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 : شركتمعرفی 

های شهرستان شاهرود به ثبت رسید ، نوع شرکت  در اداره ثبت شرکت  212تحت شماره    1363/ 09/ 26شرکت سیمان شاهرود در تاریخ  
به سهامی عام تغییر یافته   03/14/ 1366در ابتدا سهامی خاص بوده که بعداً به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه  

برداری از خط  هرهمان صنایع و معادن صادر شده بکه توسط ساز  18/05/1377مورخه    4336است، به موجب پروانه بهره برداری شماره  

موجب  با اجرای طرح توسعه و افزایش ظرفیت به    آغاز شده و   05/1377/ 18در سال در تاریخ    )) تن  000/690با ظرفیت    یک کارخانه، 
 . باشدتن سیمان سالیانه در سه شیفت می  1/ 600/809به   88152/123به شماره  1399/12/19برداری صادره در تاریخ پروانه بهره

 
 

 :موضوع فعالیت شركت

 تولید سیمان خاکستری 

 :  تركیب اعضای هیئت مدیره

 سمت  شركت  نام و نام خانوادگی 

   رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان صوفیان  ن المحمد جعفر باج 

   و مدیرعامل هیئت مدیره نائب رئیس شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین محمد رضا بازوی 

 هیئت مدیره  عضو  شرکت سیمان ارومیه هدایت مصطفایی 

 هیئت مدیره  عضو شرکت سیمان قائن  مجید صباغان

 هیئت مدیره  عضو سیمان فارس و خوزستان  رضا درویش 
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 تركیب سهامداران 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 : ماموریت
مشتریان وفادار کنونی و تن در سال، مصمم است ضمن تالش جهت حفظ    1،800،000شرکت سیمان شاهرود با دو خط تولید به ظرفیت  

با حضوور تعیین کننده در بازارهای داخلی و خارجی با ایجاد برند محصوول، تنوع در ارائه انواع سویمان، ارتكا کیفیت و تداوم بر بهبود آن و  

گان و تازه واردین به آگاهی از عوامل کلیدی موفكیت و تحلیل ساختار و رقابت در این عرصه با اطالع از قدرت مشتریان، رقبا، تامین کنند

 .صنعت، این ماموریت را به سرانجام مكصود هدایت نماید

 

درصدی از فروش داخل کشور سیمان را در اختیار دارد. همچنین از کل فروش   2سهم  1398این شرکت طبق آخرین آمار تا انتهای سال 

انودازی کارخانجات جدید تولید سیمان ، کاهش تكاضا وعدم  درصد سهم شرکت سیمان شاهرود است. علیورغم راه    4.7صادراتی سیمان  

تكاضا شده، این شرکت توانسته با شناسایی مشتریان   رشد مورد نظر در ساخت وساز و مصرف سیمان که موجب عدم تعوادل بین عرضه و

افزایش  نسبت به قبل  درصد    %1ن  جدید صادراتی و تكویت بازارهای سنتی صادراتی خود، سهم فروش خود در کل فروش کشور را به میزا

 .دهد

دار نام سهام  درصد  تعداد سهام  

سرمایه گذاری سیمان تأمینشرکت   416.717.470 51.44 
سایه گستر سرمایهشرکت سرمایه گذاری   21.656.239 2.67 

سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان شرکت   19.200.000 2.37 

سیمان داراب شرکت   15.332.691 1.89 

سهم آشناشرکت سرمایه گذاری   14.734.529 1.81 

 1.77 14.360.632 شخص حكیكی 

مهر آیندگان گروه توسعه مالی   12.400.000 1.53 

 1.31 10.653.278 موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر 

سرمایه گذاری مدبران اقتصادشرکت   10.216.028 1.26 
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بازارهای صادراتی جدید در دستور کار شرکت قرار گرفته است که نتیجه آن   بازارها، شناسایی  در بخش فروش صادراتی، ضمن حفظ 

  منستان، ترک   عمدتا   مذکور   کشورهای  بر  عالوه شرکت  این   صادراتی   فروش.  باشدمی   ازبکستان  و   روسیه دوکشور  هدف   شناسایی بازارهای 

رسند و کشورهای  به فروش می    FOB به روش  صادراتی  محصوالت   که  است  ذکر   به   الزم.  باشدمی   نیز پاکستان و  افغانستان   قزاقستان،

 .اندروسیه و ترکمنستان بیشترین حجم صادرات را به خود اختصاص داده 

گذاری محصوالت سیمانی توسط سازمان  پاکتی است. فرآیند نرخ ای و  کند شامل سیمان پرتلند فلهنوع سیمانی که این شرکت تولید می 

 . شودتوری به کارفرمایان ابالغ می کنندگان و تولیدکنندگان به صورت دسحمایت از مصرف 

درصد از    2.28باشد که این میزان  تن می   1.809.600شود. ظرفیت اسمی تولید سیمان شرکت  مواد اولیه شرکت تماما از داخل تامین می 

