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 معرفی شرکت  .1

 تاريخچه 
به صورت سهامی عام تاسیس و از مهرماه همان   06/1370/ 02در تاریخ  سپه )سهامی عام(گذاری شرکت سرمایه 

پذیرفته و اولین  در بورس اوراق بهادار تهران 19/10/1371سال فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. شرکت در تاریخ 

خیابان نلسون   ،مرکز اصلی شرکت در تهران مورد معامله قرار گرفته است. 26/12/1371ن در تاریخ آسهام  بار

 باشد.می  18پالک   آناهیتا،خیابان  ،ماندال

 فعالیت اصلی  
 :اساسنامه عبارت است از 3به طور خالصه موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده 

 سرمایه گذاری در سهام، واحد های سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار  •

سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های نزد بانک ها و موسسات   •

 مالی اعتباری مجاز 

 پروژه های تولیدی و امالک سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی،  •

ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار همچون پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری تامین مالی   •

 و بازار گردانی اوراق بهادار، مشارکت در تعهد پذیره نویسی و تضمین نقد شوندگی 
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 سهامداران بی ترک 
  ، الیر  ون یلیم  6،691، 000  مبلغ   1398  خرداد  31منتهی به    ماهه   6دوره    صورت های مالی  اساس   بر   شرکت  هیسرما

 جدول و شکل زیر ترکیب سهامداران شرکا را نشان نمی دهد. .باشد ی م
 ترکیب سهامداران شرکت -1جدول 

 تیمالک درصد سهامداران

 66.3 دیام یگذار هیسرما تیریمد گروه

 8.5 ها بانک یکارافتادگ از و فهیوظ ، یبازنشستگ صندوق موسسه

 3.03  شهر  نیزر نهیگنج یگذار هیسرما صندوق

 2.62 ژه یآو نانیآفر ارزش تیریمد شرکت

 1.92 توسعه بهسود  تیریمد یالملل نیب شرکت

 1.64 پارسا  ریتدب  ایپا شرکت

 1.16 انهیم خاور بانک یکارگزار افق یگذار هیسرما صندوق

 8.51 یحقوق سهامداران ریسا

 6.32 یقیحق سهامداران

 100 جمع

 

 ترکیب سهامداران -1نمودار 

 هيسرما راتیی تغ 
  الیر میلیارد 6،691 مبلغ به مرحله  چند  ی ط کهبوده است  الیر میلیارد 20 مبلغ یستأس  بدو در شرکت هیسرما

سه افزایش سرمایه    .است  افته ی  شیافزا  )الیر1،000  سهم  هر  یاسم  ارزش   به  سهم،  6،691،000،000)شامل تعداد  

ماهه   ششاطالعات گزارش تفسیری مدیریت دوره جدول زیر بر اساس مندرجات اخیر شرکت به شرح زیر است. 

 تنظیم شده است. 1398

ی گروه مدیریت سرمایه گذار

امید

66%

گی، موسسه صندوق بازنشست

ک هاوظیفه، از کارافتادگی بان

8%

نه صندوق سرمایه گذاری گنجی

زرین شهر

3%

شرکت مدیریت ارزش 

شرکت بین المللی مدیریت

توسعه بهسود 

ارساشرکت پایا تدبیر پ

2%

ق صندوق سرمایه گذاری اف

هکارگزاری بانک خاور میان

1%

سایر سهامداران حقوقی

9%
سهامداران حقیقی

6%
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 سرمایه  راتییتغ -2جدول 

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

 یمطالبات و آورده نقد 3،588,000 17 1391/09/11

3941  یمطالبات و آورده نقد 5،382,000 200 10/09/

 یمطالبات و آورده نقد 6،691,000 150 16/08/1396

 روند سودآوري و تقسیم سود شرکت 
 نیانگ یاست. م  شدهارائه   لیسنوات گذشته در جدول ذ   یط   سپه  یگذاره یسرما  شرکتسود    م یو تقس  یسودآور  روند 

سود   م یتقس انگر یموضوع ب نی که ا درصد است 90از  شی شش سال گذشته ب ی سود شرکت در ط م یدرصد تقس

  ن یا در 1397/ 30/09به  یمنته  یاست که سال مال ینکته ضرور نیذکر ا نیداران است. همچنسهام ی مطلوب برا

 .است شده  لحاظ 1397 یمال  سال معادل گزارش 
 شرکت سود میتقس و یآور سود روند – 3 جدول

 

 

 

 سود میتقس و یآور سود روند -2نمودار 
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روند سودآوری و تقسیم سود

EPS DPS

 EPS DPS ( سهم ونی لی )م مجمع خی تار در سهام تعداد ی مال سال

1393 3,588 680 600 

1394 3,588 462 450 

1395 3,588 308 300 

1396 5,382 254 220 

1397 6,691 305 270 
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 ترازنامه 
  ل یذ جدول  شرح به1398 سال ماههشش  و 1397 تا 1393 یهاسال  یبرا سرمایه گذاری سپه شرکت ترازنامه

