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 معرفی شرکت  .1

 تاريخچه 
با سرمایه یکصد میلیارد ریال به صورت   16/11/1389گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در تاریخ رکت ش 

به موجب مصوبات مجمع  در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است و    39688با شماره ثبت  سهامی عام  

ماه هرسال به پایان اردیبهشت   ل مالی از پایان شهریور سا 1393در سال 12/1393/ 06عمومی فوق العاده مورخ 

ماه تغییر یافته است. سهام شرکت از ابتدای تاسیس در بازار پایه فرابورس پذیرش و معامله شده است. در تاریخ  

در بازار دوم بورس پذیرفته و از همان   06/02/1396بورس و از تاریخ سهام شرکت در بازار دوم فرا 1393/ 26/06

مرکز اصلی   از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معامله می گردد.  تاریخ تاکنون به عنوان یکی 

ن کیان،  نبش خیابان ناصری، ساختما ، شهید وحید دستگردیخیابان باالتر از  ،ولیعصرخیابان  ، شرکت در تهران

 .واقع است 3واحد   11طبقه  2551پالک  

 فعالیت اصلی  
ماده سه اساسنامه، سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحد های سرمایه  وضوع فعالیت شرکت اصلی طبق م

گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل مالحظه  

ز ایرانی یا  رکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر، به طوری که شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر )اعم ادر ش 

 خارجی( در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند: 

تهیه و تولید انواع مواد و محصوالت پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده های فرعی آنها که از مواد خام آلی   •

 و هیدروکربن به دست می آید.  اعم از گاز های طبیعی

والت سایر شرکت های سرمایه پذیر و سایر  خرید و تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه و تولید محص •

فوق فعالیت می کنند. از داخل    1اشخاص )حقیقی و حقوقی( که در تهیه و تولید و بازرگانی محصوالت بند  

 یا خارج از کشور.  

 اجرا و آتی سایر شرکت های سرمایه پذیر.  تفصیلی پروژه های در دست طراحی و مهندسی اصولی و  •

خرید، تهیه و تولید کلیه ماشین آالت مورد نیاز برای تهیه و تولید محصوالت سایر شرکت های سرمایه   •

فوق فعالیت می   1پذیر و سایر اشخاص )حقیقی و حقوقی( که در تهیه، تولید و بازرگانی محصوالت بند 

 خل یا خارج از کشور.  کنند. از دا
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فروش محصوالت و خدمات سایر شرکت های سرمایه پذیر و  حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و  •

فوق فعالیت می   1اشخاص)حقیقی و حقوقی( که در زمینه تهیه، تولید و بازرگانی محصوالت موضوع بند 

 کنند.

ی علمی، بازرگانی و اقتصادی برای توسعه فناوری،  انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فن •

و بهره برداری در سایر شرکت های سرمایه پذیر و سایر اشخاص )حقیقی و حقوقی( که  قال دانش فنی انت

 فوق فعالیت می کنند. 1در زمینه تهیه، تولید و بازرگانی مواد و محصوالت موضوع بند 

 د.   د محصوالت پتروشیمی و سرمایه گذاری می باش فعالیت شرکت های فرعی عمدتا در زمینه تولی •

 سهامداران بی ترک 
  000،20،000 مبلغ 1398 اردیبهشت 31منتهی به  سال مالیری مدیریت گزارش تفسی اساس  بر شرکت  هیرماس 

 می دهد.جدول و شکل زیر ترکیب سهامداران شرکا را نشان  .باشد ی م  ،الیر ون یلیم
 ران شرکتسهامدا ترکیب -1جدول 

 درصد مالکیت  هامداران س

 67.15 صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت  

 9.65 شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان

 4.4 شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان 

 3.27 مدبران اقتصاد سرمایه گذاری  شرکت  

 2.85 شرکت پتروشیمی مبین 

 1.31 شرکت گروه مالی ملت 

 1.2 ایرانیانرژی پتروشیمی  شرکت توسعه ان 

 10.17 سهامداران سایر  

 100 جمع
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 ترکیب سهامداران -1نمودار 

 هيسرما راتیی تغ 
  الیر   میلیارد  20،000  مبلغ   به  مرحله   چند   ی ط  که بوده است    ال یر  میلیارد   100  مبلغ   یستأس   بدو   در   شرکت   هیرماس 

سه افزایش سرمایه    .است  افتهی  شیافزا  )الیر 1،000  سهم  هر  یاسم  ارزش   به  م،سه  20،000،000،000د  )شامل تعدا

سال مالی منتهی  مندرجات جدول زیر بر اساس اطالعات گزارش تفسیری مدیریت اخیر شرکت به شرح زیر است. 