  ت.تن گزارش شده اس  1.218.030مكدار  شود. ظرفیت عملی تولید سیمان شاهرود نیز  فیت اسمی کل صنعت سیمان کشور را شامل می ظر
 

 سیمان پرتلندمحصوالت: 

رود، که خود شامل:  سیمان پرتلند تیپ یک: به عنوان سیمان پرتلند معمولی برای مصارف عمومی در ساخت مالت یا بتن بکار می   ❑

   .شود می  1-525، تیپ 1-425، تیپ  325- 1تیپ 

هایی است که حرارت هیدراتاسیون متوسط  سیمان پرتلند تیپ دو: به عنوان سیمان پرتلند اصالح شده، مصرف ویژه آن در ساخت بتن  ❑

   .ها به آنها در حد متوسط باشدبرای آنها ضرورت داشته و حمله سولفات 

  .رود ن سیمان پرتلند با مكاومت اولیه زیاد در شرایطی که مكاومت اولیه زیاد مورد نظر باشد بکار می سیمان پرتلند تیپ سه: به عنوا  ❑

ها مورد نظر باشد بکار  سیمان پرتلند تیپ پنج: به عنوان سیمان پرتلند ضدسولفات در شرایطی که مكاومت زیاد بتن در برابر سولفات ❑

     .رود می

   ماشین آالت خط تولید شركت                                                 

واحد سنجش   ظرفیت  نوع م دستگاه 

 ظرفیت 

 شركت سازنده كشور سازنده

1سنگ شکن مارل خط  O&K آلمان  T/H 700 چکشی  

2خطسنگ شکن مارل   HAZEMAG آلمان  T/H 1200 چکشی  

1سنگ شکن آهک خط   SKET آلمان  T/H 350 چکشی  

1موادخط سالن اختالط   

 

2*2000 T  آلمان PWH 

2سالن اختالط موادخط   

 

2*3000 T  آلمان MVT 

1آسیای مواد خط   SKET آلمان  T/H 200 گلوله ای 

2آسیای مواد خط   FLSmidth دانمارك  T/H 335 غلطکی  

1کوره خط خط   FLSmidth دانمارك  T/D 2300 سه پایه  

2کوره خط خط   FLSmidth دانمارك  T/D 3300 دوپایه 

1خنک کن کلینکرخط   FLSmidth دانمارك  T/D 2600 گریت کولر 
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2خنک کن کلینکرخط   FLSmidth دانمارك  T/D 3300 کراس بار کولر  

1آسیای سیمان خط   SKET آلمان  T/H 120 گلوله ای 

2آسیای سیمان خط   FLSmidth دانمارك  T/H 125*2 گلوله ای 

1بارگیری فله خط   

 

240 T/H  آلمان CPAG 

1بارگیری پاکت خط   H&B آلمان  Bag/H 2400-2000 روتاری پکر  

2بارگیری پاکت خط   H&B آلمان  Bag/H 2400-2200 روتاری پکر  

2بارگیری فله خط   

 

120 T/H  آلمان CPAG 

 

 سیمان نگاهی به بازارهای جهانی
هزار میلیون تن است و مصرف سرانه چیزی    4شود. تولید جهانی بیش از  می کشور در جهان تولید    150در حال حاضر سیمان در بیش از  

 باشد. می کیلوگرم به ازای هر نفر در سال 520بیش از 

%   6  با توجه به رونق اقتصاد جهانی رشد ساالنه  2020تاکنون رشد چندانی نداشته اما پس از سال    2013های میزان تولید جهانی از سال 

 .های اخیر و مصرف سرانه نشان داده شده استتولید سیمان در جهان در سال  زیرشود. در نمودار بینی می درصد برای تولید پیش 

 
 :کرد اشاره زیر موارد  به توانمی  سیمان تولیدکنندگان  ترینبزرگ  میان  از

 سوئیس  کشور در LafargeHolcim شرکت (1

 چین  کشور در Anhui Conch Cement شرکت( 2

 چین   کشور  در  CNBM شرکت( 3

 آلمان  کشور  در  Heidelberg Cement شرکت( 4
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 مکزیک   کشور  در  Cemex شرکت( 5

  2,000  سال  در تن  میلیون  500  حدود  از  چین   در سیمان  تولید  حجم.  کندمی   تولید  را  جهان  سیمان  از  نیمی  از   بیش  تنهایی به  چین  کشور

  عمدتاً   اخیر  دهه دو در  سیمان   جهانی  تولید   رشد  دهدمی   نشان   امر   این  که است  رسیده   اخیر   دهه  در تن  میلیون  هزار  2  از  بیش  به   میالدی

  و   سیمان   یتولیدکننده   کشورهای   2  نمودار .  اندنداشته   تولید   رشد   از   بزرگی   سهم  جهان   نكاط   سایر   و  بوده   چین   تولید   افزایش   یواسطهبه

   .دهدمی  نشان  زمانی  مكطع  4  در را  تولید میزان

شود، یعنی محصول سیمان برخالف بسیاری از محصوالت صنایع  درصد سیمان وارد تجارت می   8الی    5از میزان تولیدات سیمان، حدود  

