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 معرفی شرکت
ها و در اداره ثبت شرکت 183650تحت شماره  21/11/1380گذاری امید در تاریخ شرکت مدیریت سرمایه

نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی  27/11/1383مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و در تاریخ 

چهارصد و سی و هشتمین شرکت بورس اوراق  عنوانبه 16/10/1386در تاریخ  . وو ؛عام تبدیل گردیده است

و در حال حاضر در تابلوی اصلی قابل  قرار گرفتهقرارگرفته مورد پذیرشوردپذیرشم "وامید"بهادار با نماد 

نام شرکت به گروه مدیریت  25/12/1390العاده مورخ طبق مصوبه مجمع عمومی فوق . وو ؛باشدمعامله می

و مرکز  باشدمیتجاری فرعی بانک سپه  واحدهایدر حال حاضر شرکت، جز گذاری امید تغییر یافت. سرمایه

 .باشدمی 2شماره  3اصلی شرکت در تهران خیابان نلسون ماندال خیابان شهید طاهری نبش ایثار 

  فعالیت اصلی
 :باشدمیاستاساسنامه به شرح زیر  3مطابق ماده موضوع فعالیت 

گذاری الشرکه واحدهای سرمایهگذاری در سهام، سهماندازی انواع شرکت و سرمایهتشکیل و راه -1

 که به طوریکهطوریبهکسب انتفاع  با هدفباهدف رأیها یا سایر اوراق بهادار دارای حق قصندو

یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت،  به تنهاییتنهاییبه

یابد و  قابل مالحظهمالحظهقابلپذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ موسسه یا صندوق سرمایه

 های زیر فعالیت کند.پذیر )اعم از ایرانی یا خارجی( در زمینهشرکت، موسسه یا صندوق سرمایه

 معادن فوالد، سیمان، ساختمان، بازار سرمایه و خدمات برتر مالی، بازرگانی، نفت و گاز و انرژی

 فوق: 1پذیر موضوع بند های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایهانجام فعالیت -2

 پذیرآالت برای اشخاص حقوقی سرمایهات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشینخدم -1-2

 پذیربرای اشخاص حقوقی سرمایه هاپروژهخدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین  -2-2

های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی -3-2

 پذیرحقوقی سرمایهبرداری توسط اشخاص بهره

پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه -4-2

پذیر با تأمین وثیقه اخذ تسهیالت بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه از جملهازجمله

 یا تضمین بازپرداخت وثیقهیا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین 

 پذیرهای کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایهتدوین سیاست -5-2

معرفی به اشخاص  به منظورمنظوربهفوق  1گذاری در خصوص بند های سرمایهشناسایی فرصت -6-2

 پذیرحقوقی سرمایه

http://www.novinic.com/


 گذاری امیدگروه مدیریت سرمایهتحلیل بنیادی شرکت                          مین سرمایه نوینگذاری تأشرکت مشاور سرمایه

 

 گذاری تامین سرمایه نوینشرکت مشاور سرمایه-غربی 3طبقه -23پالک -انتهای بلوار گل آذین-جردن

 22030354دورنگار:-22030350-22030353تلفن: 

www.novinic.com 
2 

 پذیرارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه -7-2

 هایگذارفروش انواع سرمایه -8-2

  های تابعهبازسازی، نوسازی، اصالح، توقف، ادغام و انحالل شرکت -9-2

در سهام،  قابل مالحظهمالحظهقابلکسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ  با هدفباهدفگذاری سرمایه -3

فوق  2آن عده از اشخاص حقوقی که خدمت موضوع بند  رأیالشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق سهم

 نمایند.پذیر به دیگران ارائه میپذیر یا عالوه بر اشخاص سرمایهبه اشخاص سرمایه منحصراًرا 

 

 دارانترکیب سهام
ارائه شده  ذیلدر جدول مالی ساالنه  هایصورتطبق  30/10/1397عمده شرکت در تاریخ  دارانسهامترکیب 

 است.