 تنظیم شده است.  31/02/1398 به 

 ه سرمای راتییتغ -2جدول 

 هیسرما  شیمحل افزا (الیر  ونیلی)م دیجد  هیسرما هیسرما  شیدرصد افزا هیسرما  شیافزا  خیارت

1392/06/31 4 000،10  یمطالبات و آورده نقد 000,

1393/06/31 95 541،19  یمطالبات و آورده نقد 327,

1394/02/31 2 000،20  یمطالبات و آورده نقد 000,

 روند سودآوري و تقسیم سود شرکت 
  لیسنوات گذشته در جدول ذ  ی طشرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان سود  م یو تقس ی سودآور  د نور

ذکر    نیهمچن .درصد است 48 در حدود سال گذشته  5 ی سود شرکت در ط م یدرصد تقس نیانگ یشده است. مارائه

شرکت صنایع 

ارسپتروشیمی خلیج ف

67%
ی شرکت گروه توسعه مال

مهر آیندگان

10%

عه شرکت مدیریت توس

می سرمایه گروه پتروشی

ایرانیان

5%

ادشرکت مدبران اقتص

3%

ینشرکت پتروشیمی مب

3%

تشرکت گروه مالی مل

1%

ی شرکت توسعه انرژ

انپتروشیمی ایرانی

1%

سایر سهامداران

10%
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  ه شد  لحاظ 1397 یمال لسا معادل گزارش  نیا در  31/02/1398به  یمنته یاست که سال مال ینکته ضرور  نیا

 .است
 شرکت سود میتقس و یآور سود روند – 3 جدول

 

 

 

 سود میتقس و یآور سود روند -2نمودار 
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 درصد تقسیم سود EPS DPS ( سهم ونی لی )م مجمع خی تار در سهام تعداد ی مال الس

1393 20,00 115 100 87% 

1394 20,000 78 25 32% 

1395 20,000 97 50 52% 

1396 20,000 119 12 10% 

1397 20,000 256 150 59% 
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 ترازنامه 
  :باشد ی م لی ذ جدول  شرح  ه ب 1397 تا 1393 یهاسال ی برا سرمایه گذاری سپه  شرکت رازنامه ت

 (الیر ونیلی)م ترازنامه -4 جدول

(الیر  ونیلیم )  1393 1394 1395 1396 1397 
 862,436 582,270 1,237,720 571,144 274,646 موجودی نقد 

 - - - - 14,128 مدت های کوتاه گذاری سرمایه

 2,325,787 2,256,804 1,691,168 - - های تجاری دریافتنی

 34,679,122 15,624,709 14,154,233 19,254,341 20,628,276 های غیرتجاری دریافتنی

 20 46 3,999 7 1,133 ها و سفارشات پیش پرداخت 

 37,867,365 18,463,829 17,087,120 19,825,492 20,918,183 های جاری جمع دارایی 

 38,739,559 33,630,032 29,334,049 22,524,651 20,670,900 های بلندمدت گذاری سرمایه

 459 661 763 629 708 های نامشهود دارایی 

 6,138 4,705 5,268 6,345 3,007 بت مشهود های ثادارایی 

 38,746,156 33,635,398 29,340,080 22,531,625 20674615.00 های غیرجاری جمع دارایی 

 76,613,521 52,099,227 46,427,200 42,357,117 41,592,798 هاجمع دارایی 

 3,331,002 2,743,064 2,746,323 - - های تجاری پرداختنی

 40,135,904 21,231,093 16,388,749 15,621,549 16,124,694 غیرتجاری   هایپرداختنی

 396,652 504,235 498,697 897,521 532,335 سود سهام پرداختنی

 715,367 295,167 514,055 307,956 311,153 تسهیالت مالی 

 44,578,925 24,773,559 20,147,824 16,827,026 16,968,182 های جاری جمع بدهی 

 136,388 313,567 653,737 1,338,724 - های بلندمدت نیاختپرد

 4,557 3,645 2,305 1,110 1,035 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

