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 معرفی شرکت
 گذاریسرمایهفرعی آن است. شرکت  هایشرکت)سهامی عام( و تأمینصدر  گذاریسرمایهگروه شامل شرکت 

ر تاریخ د)سهامی خاص(  تأمینکاشی و سرامیک  گذاریسرمایهشرکت مدیریت  بانام)سهامی عام(  تأمینصدر 

 و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و هایشرکتدر اداره ثبت  149634تحت شماره  30/01/1378

به  صاحبان سهام، نوع شرکت از سهامی خاص 28/11/1383مورخ  العادهفوقمصوبه مجمع عمومی  موجببه

ا شماره ب 30/06/1392و در تاریخ  فتهتغییریا تأمینصدر  گذاریسرمایهسهامی عام تبدیل و بنام شرکت 

ادر شرکت م –نهاد مالی  عنوانبهنزد سازمان بورس اوراق بهادار  شدهثبت هایشرکتدر فهرست  11180

مه یافته فرآیند پذیرش این شرکت در بورس اوراق بهادار خات)هلدینگ( درج گردیده است. در حال حاضر، 

واقع  21خیابان خاکزاد پالک  ویپارکولیعصر نرسیده به پل  است. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان

 .باشدمی

 فعالیت اصلی
 :استاساسنامه به شرح زیر  3مطابق ماده  شرکت موضوع فعالیت

 در صنایع ساختمانی و معدنی در داخل و خارج از کشور. گذاریسرمایه 

 بورسی و غیر بورسی. هایشرکتسهام  نویسیپذیرهو  خریدوفروش 

  ،ه تحقق اهداف شرکت ب منظوربهجدید و کارخانجات  هایشرکت برداریبهرهو  تأسیسایجاد

 تنهایی و یا با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

 سرمایه پذیر جهت ورود به سازمان بورس و  هایشرکتشرکت و همچنین  سهام سازیآماده

 اوراق بهادار.

 اعتباری داخل و خارج از کشور. مؤسساتو  هابانکاز  اخذ تسهیالت مالی 

 ادهاینهتولیدی، تجاری، بازرگانی، خدماتی، و  مؤسساتو  هاشرکتو مشارکت در  گذاریسرمایه 

 .مالی داخلی

  کت.انواع اوراق بهادار و اوراق مشار خریدوفروشانتشار اوراق مشارکت و اوراق قرضه و 

  معتبر داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف مرتبط با هایشرکتو  مؤسساتاخذ نمایندگی از 

 موضوع فعالیت شرکت.

  یا شعب در هر نقطه از ایران و یا خارج از کشور. هانمایندگیایجاد و یا حذف 

 و... ایبیمهو  ایسرمایهمالی، پولی و بانکی،  مؤسساتبازارها و  درو مشارکت  گذاریسرمایه 
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  مدیریت، نظارت و پشتیبانی، مشاوره و خدمات مدیریت فنی و مهندسی، مالی، اقتصادی بازرگانی

 و مرتبط. الذکرفوقدر صنایع 

 یرفلزی، غدر صنایع فلزی و  خدماتی وتولیدی، بازرگانی  هایفعالیتو مشارکت در  گذاریسرمایه

 ساختمانی و معدنی اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری در داخل و خارج از کشور.

 دارانترکیب سهام
ست به االزم به ذکر  است. شدهارائه ذیلدر جدول  11/04/1398عمده شرکت در تاریخ  دارانسهامترکیب 

ن به تاریخ ترکیب سهامدارالذا  1397در اواخر سال  علت عرضه بخشی از سهام شرکت در بورس اوراق بهادار

  است. شده گرفتهگزارش از روی سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران 

 دارانسهامترکیب  - 1 جدول

 درصد مالکیت دارانسهام

 80.00 اجتماعی )سهامی عام( تأمین گذاریسرمایهشرکت 

 10.27 )سهامی عام( تأمینصبا  گذاریسرمایهشرکت 

 9.73 دارانسهام سایر

 100 جمع

 

 