 دارانسهامترکیب  -  1 جدول

 درصد مالکیت دارانسهام
 70.43 سپه بانک

 از کار افتادگیکارکنان اندازپسو  ازکارافتادگیوظیفه  بازنشستگی صندوق

 بانک هاهابانک
16.67 

 4.38 سپه بانک کارکنان آتیه تأمین و رفاه موسسه

 7.62 حقوقی دارانسهام سایر

 0.9 حقیقی دارانسهام

 100 جمع
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 دارانسهامترکیب  – 1 نمودار

 سرمایه شرکت
میلیون ریال رسیده است. اطالعات سه  30،000،000سرمایه شرکت طی چندین مرحله افزایش سرمایه به 

 : است ذیلبه شرح اخیر شرکت  سرمایه افزایش

 سرمایه شرکت – 2 جدول

 محل افزایش سرمایه سرمایه جدید )میلیون ریال( افزایش سرمایهدرصد  تاریخ افزایش سرمایه

 مطالبات حال شده 10،000،000 100 22/05/1390

 مطالبات حال شده 20،000،000 100 22/02/1393

 شده حال مطالبات 30،000،000 50 22/02/1394

  روند سودآوری و تقسیم سود شرکت

ارائه شدهارائه ذیلطی سنوات گذشته در جدول  گذاری امیدسرمایهگروه مدیریت روند سودآوری و تقسیم سود 

که  باشدمیاستدرصد  80بیش از  شش سال گذشته طیدر  ود شرکتمیانگین درصد تقسیم س است. شده

است در مجمع عمومی مربوط  ذکرشایانالبته  است. دارانسهاماین موضوع بیانگر تقسیم سود مطلوب برای 

همچنین ذکر این نکته ضروری  درصد بوده است. 60شرکت، درصد تقسیم سود در حدود  1397به سال مالی 

 لحاظ شده است. 1397در این گزارش معادل سال مالی  30/10/1397است که سال مالی منتهی به 

 روند سودآوری و تقسیم سود – 3 جدول

 سال مالی
 تعداد سهام در تاریخ مجمع

 )میلیون سهم(
EPS DPS 

گیصندوق بازنشستهبانک سپ

موسسه رفاه و تامین 

پهآتیه کارکنان بانک س

سایر سهامداران حقوقی سهامداران حقیقی
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1397 30،000 495 300 

1396 30،000 344 280 

1395 30،000 325 266 

1394 30،000 426 543 

1393 30،000 604 537 

1392 20،000 768 650 
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 ترازنامه شرکت
 .باشدمیاست ذیل به صورتصورتبهترازنامه شرکت طی سنوات گذشته 

 )میلیون ریال( ترازنامه – 4 جدول

 1398 ماههسه 1397 1396 1395 1394 1393  

 741.625 1.710.463 340.471 101.799 210.569 1.420.725 موجودی نقد

 586.440 588.151 588.244 721.075 1.071.075 2.297.634 مدتهای کوتاهگذاریسرمایه

 25.646.270 34.207.899 13.013.922 13.152.137 19.616.395 - های تجاریدریافتنی

 7.116.976 - 7.637.210 4.844.227 4.242.149 15.803.292 های غیرتجاریدریافتنی

 - - - - - 4.174.600 هاسفارشو  هاپرداختشیپ

 5.326.594 5،326،594 - - - - های نگهداری شده برای فروشدارایی

 39,417,905 41,833,107 21,579,847 18,819,238 25,140,188 23,696,251 های جاریجمع دارایی

 144.900 201357 529372 12.701 11345 - های بلندمدتدریافتنی

 61.568.890 62،116،151 60،199،006 56.019.874 45،595،856 39،081،152 های بلندمدتگذاریسرمایه

 541 541 545 156 152 150 های نامشهوددارایی

 584.168 584.057 588.665 593.847 26.410 26.707 های ثابت مشهوددارایی

 2.405.755 2.405.754 6.567.443 5.033.184 4.866.250 2.733.560 هاسایر دارایی

 64,704,254 65,307,860 67,885,031 61,659,762 50,500,013 41,841,569 یجار ریغهای جمع دارایی

 104,122,159 107,140,967 89,464,878 80,479,000 75,640,201 65,537,820 هاجمع دارایی

 - 11.842.139 - - 256.057 6.052 های تجاریپرداختنی

 11.577.398 - 2.080.606 1.398.470 500 38.743 های غیرتجاریپرداختنی

 - - - 931 3.324 309 مالیات پرداختنی

 38.129.185 41.299.084 40.200.616 34.225.333 23.984.892 9.721.387 سود سهام پرداختنی

 1.267.420 363.476 6.329 6.155 4.390 - ذخایر

 50,974,003 53,504,699 42,287,551 35,630,889 24,249,163 9,766,491 های جاریجمع بدهی