 140,945 317,212 656,042 1,339,834 1,035 های غیرجاری جمع بدهی 

 44,719,870 25,090,771 20,803,866 18,166,860 16,969,217 اهدهی جمع ب

 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 سرمایه

 1,114,195 857,935 738,679 642,025 563,691 اندوخته قانونی

 1,210,767 543,200 - - - هاسایر اندوخته 

 9,568,689 5,607,321 4,884,655 3,548,232 4,059,890 ته ن( انباشسود )زیا

 31,893,651 27,008,456 25,623,334 24,190,257 24,623,581 جمع حقوق صاحبان سهام 

 76,613,521 52,099,227 46,427,200 42,357,117 41,592,798 ها و حقوق صاحبان سهام جمع بدهی 
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 انيز سود و ورتص 
 .است شده آورده  ر یز جدول  در  1397  تا 1393 یهاسال به  مربوط شرکت نایز سود  ورتص

 ( الیر ونیلی)م انیز و سود صورت -5 جدول

(الیر  ونیلیم )  1393 1394 1395 1396 1397 

 4,632,162 1,996,137 2,018,871 1,767,863 2,329,017 درآمد سود سهام 

 667,567 543,200 50,802 (66,157) - اری ها سود )زیان( فروش سرمایه گذ 

 22,549 18,854 - - - سایر درآمدهای عملیاتی 

 5,322,278 2,558,191 2,069,673 1,701,706 2,329,017 تی های عملیاجمع درآمد

 (56,864) (48,776) (65,862) (66,174) (58,262) های فروش، اداری و عمومی هزینه

 (56,864) (48,776) (65,862) (66,174) (58,262) جمع هزینه های عملیاتی 

 5,265,414 2,509,415 2,003,811 1,635,532 2,270,755 سود )زیان( عملیاتی 

 (3,274) - (180,911) (111,506) (81,613) های مالیهزینه

 78 79 110,177 42,649 111,761 های غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینه 

 5,262,218 2,509,494 1,933,077 1,566,675 2,300,903 لیات حال تداوم قبل از ما سود )زیان( عملیات در 

 5,262,218 2,509,494 1,933,077 1,566,675 2,300,903 سود )زیان( خالص 
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 NAV محاسبه .2
  مالی  صورتبا توجه به  شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (NAV) دارایی های ارزش فعلی خالص 

ماهه منتهی به   1 های  وضعیت پرتفوی منتشره برای دورهو آخرین صورت  1398/ 02/ 31منتهی به  سال مالی

است. بدین منظور پرتفوی بورسی و غیر بورسی   برآورد شده  11/06/1398تاریخ و قیمت سهام در  31/05/1398

ت و شرکت ایجاد گردد. جدول ذیل  شده در هر صنعگذاری انجامتا شناختی کلی از سرمایه   گرددشرکت معرفی می 

 دهد.را نمایش می   رانیانگذاری ای   شرکت گروه پتروشیمی سرمایهی بورسی و غیر بورسی شده پرتفوبهای تمام 

 هایگذارهیشده سرماتمام یبها – 6 جدول

 درصد  (الیر  ونیلی)م  شدهتمام  یبها 

 %45 15,893,277 ی بورس یپرتفو
 %55 19,731,506 ی بورس ریغ  یفوپرت

 %100 35,624,783 جمع

  ی گذاره یاز مجموع سرما یدرصد  45 ی که سهم است الیر ن ویل یم 16,972,633 یبورس  ی شده پرتفوتمام  یبها

 دارد.   یبورس  ریو غ ی بورس  یهادر شرکت 

 

شرکت یهایگذارهیسرما بیترک – 3 نمودار

45%55%

پرتفوی بورسی پرتفوی غیر بورسی
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 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 ()سهامی عامتحلیل بنیادی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان               

 

 یبورس يوتفپر یبررس -2-1
اند )از نظر ارزش  داده   لیشرکت را تشک  یبورس   یدرصد از پرتفو   14درصد و    17  درصد،  51  حدود  ب یبه ترت  پتروشیمی جم و پتروشیمی کرمانشاه  پتروشیمی لردگان،  شرکت   هس 