 .رسددیگر، کمتر وارد فاز واردات و صادرات شده و در همان مناطق تولیدکننده به مصرف می 

 
 : نگاهی به صنعت سیمان در كشور

پراکندگی واحدهای   2میلیون تن در سال دارند. در شکل   90واحد تولیدی فعال وجود دارد که ظرفیت تولید نزدیک به  76ایران حدود در 

 .ها نشان داده شده استتولیدی سیمان کشور به همراه ظرفیت آن 
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تولید سیمان در کشور، میزان تولید ساالنه و نسبت فعالیت کارخا  3در نمودار   های اخیر نشان داده شده است. در  ها در سال نه ظرفیت 

 ها بتوانند  درصد نگه داشته شد که کارخانه  70الی   60های سیمانی پایین و در حدود ، نسبت فعالیت از جانب شرکت98الی  94های سال

ها،  های مربوط به تولید ماهانه شرکت ش درصد رسیده است، بنابراین با توجه به گزار  80به    99به حیات خود ادامه دهند و این نسبت در سال  

 .میلیون تن تولید سیمان عبور کند 70توانسته باشد که از مرز   99رسد کشور در سال  به نظر می 

 

 
میلیون تن رسید    17به بیش از    98که میزان صادرات در سال حجم صادرات سیمان کشور نشان داده شده است. با وجود این   4در نمودار 

میلیون تن است. مكاصد صادراتی ایران، همچون کشورهای    15، این رقم چیزی در حدود  99اما با توجه به اطالعات در دسترس سال  



 

 
 
 

7 

اند، اما کشورهای سوریه، کویت و افغانستان همچنان  های اخیر کاهش داده ردات خود از کشور ما را در سال عراق و ترکمنستان حجم وا

 .عنوان بازاری برای صادرات سیمان کشور قلمداد شوندتوانند بهمی

 
 

درصد ماده اولیه   15انی و های عمردرصد پروژه 25درصد بخش مردمی )تهیه از نمایندگان فروش(،  60کنندگان سیمان در ایران، مصرف 

  صنایع دیگر هستند. عوامل اثرگذار بر قیمت سیمان مواردی همچون رشد تولید در بخش مسکن، بودجه عمرانی دولت، رشد جمعیت،  

ها رشد بخش مسکن و رشد جمعیت برای  ها و قوانین هستند که بر اساس آن رویدادهای غیرعادی همچون سیل و زلزله و دستورالعمل 

 .شودبینی می پنج سال آینده زیر یک درصد پیش 

های سیمانی  طور اسمی است. همچنین از جانب شرکت درصد بوده که این رقم به 25متوسط رشد بلندمدت بودجه عمرانی دولت، ساالنه  

ریالی فروش سیمان در ده   درصد پایه صادراتی افزایش دهد. متوسط رشد نرخ  80شود که نرخ سیمان داخلی را تا بر دولت فشار آورده می 

های  که برخی از هزینه درصد کاهش پیدا کرده و همین امر با توجه به این   4درصد بوده، در حالی که نرخ فروش دالری    25سال اخیر  

 .های سیمانی شده استتعمیر و نگهداری خطوط تولید سیمان مبتنی بر ارز و واردات است، موجب مشکالت نكدینگی برای شرکت 

 

 سی وضعیت تولید شركتبرر

بینی  ، حدود دو میلیون و پانصد تن پیش 1398های مالی سال  با استفاده از گزارش سه ماهه منتشر شده و صورت   1399یزان تولید سال  م

های مدیریتی شرکت برای تحكق  را با توجه به برنامه  1399مكدار تولید بدست آمده برای سال    1400بینی سال  شده است. برای پیش 

 های گذشته مكدار تولید  بررسی داده  .ایم درصد افزایش داده  10ساختن ظرفیت اسمی و حرکت به سوی افزایش میزان تولید، به میزان  
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درصد افزایش پیدا    21به میزان حدودا    1397نسبت به    1398دهد که مكدار تولید سال  سیمان و کلینکر شرکت سیمان شاهرود نشان می 

درصد افزایش داشته    11حدود    1398در مكایسه با مدت مشابه در سال    1399همچنین آمار مكدار تولید سه ماه ابتدای سال  کرده است.  

 .است

 

 
 

های  کنندگان و تولیدکنندگان به شرکتنرخ فروش محصوالت سیمانی در داخل کشور به صورت دستوری از طرف سازمان حمایت از مصرف

  محصوالت   فروش   نرخ  لذا   کرد،   دریافت  را  محصوالت   نرخ   درصدی  20اواسط تیرماه شرکت مجوز افزایش    شود. درسیمانی تحمیل می 

بینی شده است. ضمن اینکه به دلیل افزایش نرخ دالر  افزایش نرخ مجدد در سال جاری پیش   مجوز   دریافت  عدم   فرض   با   1399  سال

 سامانه نیما، نرخ فروش صادراتی نیز با رشد قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال قبل تخمین زده شده است.  
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  های شركتها و برنامهها، طرحپروژه