 - - - - - 1.087.000 تسهیالت مالی بلندمدت

 9.347 9.387 8.052 5.611 2.206 2.598 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 9,347 9,387 8,052 5,611 2,206 1,089,598 یجار ریغهای جمع بدهی

 50,983,350 53,514,086 42,295,603 35,636,500 24,251,369 10,856,089 هاجمع بدهی

 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 20.000.000 سرمایه

 - - - - - 9.976.103 وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 6.807 صرف )کسر( سهام

 4.291.736 4.291.737 3.548.859 3.033.518 2.546.334 1.906.674 اندوخته قانونی

 9.031.968 8.612.443 4.235.347 2.937.310 1.727.474 1.726.138 هاسایر اندوخته

 9.808.298 10.715.894 9.378.262 8.864.865 17.108.217 21.066.009 سود )زیان( انباشته

 53,138,809 53,626,881 47,169,275 44,842,500 51,388,832 54,681,731 جمع حقوق صاحبان سهام

 104,122,159 107,140,967 89,464,878 80,479,000 75,640,201 65,537,820 ها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهی

 

http://www.novinic.com/


 گذاری امیدگروه مدیریت سرمایهتحلیل بنیادی شرکت                          مین سرمایه نوینگذاری تأشرکت مشاور سرمایه

 

 گذاری تامین سرمایه نوینشرکت مشاور سرمایه-غربی 3طبقه -23پالک -انتهای بلوار گل آذین-جردن

 22030354دورنگار:-22030350-22030353تلفن: 

www.novinic.com 
6 

 صورت سود و زیان
 حبه شر 1398ماهه  3لغایت 1393های طی سال گذاری امیدگروه مدیریت سرمایهصورت سود و زیان شرکت 

 .باشدمیاست ذیل جدول

 )میلیون ریال( صورت سود و زیان – 5 جدول

1398 ماههسه 1397 1396 1395 1394 1393   

 - 21.112.187 9.000.078 8،458،803 12،289،576 17،330،334 درآمد سود سهام

 - - - 116،268 552،437 34،831 شدهنیتضمدرآمد سود 

 419.525 4.377.096 1.298.037 1،209،836 1،336 837،273 هایگذارهیسرماسود )زیان( فروش 

 419,525 25,489,283 10,298,115 9،784،907 12،843،349 18،202،438 عملیاتیجمع درآمدهای 

 (37.189) (167.893) (134.370) )91،912) )92،414) )86،654) های فروش، اداری و عمومیهزینه

 - - )16،104) - - - های عملیاتیسایر هزینه

 (37.189) (167.893) (150.474) )91،912) )92،414) )86،654) ی عملیاتیهانهیهزجمع 

 382,336 25,321,390 10,147,641 9،692،995 12،750،935 18،115،784 سود )زیان( عملیاتی

 (906.280) (10.711.654) - - - )1،878) های مالیهزینه

 35.873 248.443 167.761 54،557 47،592 20،810 های غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینه

 (488,071) 14,858,179 10,315,402 9،747،552 12،798،527 18،134،716 در حال تداوم قبل از مالیات سود عملیات

(323،5) )1،235) مالیات بر درآمد  (883،3)  (8.627) (573) - 

 (488,071) 14,857,606 10,306,775 9،743،669 12،793،204 18،133،481 سود خالص عملیات در حال تداوم

 (488,071) 14,857,606 10,306,775 9،743،669 12،793،204 18،133،481 سود خالص

 (16) 495 344 324 426 768 ریال -سود )زیان( خالص هر سهم

2 سرمایه 000،000،0  000،000،30  000،000،30  000،000،30  000،000،30  000،000،30  
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  NAVمحاسبه 
ماهه منتهی  3مالی  به صورتصورتبهبا توجه  گذاری امیدگروه مدیریت سرمایه )NAV(فعلی خالص  ارزش

ماهه منتهی به  1 های پرتفوی منتشره برای دوره صورت وضعیتوضعیتصورتو آخرین  31/01/1398به 

 و بورسیبورسیبرآورد شده است. بدین منظور پرتفوی  18/04/1398و قیمت سهام در تاریخ  31/03/1398

ر هر صنعت و شرکت ایجاد د شدهانجام گذاریسرمایهتا شناختی کلی از ،  گرددغیر بورسی شرکت معرفی می

را نمایش گذاری امید گروه مدیریت سرمایهپرتفوی بورسی و غیر بورسی  شدهتمامبهای  ذیل. جدول گردد