 دارانسهامترکیب  – 1 نمودار

ن شرکت سرمایه گذاری تامی

(سهامی عام)اجتماعی 

80%

شرکت سرمایه گذاری 

(سهامی عام)صبا تامین 

10%

داران سایر سهام

10%
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 سرمایه شرکت
یال رمیلیون  20،000،000  طی یک مرحله افزایش سرمایه به سرمایه شرکت تاکنون 1389از سال مالی 

 :است ذیلبه شرح اخیر شرکت  سرمایه رسیده است. اطالعات افزایش

 سرمایه شرکت – 2 جدول

 محل افزایش سرمایه سرمایه جدید )میلیون ریال( )میلیون ریال( قبلیسرمایه  درصد افزایش سرمایه تاریخ افزایش سرمایه

 سهامداران و سود انباشته مطالبات 20،000،000 2،300،000 770 01/08/1396

 سودآوری و تقسیم سود شرکتروند 

 شدهارائه ذیلطی سنوات گذشته در جدول  شرکت سرمایه گذاری صدر تامینروند سودآوری و تقسیم سود 

 که مشهود است، درصد تقسیم سود شرکت نوسان باالیی دارد. طورهمان است.

 روند سودآوری و تقسیم سود – 3 جدول

 مالیسال 
 تعداد سهام در تاریخ مجمع

 )میلیون سهم(
EPS DPS نسبت تقسیم سود 

1397 20،000 460 652 27% 

1396 2،300 931 1793 193% 

1395 2،300 626 125 104% 

1394 2،300 2،109 781 37% 
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 ترازنامه شرکت
 .است ذیل صورتبهترازنامه شرکت طی سنوات گذشته 

 ) میلیون ریال( ترازنامه – 4 جدول

  ماهه 9 31/02/1397 31/02/1396 31/02/1395 )میلیون ریال(

 دارایی جاری :
    

 30،700 235،283 194،702 155،982 موجودی نقد

 2،409 27،456 27،447 5،936،823 مدتکوتاه یهایگذارهیسرما

 2،139،724 4،523،482 4،505،031 4،783،059 های تجاری های دریافتیحساب

 1،359،047 16،065،731 6،454،600 469،386 های غیرتجاری های دریافتیحساب

 9،584 55،191 11،872 10،155 هاپرداختشیپ

 339،062 339،062 -   -   شده برای فروش یدارنگه یهاییدارا

 3,880,526 21,246,205 11,193,652 11,355,405  های جاریجمع دارایی

  های غیر جاریدارایی
    

 6،065 4،540 3،755 70،784 بلندمدتهای دریافتنی

 30،709،305 18،354،441 25،556،370 22،937،420 بلندمدت یهایگذارهیسرما

 38،212 39،337 38،794 38،170 های نامشهوددارایی

 99،263 97،154 100،863 104،786 های ثابت مشهوددارایی

 30,852,845 18,495,472 25,699,782 23,151,160 های غیر جاریجمع دارایی

 34,733,371 39,741,677 36,893,434 34,506,565 هاجمع کل دارایی

 های جاری بدهی
    

 16 16 1،632،570 17،235،645 های تجاریهای پرداختنیحساب

 39،538 37،468 25،612 11،454 های غیرتجاریهای پرداختنیحساب

 -   -   3،468،145 3،258،145 سود سهام پرداختنی

 1،948،158 6،359،200 3،617،005 3،642،464 تسهیالت مالی دریافتی

 1,987,712 6,396,684 8,743,332 24,147,708 های جاریجمع بدهی

 های غیر جاری بدهی
    

 1،731،200 -   -   -   بلندمدتتسهیالت مالی دریافتی 

 6،141 6،623 5،458 5،049 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 1,737,341 6,623 5,458 5,049 های غیر جاریجمع بدهی

 3,725,053 6,403,307 8,748,790 24,152,757 هاجمع بدهی

 حقوق صاحبان سهام 
    

 20،000،000 20،000،000 2،300،000 2،300،000 سرمایه

 -   -   17،700،000 -   افزایش سرمایه در جریان

 1،065،597 1،057،099 597،414 597،414 اندوخته قانونی

 9،942،721 12،281،271 7،547،230 7،456،394 انباشته (زیانسود )