  :باشد ی م

 (الیر ونیلی)م ترازنامه -4 جدول

( الیر  ونیلیم)  1398 ماهه  شش 1397 1396 1395 1394 1393 
 13,855 61,787 13,756 29,327 20,093 10028 نقد   یموجود

 6,687,570 7,093,146 6,342,848 5,967,989 5,246,244 4468297 مدت کوتاه یهایگذاره یسرما

 1,422,374 1,103,780 659,951 790,649 895,963 782077 یتجار یهایافتنیدر

 107,902 117,985 94,115 42,187 229,383 190870 یرتجاریغ یهایافتنیدر

 15,640 16,095 15,965 16,016 15,913 18,224 سفارشات  و هاپرداخت  شیپ

 8,247,341 8,392,793 7,126,635 6,846,168 6,407,596 5,469,496 یجار یهایی دارا جمع

 4,391 4179 3932 2,991 3004 2,079,620 بلندمدت  یهایافتنیدر

 3,780,864 2,662,277 2,385,204 1,939,635 1,446,071 19,106 بلندمدت  یهایگذاره یسرما

 481 481 481 481 481 481.00 نامشهود  یهایی دارا

 18,502 19,277 18,227 19,717 19,380 - مشهود ثابت یهایی دارا

 - - - - - 2961.00 هاییدارا  ریسا

 3,804,238 2,686,214 2,407,844 1,962,824 1,468,936 2102168.00 یرجاریغ یهایی دارا جمع

 12,051,579 11,079,007 9,534,479 8,808,992 7,876,532 7,571,664 هایی دارا جمع

 152,433 145,361 368,056 540,667 1,250,724 658,486 ی تجار یهایپرداختن

 53,416 4,402 45,294 49,207 36,645 40,001 یرتجاریغ یهایپرداختن

 - - - 7,705 - - یپرداختن اتیمال

 1,379,809 290,429 598,410 304,572 457,759 183,182 یپرداختن سهام  سود

 - - - - 52,924 63,778 یمال التیتسه

 1,585,658 440,192 1,011,760 902,151 1,798,052 945,447 ی جار یهایبده جمع

 - - - - - 52,454 بلندمدت  یمال التیتسه

 8,691 6,367 5,661 4,096 3,472 2,240 کارکنان خدمت انیپا  یایمزا رهیذخ

 8,691 6,367 5,661 4,096 3,472 54,694 یرجاریغ یهایبده جمع

 1,594,349 446,559 1,017,421 906,247 1,801,524 1,000,141 هایبده جمع

 6,691,000 6,691,000 5,382,000 5,382,000 3,588,000 3,588,000 ه یسرما

 812,184 812,184 861,764 - - - ان یجر  در هیسرما)کاهش( شیافزا

 669,100 611,977 509,976 441,619 358,800 358,800 یقانون اندوخته

 2,284,946 2,517,287 1,763,318 2,079,126 2,128,208 2,624,723 انباشته ( انی)ز سود

 10,457,230 10,632,448 8,517,058 7,902,745 6,075,008 6,571,523 سهام صاحبان حقوق جمع

 12,051,579 11,079,007 9,534,479 8,808,992 7,876,532 7,571,664 سهام صاحبان حقوق و هایبده جمع
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 انيز سود و ورتص 
  آورده  ر یز جدول  در  1398  سال ییابتدا ماهه شش   و  1397 تا  1393  یهاسال به مربوط شرکت  ان یز سود  صورت

 .است شده

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

(الیر  ونیلیم )  ماهه6 1397 1396 1395 1394 1393 

 1,218,485 1,760,868 1,179,589 1,498,881 1,517,261 1,971,575 سهام  سود  درآمد

 11,193 16,269 95,942 - - - شده  نیتضم سود  درآمد

 425,733 300,384 121,461 187,402 136,271 498,078 ها  یگذار   هیسرما فروش( انی)ز سود

 20,383 22,549 18,854 27,205 58,517 18,949 ی اتیعمل ی درآمدها ریسا

 1,675,794 2,100,070 1,415,846 1,713,488 1,712,049 2,488,602 ی اتیعمل  یدرآمدها جمع

 (35,324) (56,864) (48,776) (51,342) (39,496) (30,483) یعموم   و یادار فروش،  یهانه یهز

 (20) - - - - - ی اتیعمل یهانه یهز ریسا

 (35,344) (56,864) (48,776) (51,342) (39,496) (30,483) ی اتیعمل  یها نه یهز جمع

 1,640,450 2,043,206 1,367,070 1,662,146 1,672,553 2,458,119 ی اتیعمل( انی)ز سود

 (9,191) (3,274) - (6,331) (16,270) (25,933) یمال یهانه یهز

 93 78 79 558 2 7,354 یاتیرعملی غ یهانه یهز و درآمدها  ریسا

 1,631,352 2,040,010 1,367,149 1,656,373 1,656,285 2,439,540 خالص ( انی)ز سود
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 NAV محاسبه .2
  1398/ 03/ 31ماهه منتهی به    6مالی    صورتبا توجه به   سرمایه گذاری سپه   (NAV)  دارایی های  ارزش فعلی خالص 