 دهد.می

 هاگذاریشده سرمایهبهای تمام – 6 جدول

 درصد )میلیون ریال( شدهتمامبهای  

 %84 58.958.649 بورسی پرتفوی

 %16 11.519.616 بورسی غیر پرتفوی

 %100 70,478,265 جمع

درصدی از مجموع  84که سهمی  باشدمیاستمیلیون ریال  649،958،58پرتفوی بورسی  شدهتمامبهای 

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

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

 

 های شرکتگذاریترکیب سرمایه – 2 نمودار

 

پرتفوی بورسی

84%

پرتفوی غیر بورسی

16%
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 بررسی پرتفوی بورسی

 سنگ آهنآهنسنگمیلیون ریال است. الزم به ذکر است دو شرکت   693،037،249  شود مازاد پرتفوی بورسی معادلمالحظه می 9طور که در جدول شماره همان

های گذاریترین سرمایهاند )از نظر ارزش بازار( و مهمدرصد از پرتفوی بورسی شرکت را تشکیل داده 26درصد و  42گهر و شرکت معدنی صنعتی چادرملو به ترتیب گل

 استفاده 1398 ماهتیر 18 سه شنبهشنبهسههای پایانی روز قیمترسانی ارزش پرتفوی بورسی شرکت از روزآیند. برای بهگذاری امید به شمار میشرکت سرمایه

 .دهدمیامید را نشان  گذاریسرمایههای بورسی شرکت گروه مدیریت  گذاریسرمایهاست. جدول زیر وزن هر یک از  استفاده شدهشده

 

 موجود در پرتفوی بورسی و امید از نظر ارزش بازاروزن سهم های  -3 نمودار

سنگ آهن گل گهر

42%

معدنی و صنعتی 

چادرملو

26%

سرمایه گذاری سپه

4%

مدیریت انرژی امید

تابان هور

5%

سنگ آهن گهر زمین

15%

سایر

8%
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 درآمد حاصل از سود سهام محقق شده طی ماه های اردیبهشت و خرداد شرکت به شرح جدول زیر است. همچنین

 1398از سود سهام محقق شده در اردیبهشت و خرداد ل درآمد حاص -7 جدول

 سودآوری وضعیت وضعیت پورتفوی نام شرکت

سال مالی شرکت سرمایه 

 پذیر

تعداد سهام در تاریخ  تاریخ برگزاری مجمع

 مجمع

سرمایه )میلیون 

 ریال(

ارزش اسمی 

 هر سهم

درصد 

 مالکیت

درآمد هر 

 سهم )ریال(

درآمد نقدی 

هر سهم 

 )ریال(

 سال مالی شناسایی درآمد

1398/10/30 1397/10/30 

1398اردیبهشت   

29/12/1397 بجنوردسیمان   30/02/1398  169،187،780 392،000 1،000 43 669 630 106،588 - 

 - 106،588 630 669 43 0 392،000 169،187،780   جمع

1398خرداد  

29/12/1397 سیمان ساوه  07/03/1398  123،500،000 650،000 1،000 19 1،076 1،020 125،970 - 

 یالمللنیبتوسعه تجارت 

 زرین پرشیای امید
30/09/1397  19/03/1398  299،966،000 300،000 1،000 100 363 37 11،099 - 

29/12/1397 آهن و فوالد ارفع  25/02/1397  178،848،454 6،000،000 1،000 3 1،110 1،000 178،848 - 

29/12/1397 شرکت بورس انرژی  15/02/1397  4،320،000 600،000 1،000 1 424 43 186 - 

29/12/1397 معدنی و صنعتی چادرملو  08/03/1398  13،143،732،596 33،500،000 1،000 39 832 700 9،200،613 - 

29/12/1397 سیمان خاش  17/02/1397  25،645،963 125،000 1،000 21 1،822 1،400 35،904 - 

شرکت توسعه آهن و 

 فوالد گل گهر
29/12/1397  28/02/1397  1،200،000،000 12،000،000 1،000 10 542 400 480،000 - 

 - 10،032،620 4،600 6،169 193 - 53،175،000 14،976،013،013   جمع
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در بخش  شرکت صورت وضعیتوضعیتصورتدر ( 31/01/1398ماهه منتهی به  3 مالیهای ی بعد از انتشار صورت)دوره 1398 اردیبهشت و خرداد یها تغییرات دوره