 31,008,318 33,338,370 28,144,644 10,353,808 جمع حقوق صاحبان سهام

 34,733,371 39,741,677 36,893,434 34,506,565 ها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهی  
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 صورت سود و زیان

ماهه سال مالی منتهی به  9تا  1395های طی سال تأمینصدر گذاری سرمایهصورت سود و زیان شرکت 

 .است ح ذیلبه شر31/02/1398

 )میلیون ریال( صورت سود و زیان – 5 جدول

  ماهه 9 31/02/1397 31/02/1396 31/02/1395 )میلیون ریال(

 32،292 2،272،622 2،667،460 1،978،423 درآمد سود سهام

 1،237،885 7،752،036 83،601 74،972 هایگذارهیسرماسود )زیان( فروش 

 14،493 20،443 29،098 49،302 سایر درآمدهای عملیاتی

 1،284،670 10،045،101 2،780،159 2،102،697 جمع درآمدهای عملیاتی

 (487،688) (58،540) (49،927) (50،832) های فروش، اداری و عمومیهزینه

 796,982 9,986,561 2,730,232 2,051,865 سود )زیان( عملیاتی

 (632،595) (748،574) (570،278) (617،464) های مالیهزینه

 5،560 (44،260) (18،352) 5،964 های غیرعملیاتیدرآمدها و هزینهسایر 

 169,947 9,193,727 2,141,602 1,440,365 سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

 - - - - مالیات بر درآمد

 169,947 9,193,727 2,141,602 1,440,365 سود )زیان( خالص

 8 460 931 626 ریال -سود )زیان( خالص هر سهم

 20.000.000 20.000.000 2.300.000 2.300.000 سرمایه

 NAVمحاسبه 
 30/11/1397 ماهه منتهی به 9مالی  صورتبهبا توجه  تأمینصدر گذاری سرمایه (NAV)فعلی خالص  ارزش

و قیمت سهام در تاریخ  31/03/1398ماهه منتهی به  1پرتفوی منتشره برای دوره  وضعیتصورتو آخرین 

تا شناختی  گرددغیر بورسی شرکت معرفی می و بورسیبرآورد شده است. بدین منظور پرتفوی  11/04/1398

پرتفوی بورسی  شدهتمامبهای  ذیل. جدول ر هر صنعت و شرکت ایجاد گرددد شدهانجام گذاریسرمایهکلی از 

 دهد.را نمایش می صدر تامینگذاری سرمایه شرکتو غیر بورسی 

 هاگذاریشده سرمایهبهای تمام – 6 جدول

 درصد )میلیون ریال( شدهتمامبهای  

 %76 23،847،223 بورسی پرتفوی

 %24 7،432،316 بورسی غیر پرتفوی

 %100 31,279,539 جمع
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درصدی از مجموع  76که سهمی  استمیلیون ریال  23،847،223پرتفوی بورسی  شدهتمامبهای 

با توجه به اینکه سهم عمده پرتفوی شرکت مربوط به  های بورسی و غیر بورسی دارد.گذاری در شرکتسرمایه

 .استهای بورسی است ارزش این سهم تحت تأثیر ریسک سیستماتیک بازار شرکت

 

 به تفکیک بورسی و غیر بورسی های شرکتگذاریسرمایه ترکیب – 2 نمودار

 بررسی پرتفوی بورسی

 فوالد مبارکه اصفهانو  ، هلدینگ توسعه معادن و فلزات، ملی صنایع مس ایرانالزم به ذکر است سه شرکت 

اند و تشکیل داده (ارزش بازار)ازنظر  درصد از پرتفوی بورسی شرکت را17درصد و 18درصد، 24 به ترتیب

روزرسانی ارزش پرتفوی آیند. برای بهبه شمار می تأمینگذاری صدر های شرکت سرمایهگذاریترین سرمایهمهم

 است. شدهاستفاده 1398 تیرماه 11 شنبهسههای پایانی روز قیمتبورسی شرکت از 

 

 