شده  استفاده   1398 ورماهیشهر  11 دوشنبه روز  یانیپا یهامتیق  ت ازشرک یبورس  یارزش پرتفو  یروزرسانبه  ی. براند یآی شرکت به شمار م یهایگذاره یسرما نیتربازار( و مهم 

 .دهد ی را نشان م پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیانشرکت  یبورس  یها ی گذاره یاز سرما ک یوزن هر  ر یاست. جدول ز

 

 ترکیب پرتفوی بورسی  -4 نمودار

 

به  زم ال .تده اس شناسایی ش  31/02/1398هی به در سال مالی منکه  به شرح جدول زیر است 1398اه تیر مهمچنین درآمد حاصل از سود سهام محقق شده طی 

   ذکر است طی ماه های خرداد و مرداد درآمد حاصل از سود سهام گزارش نشده است.

انپتروشیمی لردگ

51%

پتروشیمی جم

17%

ی صنایع پتروشیم

کرمانشاه

14%

یپتروشیمی ممسن

6%

نپتروشیمی کازرو

6%

پتروشیمی زاگرس

3%

سایر

3%
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 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 ()سهامی عامتحلیل بنیادی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان               

 1398 تیردر درآمد حاصل از سود سهام محقق شده  -7 جدول
 عیت سودآوریوض  وضعیت پورتفوی ام شرکتن

سال مالی شرکت 

 سرمایه پذیر

تاریخ برگزاری 

 مجمع

یخ تعداد سهام در تار

 مجمع

سرمایه )میلیون 

 ریال(

ارزش اسمی 

 هر سهم 

درصد 

 مالکیت

درآمد هر 

 سهم )ریال( 

درآمد نقدی هر 

 سهم )ریال( 

درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و 

 سال مالی شناسایی درآمد

1399/02/31 1398/02/31 

1397/ 12/ 29 جم پتروشیمی  19 /04 /1398  657,290,167 13,800,000 1,000 5 1,929 1,670 - 1,097,675 

1397/ 12/ 29 صنایع پتروشیمی کرمانشاه   19 /04 /1398  727,583,587 3,529,200  - 1,456 600 - 436,550 

 1,534,225 - 2,27۰ 3,385 5  17,329,2۰۰ 1,384,873,754     جمع

سهام   یشرکت در بخش واگذار ت یوضعصورت در( 1398/ 31/02به  ی منته سال مالی یهابعد از انتشار صورت  ی)دوره  1398 مرداد و  ری ت داد، خر  یها دوره  راتییتغ

 است: ر یبه شرح جدول ز

 1398 مردادو  تیر خرداد، واگذار شده طیصورت ریز سهام  -8 جدول
 1398 ردادخ

 ی واگذار ( انی)ز سود ی واگذار مبلغ کل (الی)ر سهم هر یواگذار متیق دهش تمام  یبها مبلغ کل (الی)ر سهم هر شده تمام  یبها م سها تعداد شرکت نام 
 0 1,149,123 1,175 1,149,123 1,175 977,895,151 پتروشیمی ممسنی 

 0 1,076,961 1,354 1,076,961 1,354 795,063,085 شیمی کازرون پترو 

 0 1,079,356 1,328 1,079,356 1,328 812,278,626 دهدشتصنایع پتروشیمی 

 0 155,765 5,076 155,765 5,076 30,681,817 بورس اوراق بهادار تهران 

 0 44,628 5,872 44,628 5,872 7,600,000 بورس انرژی

 36,133 9,315,889 1,292 9,279,756 1,287 7,206,706,738 شیمیائی اوره لردگان کود 

2,785,5891     جمع     12,821,722 36,133 

 1398 تیر

 ی واگذار ( انی)ز سود ی واگذار مبلغ کل (الی)ر سهم هر یواگذار متیق شده تمام  یبها مبلغ کل (الی)ر سهم هر شده تمام  یبها سهام  تعداد شرکت نام 
 11,443 20,038 3,219 8,595 1,381 6,223,132 پتروشیمی لردگان 

 179,885 246,889 11,812 67,004 3,205 20,900,000 پتروشیمی جم 
9975,5     جمع     266,927 191,328 