 زیر است: جدول به شرح واگذاری سهام

 1398صورت ریز سهام واگذار شده طی اردیبهشت و خرداد  -8 جدول

 1398اردیبهشت 

 سود )زیان( واگذاری کل مبلغ واگذاری قیمت واگذاری هر سهم )ریال( کل مبلغ بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم )ریال( تعداد سهام نام شرکت
 45،904 58،991 7،115 13،087 1،578 8،290،000 ایالم سیمان

 128- 621 3،548 749 4،280 175،000 سیمان خزر

 25،643 32،404 4،253 6،761 887 7،617،468 فوالد مبارکه

 41،006 104،839 15،633 63،833 9،518 6،705،881 پتروشیمی پردیس

 61،201 129،484 4،585 68،283 2،417 28،239،674 مادر )هلدینگ( صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 1،632 6،615 4،307 4،983 3،244 1،535،815 گسترش نفت و گاز پارسیان

 10،066 25،320 1،688 15،254 1،016 15،000،000 مدیریت انرژی امید تابان هور

 - 192،705 1،066 192،705 1،066 180،698،574 تامین سرمایه امید

 832- 807 1،614 1،639 3،278 499،999 سیمان خزر

 3،018 201،408 886،560 198،390 873،276 227،179 اوراق اسناد خزانه داری اسالمی

 187،510 753،194  565،684   جمع

 1398خرداد 

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

 21،872 24،099 12،681 2،227 1،171 1،900،303 سیمان بجنورد

 30،527 37،111 8،898 6،584 1،578 4،170،581 سیمان ایالم

 11،527 14،564 4،257 3،037 887 3،421،175 فوالد مبارکه

 - 1،990 107 1،990 107 18،440،945 مرجان کار

 12،809 32،382 15،748 19،573 9،518 2،056،241 پردیسپتروشیمی 

 11،728 22،985 4،937 11،257 2،417 4،655،542 مادر )هلدینگ( صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 102 367 4،485 265 3،239 81،811 گسترش نفت و گاز پارسیان

 87،432 148،730 2،467 61،298 1،016 60،276،798 مدیریت انرژی امید تابان هور

 175،997 282،228  106،231   جمع
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 :باشدمیپرتفوی بورسی شرکت به صورت ذیل  وضعیتصورتهمچنین 

 پرتفوی بورسی – 9 جدول

 سرمایه نماد نام شرکت
ارزش اسمی هر 

 سهم
 ب.ت تعداد سهام

درصد 

 مالکیت
 ارزش روز آخرین قیمت ب.ت  هر سهم

درصد از 

 پرتفوی
 افزایش )کاهش(

 82.996.189 %31 97.235.769 7.132 1.044 28 14.239.580 13.633.730.876 1.000 48.000.000 کگل سنگ آهن گل گهر

 48.170.997 %20 61.670.393 4.692 1.027 30 13.499.396 13.143.732.596 1.000 44.000.000 کچاد معدنی و صنعتی چادرملو
سنگ آهن گل گهر )حق 

 تقدم(
 27.665.396 %10 32.411.923 7.132 1.044 9 4.746.527 4.544.576.954 1.000 48.000.000 کگلح

 7.574.891 %4 11.893.508 2.887 1.048 66 4.650.426 4.436.200.535 1.000 6.691.000 وسپه سپه یگذارهیسرما
معدنی وصنعتی چادر ملو 

 )حق تقدم(
 13.270.836 %6 19.329.526 4.692 1.027 9 4.231.153 4.119.677.293 1.000 44.000.000 کچادح

 10.019.584 %4 13.701.953 3.784 1.017 91 3.682.369 3.621.023.521 1.000 4.000.000 وهور مدیریت انرژی امید تابان هور
 44.411.392 %15 47.596.145 14.945 1.000 26 3.184.753 3.184.753.766 1.000 12.300.000 کگهر سنگ آهن گهر زمین

 1.774.549 %1 4.495.711 9.563 5.788 87 2.721.162 470.115.148 1.000 542.000 سهرمز سیمان هرمزگان
توسعه گوهران  یگذارهیسرما

 امید
 2.311.787 %1 4.194.934 2.228 1.000 94 1.883.147 1.882.824.958 1.000 2.000.000 گوهران