 اندازی آسانسور دپارتمان پخت خط یک :  بازسازی و راه( 1

با توجه به قدمت ، فرسودگی و از کارافتادگی برخی از تجهیزات آسانسور موجود که بعلت عدم رعایت کالس عایكی مناسب با گرد و غبار  

نجاکه هزینه تعمیرات تجهیزات  بودن همواره این تجهیز جهت انتكال پرسنل و بار ، از آمان ایجاد گردیده و لزوم در مدارموجود در صنعت سی

روزرسانی و ارتكا تکنولوژی  میلیارد ریال هزینه دارد ، تصمیم بر به  50فرسوده به صرفه نبوده و نصب آسانسور صنعتی جدید نیز بیش از  

انتكال تجهیزات  تجهیزات آسانسور خط یک گرفته شد تا با افزایش ایمنی در محیط کار و رضایت پرسنل و همچنین افزایش سرعت تردد و  

میلیارد    16در هنگام بازرسی و تعمیرات ، اثری مثبت در افزایش راندمان تولید کارخانه ایجاد گردد . بدین منظور این پروژه با برآورد مالی  

اجرای پروژه در  در دستور کار این واحد قرار گرفته و عملیات اجرایی آن آغاز گردید با مدیریت هزینه و    98ریالی از ابتدای دی ماه سال  

 د. باشبرداری میمیلیارد ریالی به اتمام رسیده و آماده بهره 12.930با مبلغ   1399زمان مناسب ،سرانجام عملیات اجرایی آن در پایان سال 

 ساختار داکت بای پاس خط دو:  اصالح پروژه ( 2

  با توجه به مشاهده شواهدی دال بر بروز پوسیدگی در تجهیزات دپارتمان بای پاس موضوع بصورت ویژه در دستور کار واحد فنی مهندسی،  

برنامه ریزی قرار گرفت و طی بررسی و مطالعات فراوان مشخص گردید اشکال مربوط به اتصال داکت خروجی بای پاس به  انرژی و 

  باشد. ها از یکدیگر و ایجاد دودکشی منحصر به بای پاس میها راه برون رفت از این مشکل جداسازی داکتباشد و تندودکش اصلی می

در دستور کاراین واحد قرار گرفت و عملیات اجرایی آن آغاز    2019میلیارد ریالی از خرداد ماه سال    20بدین منظور این پروژه با برآورد مالی  

 . فیزیکی داشته استدرصد پیشرفت   60گردید و تا کنون

 فاز اول ارتكاء شبکه هیدرانت:  _پروژه اطفاء حریق ( 3

بردن سرعت واکنش اطفاء در هنگام حریق و همچنین کاهش ریسک سازمانی مرتبط که در نهایت منجر به تعدیل میزان    البه منظور با

 پروژه شامل ارتكاء شبکه هیدرانت،نصب سیستم تزریق  پروژه اطفا حریق سراسری تعریف گردید که این    گردد، حق بیمه پرداختی شرکت می 

ماه  اول این پروژه درمردادها و شبکه برق از طریق مواد فایر استاپ است. فاز  سازی پستو اجرای عملیات ایمنفوم برای مخازن سوخت  

 .  درصدی داشته است  42میلیارد ریالی آغاز و تاکنون پیشرفت فیزیکی در حدود  20با برآورد مالی  1398سال 

 : نتایج عملیات و چشم اندازها

درمكایسه با سال قبل که طبق ضوابط گزارش تفسیری مدیریت تهیه گردیده است    30/12/1399تجزیه و تحلیل سال مالی منتهی به  

 : باشدبشرح ذیل می

افزایش    %32به میزان    تن   334.278به مكدار    1399فروش در ذیل ، فروش داخلی شرکت در سال    اطالعات با عنایت به جدول  (  1

درصد افزایش به دلیل افزایش فروش    90میلیون ریال به میزان  1.499.920 نسبت به سال قبل داشته است و همچنین از نظر ریالی مبلغ 

  47درصد کاهش یافته اما از لحاظ ارزش ریالی افزایش  24تن به میزان   75،434مینه صادرات به مكدار  نرخ داشته است ، در ز  مكداری و

بوده است .    میلیون ریال داشته است . کاهش تناژ به دلیل بسته شدن مرزهای ترکمنستان بعلت شیوع کرونا   376،458درصدی به مبلغ  

فوق بشرح جدول    اطالعاتمجموع فروش کل کشور بوده است ،    %4.7  صادراتی شرکتسهم فروش    و  % 2  سهم فروش داخلی شرکت

 .  گرددذیل ایفاد می
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 :  فروش اطالعات جدول 

 شرح
 98سال  99سال 

 م ریال  -  مبلغ ریال   -فی تن  -مكدار  م ریال  -  مبلغ ریال   -فی تن  -مكدار 

 1.658.662 1.573.524 1.054.106 1.158.582 2.274.991 1.388.393 فروش داخلی سیمان 

 794.940 2.521.266 315.294 1.171.398 4.833.674 239.860 فروش صادراتی سیمان 

ارزش    239،860کل فروش صادراتی شرکت در طی سال معادل   به  ،  به کشور  دالر   5،617،458تن سیمان  ترکمنستان   ، های روسیه 