1398 مرداد  

سهام  تعداد شرکت نام  (الی)ر سهم هر شده تمام  یبها  شده تمام  یبها مبلغ کل  (الی)ر سهم هر یواگذار متیق  ی واگذار مبلغ کل  ی واگذار ( انی)ز سود   

 9,006 14,991 3,223 5,985 1,287 4,650,000 پتروشیمی لردگان 

278812،،626 دهدشت پتروشیمی  1،329 51،079،35  4،671 3،794،149 2،692،030 

،340،0851     جمع     140،8093،  036،7012،  

528،946،13   جمع کل    789،897،16  497،2،928  



 

 
1۰ Novin.I.B Investment Consulting 

 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 ()سهامی عامتحلیل بنیادی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان               

 باشد:ذیل می وضعیت پرتفوی بورسی شرکت به صورت  همچنین صورت 

 تفوی بورسیپر  -9جدول 

 ب.ت تعداد سهام  سرمایه  نماد  ام شرکت ن
درصد  

 مالکیت 

ب.ت  هر  

 سهم 

آخرین  

 قیمت 
 ارزش روز 

درصد از  

 پرتفوی
 افزایش )کاهش( 

 14,310,568.16 %48 23,535,553 3284 1,287 79.6 9,224,985 7,166,733,606 9,000,000 شلرد  پتروشیمی لردگان 

 6,001,433 %16 7,841,600 12322 2,892 4.6 1,840,167 636,390,166 13,800,000 جم پتروشیمی جم

 4,919,779 %14 6,731,603 9252 2,490 20.6 1,811,824 727,583,587 3,529,200 کرماشا  کرمانشاه صنایع پتروشیمی  

 1,713,176 %6 2,862,299 2927 1,175 70.4 1,149,123 977,895,151 1,390,000 سنیمم پتروشیمی ممسنی

 - - - - - 0 - - - دهدشت  ع پتروشیمی دهدشت صنای

 1,664,417 %6 2,741,378 3448 1,355 64.6 1,076,961 795,063,085 1,230,000 کازرو  پتروشیمی کازرون 

 1,024,548 %3 1,266,551 65280 12,473 0.8 242,003 19,401,830 2,400,000 زاگرس  پتروشیمی زاگرس 

 84,441 %1 286,220 1888 1,331 2.5 201,779 151,599,820 6,000,000 وگردش  بانک گردشگری 

 217,663 %1 373,428 12171 5,077 %1.5 155,765 30,681,817 2,000,000 بورس  بورس اوراق بهادار تهران 

 357,613 %1 503,655 9672 2,805 1.0 146,042 52,073,502 5,100,000 شیراز  پتروشیمی شیراز 

 10,525 - 55,153 7,257 5,872 1.3 44,628 7,600,000 600,000 انرژی  شرکت بورس انرژی 

 30,304,164  46,197,441    15,893,277 10,565,022,564   جمع

 

شرکت آورده   1398 ی مرداد یت انتهااین سرمایه گذاری در صورت وضع 28/05/1398دهدشت در تاریخ  واگذاری سهام پتروشیمیعلی رغم ات شرکت مطابق گزارش 

سرمایه گذاری    نبنابراین ایاست.    امله را این تاریخ ابراز نمودهمعتاریخ قطعیت  و  کرده    بیان  06/1398/ 03تاریخ تسویه معامله در    را  شده است. شرکت علت این موضوع

 آمده است.  NAVثرات سود و زیانی این واگذاری در انتهای گزارش در بخش محاسبه  شرکت حذف شده است. ااز پرتفوی بورسی 
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 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 ()سهامی عامتحلیل بنیادی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان               

 یبورس ری غ يپرتفو یبررس -2-2

اند شرکت عبارت  یبورس  ریسبد غ تیبااهم یهادارد. شرکت  ال یر ونیلیم 735،023,28و مازاد ارزش  ل ایر ونیلیم  19،731,506شده تمام  یبها ،پترول یبورس  ریغ یرتفو پ

 . یدرصد  97 تیبا مالک  شیمیایی صدف عسلویه  و  یدرصد   100 تیبا مالک شرکت مدبران اقتصاد ، یدرصد  59 ت یمالک با  پتروشیمی ایالماز: 