یپرتفوی بورس

76%

پرتفوی غیر

بورسی

24%

هلدینگ توسعه 

معادن و فلزات

18%

ملی صنایع مس 

ایران

24%

فوالد مبارکه اصفهان

17%

مس شهید باهنر

9%

صنایع خاک چینی 

ایران

9%

معدنی امالح ایران

11%

سایر

12%
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. الزم به به شرح جدول زیر است 98خرداد  31منتهی به  ماه چهارحاصل از سود سهام محقق شده در  درآمد

 در سال مالی منتهی فوالد خوزستان و فوالد خراسان، شرکت در مورد شدهاعالم سودهای است ذکر

 . شودمیگزارش  تأمینصدر  گذاریسرمایهشرکت  31/02/1399

 درآمد حاصل از سود سهام -7 جدول

 نام شرکت
سال مالی شرکت 

 سرمایه پذیر

درآمد هر 

 سهم )ریال(

درآمد نقدی 

 هر سهم )ریال(

درآمد حاصل از 

 سود سهام

سال مالی 

 شناسایی

سود سهام محقق شده از ابتدای 

 31/02/1398منتهی به سال 
 - - 32،275 31/02/1398 

29/12/1397 فوالد خوزستان  1656 1000 51،915 31/02/1399 

29/12/1397 فوالد خراسان  471 400 2،409 31/02/1399 

 جمع
 

2127 1400 86,599  

میلیون ریال  62،675،180شود مازاد پرتفوی بورسی معادلمالحظه می 9طور که در جدول در ادامه همان

در 30/11/1397ماهه منتهی به  9 مالیهای ماهه پس از انتشار صورتی چهارهمچنین تغییرات دوره است. 

 شرکت در حوزه واگذاری سهام به شرح زیر است: وضعیتصورت
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 1398ماه منتهی به خرداد  4ریز سهام واگذاری در طی  - 8 جدول

1398صورت ریز سهام واگذارشده طی اسفند لغایت خرداد   

1397 اسفند  

 سود )زیان( واگذاری کل مبلغ واگذاری قیمت واگذاری هر سهم )ریال( شدهتمامکل مبلغ بهای  هر سهم )ریال( شدهتمامبهای  تعداد سهام نام شرکت

 - 59 1،372 59 1،372 43،000 خاک چینی ایرانصنایع 
 - 22 936 22 936 23،500 مس شهید باهنر

 70،135 102،712 21،834 32،577 6،925 4،704،222 هلدینگ گروه صنعتی سدید

 1،885 2،417 9،977 532 2،196 242،252 فوالد خوزستان

 72020 105,210 -  33,190  - -  جمع

1398 فروردین  

 1،792 2،480 4،960 688 1،376 500،000 سرامیک سعدی کاشی و

 5،620 8،393 3،384 2،773 1،118 2،480،000 صنایع کاشی و سرامیک الوند

 697 3،329 1،977 2،632 1،563 1،683،852 لعابیران

  8,109 14,202 -  6,093 -   - جمع

1398 اردیبهشت  

 2،478 4،041 4،041 1،563 1،563 1،000،000 لعابیران

 - - - - - 3 ملی صنایع مس ایران
 - - - - - 499 ذوب آهن اصفهان

 11،661 19،850 10،859 8،189 4،479 1،827،922 فوالد خراسان

 14,139  23,891 -  9,752  -  - جمع

1398 خرداد  

 16،164 19،518 6،506 3،354 1،118 3،000،000 صنایع کاشی و سرامیک الوند

 4،891 5،291 19،676 400 1،487 268،904 چینی ایرانصنایع خاک 

 11،123 16،951 4،545 5،828 1،562 3،729،038 لعابیران

 11،932 14،386 2،040 2،454 348 7،051،042 هلدینگ گروه صنعتی سدید

 1،488 2،384 11،919 896 4،479 200،005 فوالد خراسان

  45,598  58,530 -  12,932 -   - جمع

 139,866 201,833 - 61,967 - - کل جمع
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 31/03/1398در تاریخ  پرتفوی بورسی – 9 جدول