 . باشدقزاقستان و قطر می

 ریال(
 

 : باشد یکنندگان بشرح ذیل م تخراج مواد اولیه به تفکیک تامیناس

                

 

 

 

 

 

تامین کننده         نوع مواداولیه   

نهمعدن کارخا                 مارل       

معدن فروشنده/ کارخانه           سنگ گچ             

        کارخانهمعدن فروشنده/           سنگ آهن                 
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 : و مقایسه آن با عملکرد سال قبل 99جدول مقدار و نرخ خرید مواد اولیه مصرفی سال 
 

 شرح
   98سال  99سال 

 مبلغ           نرخ          مقدار           مبلغ            نرخ            مقدار      

 48.973 29.045 1.686.131 90.328 39.011 2.397.315 مارال

 14.382 95.039 151.324 28.316 120.251   235.473 سنگ اهک 

 18.274 163.793 111.568 6.386 190.002 33.610 سنگ گچ 

 17.535 455.218 38.527 31.036 649.995 47.748 سنگ آهن 

 

 : هزینه های اداری و فروش

عملکرد سال قبل به مبلغ  میلیون ریال    384.182های اداری و فروش از مبلغ  هزینه   30/12/1399های مالی منتهی به  ر اساس صورتب

حمل  درصد افزایش یافته است، علت عمده افزایش آن ناشی از افزایش نرخ و کرایه    40به میزان    1399در سال  میلیون ریال    537.904

میلیون ریال و هزینه حمل    394،328به مبلغ   FCA و   FOB های  . هزینهباشدهای بندری سیمان صادراتی میسیمان و افزایش هزینه

ین در حالیست که حجم صادرات به دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته بودن  . اباشد میلیون ریال می  283،458به مبلغ    1398صادراتی سال  

 . تن کاهش داشته است 75،434مرزهای ترکمنستان از دوره مشابه سال قبل حدوداً  
 ) مبالغ میلیون ریال(                                                                                                                                                                                                
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 شركت های مالیبررسی صورت
 

 (ریال میلیون  به ارقام )                                                                                                                                  اقالم ترازنامه               

 29/12/1397 29/12/1398 29/12/1399 سال مالی 

 1,138,623 1,080,902 1,302,370 غیرجاری های جمع دارایی

 1,293,053 1,301,698 3,334,382 های جاری جمع دارایی

 2,431,676 2,382,600 4,636,752 ها جمع دارایی

 237,767 576,095 1,861,745 سود )زیان( انباشته

 1,109,460 1,467,097 2,752,747 جمع حكوق مالکانه

 70,559 75,848 85,148 های غیرجاری جمع بدهی

 1,251,657 839,655 1,798,857 های جاری جمع بدهی

 1,322,216 915,503 1,884,005 ها جمع بدهی
 

 

 ریال(  میلیون به ارقام )                                                                                                                                 اقالم سود و زیان             
 

 29/12/1397 29/12/1398 29/12/1399 سال مالی 

 ۱,۲۵۸,۷۹۳ ۲,۴۵۳,۶۰۲ ۴,۳۲۹,۹۸۰ عملیاتی   درآمدهای

 - ۹۱۵,۰۴۱ - ۱,۴۲۳,۵۹۴ - ۱,۹۷۷,۵۱۸ تمام شده درآمدهای عملیاتی بهاى 

 ۳۴۳,۷۵۲ ۱,۰۳۰,۰۰۸ ۲,۳۵۲,۴۶۲ سود )زيان( ناخالص 

 ۲۵۸,۴۶۶ ۶۶۱,۲۶۷ ۱,۹۲۲,۸۷۰ سود )زيان( عملیاتی 

 ۱۸۸,۸۵۷ ۵۸۳,۶۹۳ ۱,۹۲۹,۲۴۱ سود )زيان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 

 ۱۶۳,۲۹۷ ۵۱۹,۶۳۷ ۱,۸۰۴,۰۵۰ تداوم سود )زيان( خالص عملیات در حال 

 ۱۶۳,۲۹۷ ۵۱۹,۶۳۷ ۱,۸۰۴,۰۵۰ سود )زيان( خالص 

 ۲۰۲ ۶۴۲ ۲,۲۲۷ سود )زيان( خالص هر سهم 

 ۸۱۰,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰ سرمايه
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 های مالی نسبت
 

 29/12/1397 29/12/1398 29/12/1399 سال مالی 

 )مرتبه( نسبت نكدینگی
 1.03 1.49 1.85 جاری 

 0.6 0.86 1.39 آنی

 گذاری( )سرمایهنسبت اهرمی
 0.54 0.4 0.41 بدهی 

 45.63 60.29 59.37 نسبت مالکانه

 0.06 0.05 0.03 به ارزش ویژه بلند مدت نسبت بدهی

 )درصد( نسبت سودآوری
 15 23.79 44.56 سود ناخالص 

 12.97 21.18 41.66 خالص سود 

 ROA 38.91 21.35 6.72ها بازده دارایی

 ROE 65.54 35.42 14.72بازدهی سرمایه 

 )کارایی/ روز(  نسبت فعالیت

 0.53 0.55 0.72 نسبت دارایی جاری 

 13 1.29 0.54 نسبت کاال به سرمایه در گردش 

 0.52 1.01 0.93 گردش مجموع دارایی ها

 