 یبورس ریغ  یپرتفو -10جدول 

 ام شرکتن
 سرمایه 

 )میلیون ریال( 
 EPS p/Capacity P/E یال(ب.ت هر سهم )ر سهم از پرتفو  ب.ت  درصد مالکیت تعداد سهام 

 قیمت یا ارزش

 هر سهم
 افزایش )کاهش( 

 12,302,042 2,435  130  1,128 %54 10,616,067 59 9,410,928,570 15,989,412 پتروشیمی ایالم 

 15,033,446 3,783    1,048 %29 5,763,075 100 5,497,789,000 5,500,000 مدبران اقتصاد 

 - 1,013   - 1,013 %6 1,155,742 97 1,141,243,794 1,178,826 شیمیایی صدف عسلویه

 688,247 4,817 5  902 2,441 %4 707,087 94 289,687,819 309,166 پتروشیمی ارومیه 

 - 1,002    1,002 %3 524,492 11 523,232,274 4,913,668 پتروشیمی گچساران 

 - 1,134    1,134 %3 509,337 45 449,095,020 1,000,000 پتروشیمی بروجن 

 - 10,288    10,288 %2 395,050 98 38,400,000 392,000 مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان

 - 1,000    1,000 %0 49,996 100 49,996,000 50,000 صنایع پلیمر گچساران 

 - 1,600    1,600 %0 8,160 51 5,099,699 10,000 پترو شیمی نوین 

 - 1,000    1,000 %0 2,500 50 2,500,000 5,000 توسعه صنایع پایین دستی پتروایرانیان

 28,023,735       19,731,506  17,407,972,176 29,348,072 جمع

 

خالص ارزش دارایی    معادلای پتروشیمی مشابه محاسبه شده است. ارزش روز شرکت مدبران اقتصاد  شرکت ه  P/capacityنسبت    ارزش روز پتروشیمی ایالم بر اساس 

. شرکت شیمیایی صدف عسلویه زیان ده می باشد. همچنین ارزش روز هر سهم پتروشیمی ارومیه  قرار داده شده استپرتفوی بورسی    با به روز نمودنهای این شرکت  

های پتروشیمی مشابه پتروشیمی ایالم را نشان می دهد.   به ظرفیت شرکت قیمت ه است. جدول زیر نحوه محاسبه نسبتاسبه شد صنعت مح P/Eنسبت بر اساس 

ت از  همچنین متناسب با نسبت این محصوال محصوالت پلی اتیلنی منظور شده است.  تولید  ظرفیتتنها  تولیدی شرکتها، الزم به ذکر است با توجه به تنوع محصوالت 

 تعدیل شده است.  بت قیمت به ظرفیت همنسها،  ظرفیت شرکت 
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 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 ()سهامی عامتحلیل بنیادی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان               

 شرکت های مشابه پترول P/capacityنسبت  -11جدول 
 P/capacity ظرفیت  ارزش بازار   

 142 600,000 170,650,800 جم

 51 700,000 50,054,400 شکبیر 

 138 600,000 331,328,000 مارون 

 میانگین 
  

131 

پرتفوی بورسی( این شرکت به شرح زیر محاسبه  ه روز رسانی  با ب خالص ارزش دارایی های )  همانطور که پیش تر اشاره شد ارزش سهام شرکت مدبران اقتصاد بر اساس 

مودن تعداد  با به روز ن 31/03/1398بر اساس اطالعات دوره سه ماهه منتهی به  شرکت مدبران اقتصاد صورت وضعیت پرتفوی بورسیشده است. الزم به ذکر است 

 شیراز( می باشد.سهام مهمترین سرمایه گذاری )پتروشیمی 

 پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد -12جدول 
 افزایش )کاهش(  درصد از پرتفوی  ارزش روز آخرین قیمت ب.ت  هر سهم درصد مالکیت ب.ت  تعداد سهام  سرمایه  نماد تنام شرک

 10,425,040 %63 14,489,850 9797 2,748 %29 4,064,810 1,479,008,874 5,100,000 شیراز پتروشیمی شیراز

 1,688,556 %15 3,374,519 6312 3,154 0.6 1,685,963 534,619,653 91,500,000 فارس  فارس  نگ( صنایع پتروشیمی خلیجمادر )هلدی 

