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                                                                                 سیمان خوزستانشرکت گزارش تحلیلی 

 خالصه تحلیل

 خوزس نماد

اسفند 12 سال مالی  

 00844 )ریال( قیمت

EPS  1292 5045سال 

EPS    1882 5041سال  

P/E    0/ 91 5041سال  

٪12 سیاست تقسیم سود  

 

 معرفی شرکت

کیلومتری شرق شهرستان اهواز احداث  021هکتار در منطقه دشت دنا در 011کارخانه سیمان خوزستان در زمینی به مساحت 

 ( می باشد.شستاو سیمان تامین شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شده و تحت پوشش هلدینگ شرکت فارس خوزستان 

به تولید  0731تن کلینکر در اسفندماه سال 7111آغاز شد و فاز اول آن با ظرفیت روزانه 0732عملیات ساخت کارخانه در سال 

ری قرار گرفت .دسترسی آسان به مورد بهره بردا 0711تن کلینکر در دی ماه سال 0111رسید و فاز دوم نیز با ظرفیت روزانه 

آبهای خلیج فارس ،نزدیکی به مرزهای خاکی و آبی کشور عراق و وجود طرح های عمرانی در استان خوزستان به خصوص پروژه 

های کشاورزی صنایع نفت پتروشیمی و صنایع پایین دستی آنها موقعیت استراتژیک و امتیازات ویژه ای برای این شرکت فراهم 

 ت.نموده اس

 نفت چاه سیمان و0،2،0 های شامل،تیپ سیمان و کلینکر تن میلیون 2/0 شرکت سیمان خوزستان در حال حاضر با تولید ساالنه

 (و سیمانهای پوزوالنی وسرباره ای با کیفیت بسیار باال یکی از بزرگترین کارخانه های سیمان کشور محسوب می شود.G کالس)
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 مفروضات تحلیل : 

  0012  0010 مفروضات

 011,111 701,111 نرخ ارز )ریال(

 نرخ کلینکر )دالر(
 

70 

 نرخ سیمان صادراتی تیپ دو )دالر(
 

70 

 نرخ سیمان صادراتی تیپ پنج )دالر(
 

70 

 %70 %71 نرخ تورم

 01,111 1,111 مازوت

 02,111 0017 نرخ گاز

 2,211 0020 نرخ برق

 7,111 7,111 نرخ گازوئیل

 %20 %20 افزایش دستمزد

12 %71 افزایش نرخ مواد مصرفی % 

,01 3,111,111 میانگین نرخ سیمان 111 ,111 
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 )میلیون ریال(  صورت سود وزیان کارشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E PS95885969413437362631

ان 91400/12/291399/12/29ماهه 1401/09/30برآورد 1401/12/29برآورد 1402/12/29صورت سود وزی

27,238,67918,279,22813,849,20712,824,1178,083,748درآمدهای عملیاتی

 3,789,830- 6,208,752- 6,925,205- 8,963,460- 12,807,674-بهای تمام  شده درآمدهای عملیاتی

14,431,0069,315,7696,924,0026,615,3654,293,918سود )زیان( ناخالص

 1,030,517- 1,779,303- 1,799,305- 2,225,680- 2,387,942-هزینه های فروش، اداری و عمومی

0617,129464,007165,861210,216سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی 

12,043,0647,707,2175,588,7045,001,9233,473,617سود )زیان( عملیاتی

 52,717- 4,617- 1,191- 1,191-0هزینه های مالی

1,380,000650,000502,899343,956436,609سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

13,423,0648,356,0266,090,4125,341,2623,857,509سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

 174,187- 111,473- 303,390-مالیات بر درآمد

13,423,0648,356,0265,787,0225,229,7893,683,322سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

1,400,0001,400,0001,400,0001,400,0001,400,000سرمایه

%43%39%40%42%44حاشیه سود عملیاتی

%46%41%42%46%49حاشیه سود خالص



                                                                                 سیمان خوزستانشرکت گزارش تحلیلی 

 

 تولیئسلب مس

تهیه شده است و به هیچ وجه توصیه به خرید و  سودآفرینتحلیل سبدگردان  گروهاین گزارش تحلیلی بر مبنای نظرات کارشناسی 

 .فروش نیست

 تحلیلگر : سیمین فاضلی نیا

 محمود پاکباز کتج: مدیر واحد تحلیل

 