 م سهو نمودار قیمتی   طالعات ا

 

 گروه  EPS(TTM) P/E(TTM) P/E قیمت 

20.960 2,227 9.87 12.41 
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 1400/ 29/12مفروضات پیش بینی سودآوری شركت برای سال مالی منتهی به 
 

 مفروضات بکار گرفته شده 

 واحد  نرخ شرح

 ریال بر تن  650272 مارل

 ریال بر تن  3.410.000 سیمان داخلی 

 تندالر بر  26 سیمان صادراتی 

 درصد  0.3 1400تورم سال 

 ریال 220.000 1400میانگین دالر 

 درصد  0.4 1400نرخ افزایش حكوق و دستمزد درسال 

 درصد  1.35 1400نرخ افزایش حامل های انرژی فلزات درسال 

 ریال 2.425 سود هر سهم 

P/E 9.01 مرتبه 
 
 

 نکات تحلیل:  

 تن سیمان در سال است.  1.809.600تن کلینکر و  1.740.000تولید  شاهرود سیمان   تولید  ظرفیت اسمی✓ 

نرخ فروش محصوالت داخلی برابر با آخرین نرخ فروش ماهانه و نرخ فروش محصوالت صادراتی برابر با معادل دالری آخرین نرخ  ✓ 

 فروش ماهانه شرکت لحاظ شده است. 

 اند. مصرفی با تورم رشد داده شدهنرخ مصرف مواد اولیه  1400درتحلیل سال مالی ✓ 

 لحاظ شده است.  1400های انرژی در تحلیل سال مالی تأثیر افزایش نرخ حامل  ✓
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 ( 29/12/1400)دوره مالی منتهی به  پیش بینی مقدار، قیمت و مبلغ فروش  
 

 مقدار فروش 

 واحد  محصول 
ماهه منتهی    12 تحلیل

 29/12/1400به 

ماهه منتهی به   12دوره 

30/12/1399 

ماهه منتهی به   9دوره 

30/09/1399 

 394.834 561.193 550.000 تن ) داخلی(  2فله تیپ سیمان

 618.655 827.200 800.000 تن )داخلی(   2سیمان پاکتی تیپ

 91.100 93.962 90.000 تن ) صادراتی(  فله جامبوبگ سیمان

 80.422 145.898 130.000 تن )صادراتی(  2سیمان پاکتی تیپ

 0 0 0 تن کلینکر ) صادراتی( 

 1.185.011 1.628.253 1.570.000 * جمع 
 

 

 فروش  قیمت

 واحد  محصول 
ماهه منتهی    12تحلیل 

 29/12/1400به 

ماهه منتهی به   12دوره 

30/12/1399 

ماهه منتهی به   9دوره 

30/09/1399 

 1.778.183 1879.391 3.410.000 ریال ) داخلی(  2سیمان فله تیپ

 2.349.101 2.543.376 3.410.000 ریال )داخلی(  2سیمان پاکتی تیپ

 4.119.067 4.161.054 5.850.000 ریال سیمان فله جامبوبگ ) صادراتی( 

 5.191.875 5.349.059 5.850.000 ریال )صادراتی(  2سیمان پاکتی تیپ

 0 0 1.384.615 ریال کلینکر ) صادراتی( 

 

 فروش  مبلغ 

 واحد  محصول 
ماهه منتهی    12 تحلیل

 29/12/1400به 

ماهه منتهی به   12دوره 

30/12/1399 

ماهه منتهی به   9دوره 

30/09/1399 

 702.087 1.054.701 1.875.500 میلیون ریال  ) داخلی(  2سیمان فله تیپ

 1.453.283 2.103.881 2.728.000 میلیون ریال  )داخلی(  2سیمان پاکتی تیپ

 375.247 390.981 526.500 میلیون ریال  سیمان فله جامبوبگ ) صادراتی( 

 417.541 780.417 760.500 میلیون ریال  )صادراتی(  2سیمان پاکتی تیپ

 0 0 0 میلیون ریال  کلینکر ) صادراتی( 

 2.948.158 4.329.980 5.890.500 میلیون ریال  جمع 
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 ( 29/12/1400)دوره مالی منتهی به  مصرف مواداولیهبینی مقدار، قیمت و مبلغ یشپ

 مصرف مواد اولیه مقدار

 واحد  محصول 
ماهه منتهی به    12 تحلیل

29/12/1400 

ماهه منتهی به   12دوره 

30/12/1399 

ماهه منتهی به   9دوره 

30/09/1399 

 1.672.535 2.152.365 2.144.504 تن مارل

 161.050 235.473 233.591 تن سنگ آهک 

 58.067 78.474 77.411 تن سنگ گچ 

 49.913 64.710 64.529 تن سنگ آهن 

 1.941.565 2.531.022 2.520.035 تن جمع 
 

 