 767,244 %7 1,672,254 2658 1,438 3.2 905,010 629,140,064 20,000,000 پترول گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 

 66,772 %2 390,739 43093 35,729 0.2 323,967 9,067,352 6,000,000 پارس  پتروشیمی پارس 

 154,610 %1 309,649 2223 1,113 5.2 155,039 139,293,297 2,706,632 ثشاهد  سرمایه گذاری شاهد 

 93,370 %1 240,904 41381 25,343 0.6 147,534 5,821,604 1,027,548 شراز پاالیش نفت شیراز

 98,727 %1 243,391 6374 3,789 1.6 144,664 38,185,000 2,413,950 کروی عادن روی ایرانتوسعه م

 104,515 %1 229,086 2094 1,139 12.2 124,571 109,401,000 900,000 ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق )پارس مسکن شمال شرق( 

 136,238 %1 252,703 16237 7,483 1.3 116,465 15,563,414 1,250,000 شنفت نفت پارس

 26,143 %1 130,590 33834 27,061 0.3 104,447 3,859,715 1,143,421 شاوان پاالیش نفت الوان

 567,369 %3 663,907 25271 3,675 8.2 96,538 26,271,510 322,000 فسرب ملی سرب و روی ایران

 30,975 %1 121,292 9607 7,154 0.2 90,317 12,625,346 6,500,000 بفجر پتروشیمی فجر

 142,935 %1 219,129 3960 1,377 0.9 76,194 55,335,732 6,400,000 دی  بانک دی 

 12,023 - 77,507 9554 8,072 0.1 65,484 8,112,513 14,252,000 مبین پتروشیمی مبین

 41,976 - 84,338 2347 1,179 0.4 42,362 35,934,232 10,000,000 وسینا بانک سینا

 48,605 - 85,415 17083 7,362 0.0 36,810 5,000,000 36,000,000 کگهر سنگ آهن گل گهر

 104,304 %1 141,033 15,237 3,968 0.7 36,729 9,255,987 1,250,000 شنفتح تقدم(نفت پارس )حق 

 37,709 - 65,382 8,444 3,574 0.3 27,673 7,742,967 3,000,000 غبهشهر صنعتی بهشهر

 36,510 - 60,429 9283 3,674 0.6 23,919 6,509,681 1,179,430 شفا سرمایه گذاری شفا دارو 
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 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 ()سهامی عامتحلیل بنیادی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان               

 افزایش )کاهش(  درصد از پرتفوی  ارزش روز آخرین قیمت ب.ت  هر سهم درصد مالکیت ب.ت  تعداد سهام  سرمایه  نماد تنام شرک

 7,818 - 30,895 3396 2,537 0.0 23,077 9,097,515 27,000,000 وصندوق هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری 

 32,087 - 51,170 60200 22,451 0.1 19,083 850,000 1,000,000 افق ره ای افق کوروش شرکت فروشگاه های زنجی

 3,281 - 21,300 7100 6,006 0.1 18,019 3,000,000 2,936,000 کنور تامین مواد اولیه فوالد صبانور

 40,733 - 54,462 9,982 2,516 0.6 13,729 5,455,999 900,000 کاال بورس کاالی ایران

 53,262 - 66,168 10817 2,110 0.2 12,906 6,117,083 2,500,000 کوثر بیمه کوثر

 11,411 - 21,882 3896 1,864 0.1 10,471 5,616,484 4,500,000 وآتی  دماوند سرمایه گذاری آتیه 

 14,389 - 22,360 17200 6,132 0.3 7,971 1,300,000 500,000 شکلر نیروکلر

 39,243 - 39,275 1,223 1 1.2 32 32,113,348 2,706,632 ثشاهدح  سرمایه گذاری شاهد )حق تقدم(

 14 - 19 9368 2,500 - 5 2,000 3,529,200 کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه 

 14,785,859  23,159,648    8,378,868.000    جمع

 

صورت وضعیت پرتفوی مربوط به  مدبران اقتصاد به صورت جدول زیر محاسبه شده است. ه گذاری سرمایشرکت  NAV با توجه به موارد گفته شده در باال بنابراین 

حبان سهام مربوط به   حقوق صامی باشد.   همچنین اطالعات مربوط به وشیمی  شیراز سهام پتر به روز کردن تعداد با 31/03/1398آخرین گزارش شرکت مورخ 