 589.899 %1 1.939.856 1.665 1.159 19 1.349.957 1.165.078.613 1.000 6.000.000 امید امیدتامین سرمایه 
 12.009 %0 1.298.740 15.321 15.179 1 1.286.731 84.768.597 1.000 13.800.000 شبندر پاالیش نفت بندرعباس

 454.677 %0 1.225.110 1.665 1.047 33 770.433 735.801.613 1.000 2.200.000 امید سیمان کردستان
 2.676.725 %1 3.260.147 6.612 1.183 70 583.422 493.065.187 1.000 700.000 پکویر کویر تایر

 211.620 %0 679.521 4.712 3.245 - 467.901 144.210.663 1.000 40.500.000 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان
 1.853.376 %1 2.312.346 4.472 888 - 458.970 517.072.107 1.000 130.000.000 فوالد فوالد مبارکه

 1.081.257 %0 1.367.921 7.533 1.579 44 286.664 181.590.492 1.000 412.500 سیالم سیمان ایالم
 819.864 %0 1.067.189 5.967 1.383 3 247.325 178.848.454 1.000 6.000.000 ارفع آهن و فوالد ارفع
 1.542.888 %1 1.738.953 10.395 1.172 43 196.065 167.287.477 1.000 392.000 سبجنو سیمان بجنورد
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 سرمایه نماد نام شرکت
ارزش اسمی هر 

 سهم
 ب.ت تعداد سهام

درصد 

 مالکیت
 افزایش )کاهش( درصد از پرتفوی ارزش روز آخرین قیمت ب.ت  هر سهم

مادر )هلدینگ( صنایع 

 پتروشیمی خلیج فارس
 185.903 %0 311.638 5.993 2.418 0 125.735 52.000.395 1.000 91.500.000 فارس

 475.136 %0 599.867 13.330 2.772 5 124.731 45.001.250 1.000 1.000.000 فرابورس فرابورس ایران

 88.937 %0 195.910 17.433 9.519 0 106.973 11.237.878 1.000 6.000.000 شپدیس پتروشیمی پردیس

 440.753 %0 491.274 19.156 1.970 21 50.521 25.645.963 1.000 125.000 سخاش سیمان خاش

 6.143 %0 40.854 9.457 8.035 1 34.711 4.320.000 1.000 600.000 1انرژی شرکت بورس انرژی

 260.189 %0 287.433 11.690 1.108 35 27.244 24.587.927 1.000 70.000 کمرجان مرجان کار

 142.771 %0 144.761 7.850 108 26 1.990 18.440.945 1.000 70.000 کمرجانح مرجان کار )حق تقدم(

 (89) %0 660 3.769 4.280 - 749 174.999 1.000 500.000 سخزر سیمان خزر

 2 %0 13 2.756 2.247 - 11 4.895 1.000 20.000.000 تاصیکو صدر تامین یگذارهیسرما

 12 %0 15 6.107 1.243 - 3 2.413 1.000 7.000.000 ونیکی ملی ایران یگذارهیسرما

 249,037,693  309,492,070    58,958,649   536,402,500  جمع
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  بررسی پرتفوی غیر بورسی

شرکت  بورسی غیرسبد  با اهمیتبااهمیتهای شرکتمیلیون ریال دارد.  598،512،20 ارزش مازادو میلیون ریال  ،616،51911 شدهتمامبهای  وامید،پرتفوی غیر بورسی 

با مالکیت  گهرگلگهر گلدرصدی، شرکت توسعه آهن و فوالد  100، پترو امید آسیا با مالکیت یدرصد 100گذاری ساختمانی سپه با مالکیت سرمایهشرکت  اند از:عبارت

 امیندرصدی و تأمین سرمایه  5گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با مالکیت درصدی، صندوق سرمایه 100درصدی، تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما با مالکیت  10

  .درصدی 14با مالکیت 

 غیربورسیبورسی غیرپرتفوی  – 10 جدول

 نام شرکت
 سرمایه 

 )میلیون ریال(

ارزش اسمی هر 

 سهم )ریال(
 سهم از پرتفو ب.ت درصد مالکیت تعداد سهام

ب.ت هر سهم 

 )ریال(
P/B P/E 

قیمت یا ارزش هر 

 سهم
 افزایش )کاهش(

 1.936.672 14.847  %142 10.005 %35 4.002.048 100 399.999.960 10.000 4.000.000 ساختمانی سپه یگذارهیسرما

 12.619.899 7.310 5  1.000 %17 1.999.984 100 1.999.983.992 1.000 2.000.000 پتروامیدآسیا