 مصرف مواد اولیه قیمت 

 واحد  محصول 
ماهه منتهی به    12 تحلیل

29/12/1400 

ماهه منتهی به   12دوره 

30/12/1399 

ماهه منتهی به   12دوره 

30/12/1399 

 29.880 30.299 84.853 ریال مارل

 120.248 120.252 156.336 ریال سنگ آهک 

 166.101 168.884 270.856 ریال سنگ گچ 

 498.407 577.021 1.119.201 ریال سنگ آهن 

 

 مصرف مواد اولیهمبلغ 

 واحد  محصول 
ماهه منتهی    12 تحلیل

 29/12/1400به 

ماهه منتهی به   12دوره 

30/12/1399 

ماهه منتهی به   9دوره 

30/09/1399 

 49.976 65.215 181.968 میلیون ریال  مارل

 19.366 28.316 36.518 میلیون ریال  سنگ آهک 

 9.645 13.253 20.967 میلیون ریال  سنگ گچ 

 24.877 37.339 72.221 میلیون ریال  آهن سنگ 

 103.864 144.123 311.674 میلیون ریال  جمع 
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 مصرف مواد اولیهنسبت 

 محصول 
ماهه منتهی    12تحلیل 

 29/12/1400به 

ماهه منتهی به   12دوره 

30/12/1399 

ماهه منتهی به   9دوره 

30/09/1399 

 1.324 1.173 1.366 مارل

 0.125 0.182 0.149 آهک سنگ 

 0.047 0.050 0.049 سنگ گچ 

 0.036 0.036 0.041 سنگ آهن 

 

 (29/12/1400)دوره مالی منتهی به  هزینه سرباربینی یشپ

 

 سربار 

 شرح
ماهه منتهی به    12 تحلیل

29/12/1400 

ماهه منتهی به   12دوره 

30/12/1399 

ماهه منتهی به   9دوره 

30/09/1399 

 342.102 491.534 6880148 حكوق و مزایا

 49.398 66.336 66.336 استهالك 

 242.676 335.566 788.580 سوخت 

 0 0 0 هزینه مواد مصرفی

 0 0 0 هزینه حمل و نكل و انتكاالت

 532.309 856.725 1.113.743 سایر

 1.166.485 1.750.161 2.656.806 جمع 

 

 ( 29/12/1400)دوره مالی منتهی به  هزینه مالیبینی یشپ

 

 هزینه مالی 

 شرح
ماهه منتهی به    12 تحلیل

29/12/1400 

ماهه منتهی به   12دوره 

30/12/1399 

ماهه منتهی به   9دوره 

30/09/1399 

 0 0 1.246.303 مبلغ تسهیالت

 0 0 %18 تسهیالتنرخ 

 59.039 110.270 224.35 های مالی هزینه

 



 

 
 
 

19 

 ( 29/12/1400منتهی به )دوره مالی  گذاریسرمایهبینی  یشپ

 گذاریسرمایه

 شرح
ماهه منتهی    12 تحلیل

 29/12/1400به 

ماهه منتهی به   12دوره 

30/12/1399 

ماهه منتهی به   9دوره 

30/09/1399 

 شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان

 - - 4.299.652 تعداد سهم 

 - - ( 160) سود تكسیم به ازای هرسهم

 - - 688 گذاریدرآمد حاصل از سرمایه  

 شرکت بسته بندی سیمان فارس و خوزستان 

 - - 150 تعداد سهم 

 - - ( 0.0) سود تكسیم به ازای هرسهم

 - - 0 درآمد حاصل از سرمایه گذاری

 شرکت فوالد شاهرود 

 - - 15.407 تعداد سهم 

 - - ( 0.0) سود تكسیم به ازای هرسهم

 - - 0 درآمد حاصل از سرمایه گذاری

 سپرده سرمایه گذاری

 - - 1.453.920 تعداد سهم 

 - - ( 0.17) سود تكسیم به ازای هرسهم

 - - 247.166 درآمد حاصل از سرمایه گذاری

 29.753 88.582 247.854 جمع 
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 (29/12/1400منتهی به پیش بینی بهای تمام شده )دوره مالی 
 

 جدول بهای تمام شده  

 شرح
ماهه منتهی به    12 تحلیل

29/12/1400 

ماهه منتهی به   12پیش بینی  

30/12/1399 

ماهه منتهی به   9دوره 

30/09/1399 

 103.864 144.123 311.676 مواد مستكیم مصرفی

 73.938 80.017 112.024 مستكیم تولید دستمزد

 1.166.485 1.750.161 2.656.806 سربار تولید 

 1.344.287 1.974.301 3.080.506 جمع 

 0 0 0 هزینه های جذب نشده درتولید 

 1.344.287 1.974.301 3.080.506 جمع هزینه های تولید 

 51.892 51.892 0 کاالی درجریان ساخت اول دروه

 101.244 45.909 0 کاالی درجریان ساخت پایان دروه

 0 0 0 ضایعات غیرعادی

 1.294.935 1980.284 3.080.506 بهای تمام شده کاالی تولید شده 

 13.951 13.951 0 موجودی کاالی ساخته شده اول دوره 

 13.788 16.717 0 موجودی کاالی ساخته شده پایان دوره

 1.295.098 1.977.518 3.080.506 بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

