 

هزینه های مالی (229,102) (134,733) (52,717) (4,617) (4,617) (4,617)

سایر درآمد و هزینه های غیرعملیاتی 46,374 24,776 357,260 343,956 344,152 344,221 

سود قبل از مالیات 727,986 1,088,359 3,944,552 5,234,409 7,232,479 9,438,587 

مالیات (33,378) (58,672) (174,187) (111,473) (236,701) (254,954)

سود خالص 694,608 1,029,687 3,770,365 5,122,936 6,995,778 9,183,633 

سود پایه هر سهم 1,069 735 2,693 3,659 4,997 6,560 

سرمایه 650,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 

صورت سود و زیانصورت سود و زیان

http://nibb.ir
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سخوز صنعت

13.3:ساله صنعت4میانگین 
8.4:ساله سخوز4میانگین 

P/ETTM
P/ETTM
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