 4.546.916 4.228 7.8  1.003 %12 1.414.000 10 1.410.000.000 1.000 14.100.000 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 - 1   1 %9 1.052.632 100 1.003.951.650.020 1 1.004.929 تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما

 789.983 2.216.038   1.079.324 %7 750.099 5 694.971 968.513 12.400.000 مشترک توسعه بازار سرمایه یگذارهیسرماصندوق 

 619.128 1.869 5  1.000 %6 712.500 14 712.500.000 1.000 5.000.000 تامین سرمایه امین

 - 1.000   1.000 %3 299.966 100 299.966.000 1.000 300.000 زرین پرشیای امید یالمللنیبتوسعه تجارت 
 - 1.000   1.000 %2 208.624 70 208.624.350 1.000 300.000 لیزینگ امید

 - 1.004   1.004 %2 200.800 10 200.000.000 1.000 2.000.000 کاوند نهان زمین
 - 1.000   1.000 %1 125.000 25 125.000.000 1.000 500.000 سرزمین پارس و معادناحداث صنایع 

 - 1.003   1.003 %1 123.880 19 123.500.000 1.000 650.000 سیمان ساوه
رفاهی خدماتی و گردشگری امید  یگذارهیسرماشرکت 

 تابان آسیا
100.000 1.000 99.996.000 100 99.996 1% 1.000   1.000 - 

 - 1.460.689   1.460.689 %1 79.999 59 54.768 1.000.000 148.000 بازارگردانی گوهرفام امیدصندوق اختصاصی 
 - 10.072   10.072 %1 60.361 30 5.992.800 10.000 200.000 کارگزاری بانک سپه
 - 10.000   10.000 %1 59.999 75 5.999.980 10.000 80.000 کمپرسورسازی پادنا
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 نام شرکت
 سرمایه 

 )میلیون ریال(

ارزش اسمی هر 

 سهم )ریال(
 سهم از پرتفو ب.ت درصد مالکیت تعداد سهام

ب.ت هر سهم 

 )ریال(
P/B P/E 

قیمت یا ارزش هر 

 سهم
 افزایش )کاهش(

 - 75.513   75.513 %0 42.745 73 566.059 100.000 78.011 تولیدی ساگاروقطعات نسوز
 - 1.328.044   1.328.044 %0 42.265 0 31.825 1.000.000 20.000.000 امید ایرانیان یگذارهیسرماصندوق 

 - 10.400   10.400 %0 37.440 30 3.600.000 10.000 120.000 صنایع کاغذ غرب
 - 1.040   1.040 %0 31.720 5 30.499.500 1.000 645.614 شرکت فوالد مکران چابهار

 - 1.000   1.000 %0 29.832 1 29.832.237 1.000 2.441.100 نیروگاهی ایران سنا یگذارهیسرما
 - 102.741   102.741 %0 21.573 70 209.975 100.000 30.000 چاپ و نشر سپه

 - 1.000   1.000 %0 16.667 48 16.666.666 1.000 35.000 همراه جاده ریل دریا یالمللنیبمدیریت 
شرکت گروه صنایع داروئی و شیمیائی و غذائی شهید 

 مدرس )سهامی خاص(
135.000 1.000 40.637.295 30 16.104 0% 396   396 - 

 - 2.898   2.898 %0 11.131 1 3.840.890 1.000 450.411 رفاه یارهیزنج یهافروشگاه
 - 173.840   173.840 %0 10.937 96 62.914 1.000.000 65.810 یزد سفالین

 - 7.007   425 %0 8.250 2 19.405.999 1.000 1.240.000 بورس کاالی ایران
 - 9.394   9.394 %0 7.186 51 764.925 10.000 15.000 لرستان هیرمایخم

 - 100   100 %0 3.751 3 37.499.997 1.000 1.500.000 بورس اوراق بهادار تهران
 - 1.000   1.000 %0 3.616 11 3.616.166 1.000 32.000 خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه

 - 1.000   1.000 %0 2.996 15 2.996.000 1.000 20.000 ساماندهی مطالبات معوق
 - 0   0 %0 0 45 148.500 10.000 3.300 گچ کردستان

 - 1.000   1.000 %0 1.054 13 1.054.000 1.000 8.000 خراسان شمالی سازانمسکنعمران و 
 - 10.000   10.000 %0 100 1 10.000 10.000 10.000 پترو ساحل امید قشم
 - 1.000   1.000 %0 45 0 45.000 1.000 4.500.000 گهر انرژی سیرجان