 انتهای دوره ابتدای دوره      

 نماد نام شرکت
 سرمایه

 )میلیون ریال( 
 تعداد سهام

 شدهتمامبهای 
 )میلیون ریال(

 ارزش بازار
 )میلیون ریال(

 تعداد سهام
 شدهتمامبهای 

 )میلیون ریال(
 ارزش بازار

 )میلیون ریال(

هر سهم  شدهتمامبهای 

 )ریال(

ارزش هر سهم 

 )ریال(

 افزایش )کاهش(

 )میلیون ریال(

 4،682،363 4.703 3.302 15.718.166 11.035.011 3.342.157.439 11.142.588 11.035.011 2.829.504.432 34،118،389 ومعادن هلدینگ توسعه معادن و فلزات

 14،100،894 4.623 1.455 20.577.156 6.475.162 4.451.039.647 17.862.022 6.475.162 4.451.039.647 78،000،000 فملی ملی صنایع مس ایران

 11،355،431 4.583 951 14.328.728 2.972.594 3.126.495.296 13.428.297 2.972.594 3.126.495.296 130،000،000 فوالد فوالد مبارکه اصفهان

 7،093،948 9.009 950 7.930.187 836.448 880.251.692 6.935.503 836.448 880.251.692 1،125،000 فباهنر مس شهید باهنر

 347،616 3.010 1.786 854.840 507.125 284.000.000 749.476 507.125 284.000.000 2،600،000 وتوکا هلدینگ توکا فوالد

 7،813،462 28.028 1.486 8.250.912 437.538 294.381.048 5.124.551 437.938 294.649.952 375،000 کخاک صنایع خاک چینی ایران

 1،673،132 5.891 1.118 2.065.037 391.742 350.540.931 1.832.049 395.096 353.540.931 400،000 کلوند صنایع کاشی و سرامیک الوند

 3،543،013 16.141 1.588 3.929.621 386.576 243.455.880 3.343.281 350.061 241.252.815 372،886 کفرا نسوز ایران یهافرآورده

 539،948 5.920 1.377 703.608 163.699 118.852.742 697.665 163.699 118.852.742 250،000 کسعدی کاشی و سرامیک سعدی

 306،958 4.780 1.563 456.096 149.150 95.417.534 396.883 154.978 99.146.572 160،000 شلعاب لعابیران

 1،012،993 14.045 1.620 1.145.069 132.105 81.528.573 894.123 132.105 81.528.573 150،000 کپشیر پشم شیشه ایران

 9،236،213 58.046 616 9.335.281 99.000 160.825.571 6.909.709 99.000 160.825.571 210،000 شامال معدنی امالح ایران

 345،180 8.319 1.670 431.877 86.700 51.914.551 480.521 86.700 51.914.551 19،048،697 فخوز فوالد خوزستان

 194،199 1.743 510 274.525 80.325 157.501.196 281.612 80.325 157.501.196 33،180،587 ذوب ذوب آهن اصفهان

 386،448 2.340 348 453.960 67.488 194.000.001 3.882.697 69.942 201.051.043 3،980،884 وسدید هلدینگ گروه صنعتی سدید

 43،383 11.931 4.480 69.468 26.083 5.822.441 76.466 26.979 6.022.446 9،000،000 فخاس فوالد خراسان

 0 1.323 1.323 477 477 360.582 477 477 360.582 150،000 کنیلو کاشی نیلو

 62,675,180 - - 86,525,008 23,847,223 -  74,037,920 23,310,987 - - - جمع
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 بررسی پرتفوی غیر بورسی

 پروردهسنگ  ذغال ،بورسی غیرسبد  بااهمیت شرکتمیلیون ریال دارد.  1،827،903 ارزش مازادو میلیون ریال  7،432،316 شدهتمامبهای  ،تاصیکوپرتفوی غیر بورسی 

 . باشدمی یدرصد 68با مالکیت  طبس

 31/03/1398در تاریخ  بورسی غیرپرتفوی  – 10 جدول

 انتهای دوره ابتدای دوره  

 تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم )ریال( سرمایه )میلیون ریال( نام شرکت
 شدهتمامبهای 