 0 0 0 بهای تمام شده خدمات ارائه شده

 1.295.098 1.977.518 3.080.506 جمع بهای تمام شده 
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 ( 29/12/1400منتهی به زیان )دوره مالی بینی جدول سود و پیش
 

 شركت  صورت سود و زیان

 شرح
ماهه منتهی    12 تحلیل

 29/12/1400به 

ماهه منتهی   12دوره 

 30/12/1399به 

ماهه منتهی   09دوره 

 30/09/1398به 

 2.984.158 4.329.980 5.890.500 درآمدهای عملیاتی 

 1.295.098 1.977.518 - 3.080.506 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 

 1.653.060 2.352.462 2.809.994 سود)زیان( ناخالص 

 365.056 537.904 699.275 هزینه های فروش،اداری وعمومی 

 14.031 108.312 0 سایردرآمدهای عملیاتی 

 0 0 0 عملیاتی سایر هزینه های 

 1.302.035 1922.870 2.110.719 سود)زیان( عملیاتی 

 59.039 110.270 224.335 هزینه های مالی 

 29.753 88.582 247.854 های غیرعملیاتی درآمدهای سرمایه گذاری سایردرآمدها و هزینه

 18.085 28.059 20.000 های غیرعملیاتی اقالم متفرقهسایردرآمدها و هزینه

 1.290.834 1.929.241 2.154.239 سود)زیان(عملیات درحال تداوم قبل از مالیات

 177.741 125.191 189.685 مالیات بردرآمد

 1.113.093 1.804.050 1.964.553 سود)زیان(خالص عملیات درحال تداوم 

 0 0 0 سود)زیان(عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

 1.113.093 1.804.050 1.964.553 سود)زیان(خالص 

 1.374 2.227 2.425 سود)زیان( پایه هرسهم

 810.000 810.000 810.000 سرمایه

 

 

  



 

 
 
 

22 

 تحلیل تکنیکال 

 تحلیل كوتاه مدتی سرود 

باشد و تومان دارای مقاومت بسیار مهم و سنگینی می  ۲,۳۰۰سهم مورد نظر در کوتاه مدت بر روی مقاومت  

بار به اين مقاومت و اين محدوده واکنش از خود نشان داده است. البته به صورت کوتاه مدتی البته قیمت يک  

نیز بر روی خط روند صعودی پرقدرت خود قرار گرفته است و در صورتی که خط روند خود را حفظ کند و 

به شکت قیمت محدوده تا و محدوده  ۲,۳۰۰ی  موفق  انتظار داشت که قیمت  سقف   یتومان شود میتوان 

 تومان رشد داشته باشد.  ۲,۶۳۵تاريخی خود در عدد 

درصد رشد قیمتی را تجربه   ۵۰البته بايد اين نکته را در نظر داشت که قیمت سهم مورد نظر به میزان  

 ۲,۱۱۶ی  کرده است و سهمی پر ريسک محسوب خواهد شد و حد حمايتی کوتاه مدتی سهم در محدوده

حمايتی مهم و معتبری محسوب خواهد شد اما دور از انتظار نخواهد بود که بتواند  باشد که حد  تومان می

 .درصد خواهد شد ۱۴تومان رشد قیمتی را تجربه کند که تا آن قیمت به میزان    ۲,۶۳۵تا عدد  
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 تحلیل میانمدتی و بلند مدتی سرود  

سناريو را برای آن در نظر داشته باشیم. در سناريوی اول    ۲مدتی و بلندمدتی سرود میتوانیم  در تحلیل میان

تومان رشد قیمتی   ۲,۶۳۵ی  که سناريوی محتمل تری محسوب میشود انتظار داريم که قیمت سهم تا محدوده

 ۲,۳۰۰های  ی قیمتی وارد روندی نوسانی شود و بین محدودهرا تجربه کند و سپس با رسیدن به اين محدوده

تومان را به سمت   ۲,۶۳۵در حال نوسان باشد. و پس از نوسان در اين محدوده بتواند عدد  تومان    ۲,۶۳۵الی  

تواند  تومان به سمت پايین می  ۲,۳۰۰ی  تومان رشد داشته باشد. شکست محدوده  ۳,۰۴۷باال بشکند و به عدد  

 تومان نیز کاهش دهد.   ۲,۱۰۰ی  قیمت سهم را تا محدوده

تومان را بشکند و به   ۲,۶۳۵ی  انتظار را داشت که با قدرت بتواند محدوده  توان ايندر سناريوی دوم نیز می

تومان رشد قیمتی را تجربه کند و سپس با قدری افزايش عرضه همراه شود و برای    ۳,۰۴۷ی  سمت مخدوده

 تومان خود را برساند و وارد روندی خنثی شود.    ۲,۶۳۵ی باری ديگر به محدوده

 