 - 1.000   1.000 %0 30 30 30.000 1.000 100 نفتی امید یهادانیمشرکت مدیریت توسعه 
 - 3.273   3.273 %0 18 0 5.500 1.000 10.000 لیفت تراکسازی سهند

 - 883   883 %0 3 0 3.398 1.000 36.000 بافت بافندگی پشمی
 - 42.265.000   42.265.000 %0 42.265 16 1.000 1.000 110.000 گوهران امید قشم یگذارهیسرما

 20,512,598      11,519,616     جمع
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 E/P نسبتو  )EPS(با توجه به سود هر سهم  امین، تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما و تأمین سرمایه گهرگلگهر گلهای پترو امید آسیا، توسعه آهن و فوالد شرکت

ارزش روز صندوق  های بورسی مشابه برآورد شده است.شرکت P/BookValueگذاری ساختمانی سپه با استفاده نسبت اند. شرکت سرمایههای مشابه برآورد شدهشرکت

 محاسباتجدول زیر  است. محاسبه شدهشدهمحاسبه ماهتیر 18تاریخ ابطال اعالمی از طرف صندوق در  NAVگذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با استفاده از سرمایه

 :دهدمیساختمانی سپه را نشان  گذاریسرمایهجهت تخمین ارزش شرکت   P/Bمربوط به برآورد نسبت 

 

 P/Bمحاسبه نسبت  – 11 جدول

 P/B (میلیون ریال) ارزش دفتری (میلیون ریال) ارزش بازار 

 1.32 6.753.295 8.893.500 ثمسکن

 1.62 938.853 1.518.300 ثغرب

 1.78 919.215 1.640.700 ثشرق

 1.42   میانگین وزنی
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 صورت وضعیتوضعیتصورتبا استفاده از است،  قرار گرفتهقرارگرفته NAVاطالعاتی که مبنای محاسبات  

ماهه منتهی به  3های مالی به صورت حقوق صاحبان سهام مربوط، 31/03/1398پرتفوی منتهی به 

همچنین قیمت سهام پرتفوی بورسی  ،باشدمیباشدمیبا در نظر گرفتن سود تقسیمی در مجمع  31/01/1398

های این شرکت به بنابراین ارزش خالص دارایی. باشدمی ؛است 18/04/1398مورخ  پایانی قیمتمربوط به 

الزم به ذکر است تفاوت .باشدمیاست ذیلجدول  به صورتصورتبههر سهم  NAV/Pازای هر سهم و نسبت 

 .باشدمیسناریو اول و دوم مربوط به احتساب مازاد پرتفوی غیر بورسی در سناریو اول 

 NAVمحاسبه  – 12 جدول

 سناریو دوم سناریو اول میلیون ریال

  249.037.693  249.037.693 مازاد پرتفوی بورسی

 -  20.512.598 مازاد پرتفوی غیر بورسی

  167.989  167.989 ذخیره کاهش ارزش

  808.298  808.298 حقوق صاحبان سهام

  363.507  363.507 واگذاری سهامحاصل از درآمد 

  10.139.208  10.139.208 درآمد حاصل از سود سهام

NAV 281,029,293  260,516,695  

  30.000.000.000  30.000.000.000 تعداد سهام

NAV  8,684  9,368 )ریال( هر سهم  

  6.141  6.141 )ریال( قیمت روز هر سهم

 P/NAV 66% 71%نسبت 

 

 تحلیل حساسیت

 کچاد و کگلتأثیرات تغییر قیمت سهام  ،و تغییرات آن NAVدر این قسمت برای دستیابی به برآوردی بهتر از 

ریالی قیمت  000،1با افزایش یا کاهش  .باشدمیاست ذیلجدول  به صورتصورتبهو  دهبررسی ششدهبررسی

ریالی قیمت سهم  1،000یابد؛ و با افزایش یا کاهش ریال افزایش یا کاهش می 454 وامید NAVسهم کگل 

 یابد.ریال افزایش یا کاهش می 438وامید  NAVکچاد 

 تحلیل حساسیت -  13 جدول

 )ریال( NAVتأثیر در  شرح

 ±454 کگلریال تغییر قیمت  1،000±

 ±438 کچادریال تغییر قیمت  1،000±
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