 )میلیون ریال(
 هر سهم )ریال( شدهتمامبهای 

 روزارزش 
 )میلیون ریال(

 افزایش )کاهش( ارزش
 )میلیون ریال(

 1،827،903 7،737،288 144،430،771 5،909،385 40،915 1،000 60 طبس پروردهغال سنگ ذ

 0 780000 578 780،000 1،350،000،000 1،000 4،500،000 فوالد اکسین خوزستان

 0 364032 551 364،032 660،622،482 1،000 2،590،676 اهواز یسازلوله یهاکارخانه

 0 153756 183 153،756 840،000،002 1،000 2،800،000 ماهشهر یسازلوله

000.100 توسعه معادن طالی کردستان   1،000 000،990،74  74،990 1،000 74،990 0 

 0 60716 743 60،716 81،712،814 1،000 135،000 صنایع سرام آرا

 0 51،987 10،000 51،987 5،198،700 10،000 65،000 تأمینتوسعه معادن پارس 

 0 117 30،240 117 3،869 1،000 7،309 توسعه علوم زمین

 0 37333 0 37،333 11،518 1،000 21 خارج از بورس یهاشرکتسایر 

 جمع
   

7,432,316 
  

1,827,903 

 اهمیتکمبورسی به علت  هایگذاریسرمایهاست. برای سایر  های مشابه برآورد شدهشرکت P/capacity نسبتبا توجه به  طبس پروردهغال سنگ ذ شرکتارزش روز 

کپرور و بورسی  نمادهای وسیلهبهطبس را  پرورده است. جدول زیر نحوه محاسبه ارزش روز ذغال سنگ شدهگرفتهدر نظر  شدهتمامبا بهای  برابر هاآنبودن ارزش روز 

 :دهدمیکطبس نشان 
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  ارزش ذغال سنگ پرورده طبسمحاسبه  – 11 جدول
 P/capacity (میلیون ریال) ارزش بازار ظرفیت )تن(

 42 9.214.560 220.000 کپرور

 10 2.521.365 260.000 کطبس

 26 7,737,288 300,000 طبس پروردهغال سنگ ذ

 

پرتفوی منتهی به  وضعیتصورتبا استفاده از است،  قرارگرفته NAVاطالعاتی که مبنای محاسبات  

 ،است 30/11/1397ماهه منتهی به  9های مالی به صورت حقوق صاحبان سهام مربوط، 31/03/1398

بنابراین ارزش خالص  ؛است 11/04/1398مورخ  پایانی قیمتهمچنین قیمت سهام پرتفوی بورسی مربوط به 

 .است ذیلجدول  صورتبه در دو سناریو هر سهم P/NAVهای این شرکت به ازای هر سهم و نسبت دارایی

 .باشدمیاضافه کردن مازاد پرتفوی غیر بورسی در سناریو اول  در تفاوت دو سناریو

 NAVمحاسبه  – 12 جدول

 سناریو دوم سناریو اول میلیون ریال

 62.675.180 62.675.180 مازاد پرتفوی بورسی

 - 1.827.903 مازاد پرتفوی غیر بورسی

 139.866 139.866 هاگذارییهسرماسود حاصل از واگذاری 

 31.008.318 31.008.318 حقوق صاحبان سهام

 86.599 86.599 هایگذارسود مجمع سرمایه 

NAV 95,737,866 93,909,963 

 20.000.000.000 20.000.000.000 تعداد سهام

(هر سهم )ریال  NAV 4,787 4,695 

 2.773 2.773 قیمت روز هر سهم )ریال(

 P/NAV 58% 59%نسبت 

 تحلیل حساسیت
شرکت بزرگ موجود در  6 ارزشدر درصدی  5 تغییراتبه  شرکت، هر سهم NAVدر این بخش حساسیت 

 .شودمینشان داده  تأمینصدر  گذاریسرمایهپرتفوی بورسی شرکت 

 بزرگ پرتفوی هایشرکت ارزشهر سهم به تغییرات  NAVحساسیت  -13 جدول

شرکت اصلی پرتفوی بورسی 6ارزش درصد تغییر در    

 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 

)ریال( هرسهم  NAV   4,216 4,406 4,597 4,787 4,977 5,168 5,358 
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