 در مانده نهایی حقوق صاحبان سهام لحاظ شود.  سود تهیه صورت های مالی شامل توزیع  یخرویداد های پس از این تارمی باشد.  29/12/1397

 صادشرکت سرمایه گذاری مدبران اقت NAVسبه محا -13جدول             

 )میلیون ریال(  هر سهم NAVمحاسبه 

  14,482,144 مازاد پرتفوی بورسی 

 - مازاد پرتفوی غیر بورسی 

 - ذخیره کاهش ارزش 

  5,776,214 حقوق صاحبان سهام 

  367,829 درآمد واگذاری سهام 

  178,697 سود تقسیمی دریافتی از زیرمجموعه ها

NAV 20,804,885  

  5,500,000,000 تعداد سهام 

)ریال(  NAV  3,783 هر سهم  
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 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 سرمایه گذاری ایرانیان )سهامی عام(وه پتروشیمی تحلیل بنیادی شرکت گر      

  قرارگرفته  سرمایه گذاری ایرانیان )سهامی عام(وه پتروشیمی شرکت گر  NAVمحاسبات  یکه مبنا یاطالعات

 یها، حقوق صاحبان سهام مربوط به صورت 05/1398/ 31به  یمنته یپرتفو  تیوضعصورت  است، با استفاده از

  ی انیپا متیمربوط به ق یبورس  یسهام پرتفو  متیق نیهمچن باشد،ی م  31/02/1398به  یمنته سال مالی یمال

هر   P/NAVهر سهم و نسبت  یشرکت به ازا نیا یهایی ارزش خالص دارا نیبنابرا ؛است 11/06/1398مورخ 

  ریغ ی پرتفو  مازاد احتساب به  مربوط  دوم  و  اول  ویسنار تفاوت  است ذکر  به الزم  است. لیصورت جدول ذ به  سهم

 .باشد ی م  اول ویسنار در  یبورس 

 )میلیون ریال(رول پت  NAVمحاسبه  – 14 جدول
 هر سهم  NAV حاسبهم

 دوم  ویسنار اول  ویسنار  

  30,304,164  30,304,164 ی بورس  یپرتفو   مازاد

 -  28,023,735 ی بورس  ریغ  یپرتفو   مازاد

 - - ارزش   کاهش  رهیذخ

  28,893,651  28,893,651 سهام   صاحبان  حقوق

  2,928,497  2,928,497 سهام   یواگذار  درآمد

 - - ها  رمجموعهیز  از  یافتیدر  یمیتقس  سود

NAV 90,150,047  62,126,312  

  20,000,000,000  20,000,000,000 سهام  تعداد

)ریال( سهم هر  NAV   4,508  3,106  

 2557 2557 )ریال(   سهم  هر  روز  متیق

 P/NAV 57% 82% نسبت

 

میلیون ریال ناشی از واگذاری پتروشیمی دهدشت لحاظ شده   2،692،030بخش درآمد واگذاری سهام مبلغ در 

 است.
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 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 سرمایه گذاری ایرانیان )سهامی عام(وه پتروشیمی تحلیل بنیادی شرکت گر      

 تحلیل حساسیت  .3
و   جم ، شلردسهام  مت یق ر ییتغ راتیآن، تأث  رات ییو تغ NAVبهتر از  ی به برآورد ی ابیدست ی قسمت برا  نیا ر د

   است. ل یصورت جدول ذو به  شدهی بررس شیراز 

  ابد؛یی کاهش م  ای ش یافزادرصد   3  پترول NAV  شلردسهم  متیق درصدی 10کاهش   ای شیبا افزا •

 :ابد یی م کاهش ای  شیافزا درصد  1  پترول  NAV  جمسهم  متیق درصدی 10کاهش   ای شیبا افزا •

    .ابد یی م کاهش  ای ش یافزا درصد  2  پترول NAV  شیرازسهم  متیق درصدی 10کاهش   ای شیبا افزا •

 تحلیل حساسیت -15دول ج

   NAVدر  درصد تغییر  رح ش

 3± شلرد متیق  رییتغ درصد ±10

 1± جم متیق  رییتغ درصد  ±10

 2± شیراز متیق  رییتغ درصد  ±10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