و قیمت سهام در تاریخ   31/05/1398ماهه منتهی به  1 های  پرتفوی منتشره برای دوره  وضعیتو آخرین صورت 

تا شناختی کلی    گردد و غیر بورسی شرکت معرفی می   برآورد شده است. بدین منظور پرتفوی بورسی  04/06/1398

شده پرتفوی بورسی و غیر  شده در هر صنعت و شرکت ایجاد گردد. جدول ذیل بهای تمام گذاری انجام از سرمایه

 دهد.را نمایش می   شرکت سرمایه گذاری سپهبورسی 

 هایگذارهیشده سرماتمام یبها – 6 جدول

 درصد  (الیر  ونیلی)م  شدهتمام  یبها 

 %98 10,131,043 یبورس  یپرتفو

 %2 155,293 یبورس  ریغ  یپرتفو

 %100 10,286,336 جمع

  ی گذاره یاز مجموع سرما یدرصد  98 یکه سهم است الیر ون یل یم 10,131,043 یبورس  ی شده پرتفوتمام یبها

  یبورس   یهاشرکت مربوط به شرکت   یسهم عمده پرتفو   نکه یدارد. با توجه به ا  یبورس   ر یو غ  ی بورس   یهادر شرکت 

 .بازار است کیستماتیس  سک یر ریسهم تحت تأث نیاست ارزش ا

 

شرکت یهایگذارهیسرما بیترک – 3 نمودار

پرتفوی بورسی

98%

یپرتفوی غیر بورس

2%
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 یبورس يپرتفو یبررس -2-1
اند )از  داده   لیشرکت را تشک  یبورس   یدرصد از پرتفو  16درصد و    19  حدود بیچادرملو به ترت  یصنعت   یگهر و شرکت معدنگل   آهنسنگ   شرکت  دو

  ی . برا ند یآی به شمار م سپه یگذاره ی شرکت سرما یهای گذاره یسرما نیتر( و مهم دو سهم نیا ان یدر جر  یو با احتساب حق تقدم ها  نظر ارزش بازار 

از   ک یوزن هر  ر یاست. جدول ز شدهاستفاده  1398 ماهوریشهر 4 دوشنبه روز  یانیپا یهامت یشرکت از ق یبورس  ی ارزش پرتفو یروزرسانبه 

 .دهد ی را نشان م سپه یگذاره یشرکت سرما ی بورس  یها  یگذارهیسرما

 

 ترکیب پرتفوی بورسی  -4 نمودار

 

 

 

سنگ آهن گل گهر

19%

ومعدنی و صنعتی چادرمل

16%

مدیریت سرمایه گذاری 

امید

8%
ت گسترش نف

نو گاز پارسیا

7%

سنگ آهن گهر زمین

3%

ملی صنایع مس 

ایران

4%

پتروشیمی پردیس

6%

سایر

37%
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 شرکت به شرح جدول زیر است. مردادو  تیر همچنین درآمد حاصل از سود سهام محقق شده طی ماه های 

 1398 مردادو  تیردرآمد حاصل از سود سهام محقق شده در  -7 جدول
     یسودآور تیوضع یپورتفو تیوضع نام شرکت

 هی شرکت سرما یسال مال

 ری پذ

 یبرگزار خی تار

 مجمع

 خی تعداد سهام در تار

 مجمع

 یارزش اسم (الی ر ونیلی)م هی سرما

 هر سهم 

درصد 

 تیمالک

درآمد هر سهم 

 ( الی )ر

هر سهم  یدرآمد نقد

 ( الی )ر

 درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده 

1398 ریت  

29/12/1397 سیمان داراب   26/04/1398  160,283,564 900,000 1,000 18 426 270 43,277 

29/12/1397 پتروشیمی خارک   29/04/1398  12,665,469 2,000,000 1,000 1 12,744 10,000 126,655 

29/12/1397 پتروشیمی فن آوران   22/04/1398  12,385,687 950,000 1,000 1 16,164 16,000 198,171 

29/12/1397 فوالد مبارکه  30/04/1398  283,420,681 130,000,000 1,000 - 941 300 85,026 

29/12/1397 داروسازی فارابی   03/04/1398  23,000,000 400,000 1,000 6 2,398 1,635 37,605 

29/12/1397 سرمایه گذاری البرز  01/04/1398  27,228,779 4,800,100 1,000 1 671 270 7,352 

29/12/1397 رادیاتور ایران  02/04/1398  15,200,000 300,000 1,000 5 391 40 608 

29/12/1397 گروه بهمن   31/04/1398  14,762,924 10,000,000 1,000 - 207 190 2,805 

29/12/1397 پاالیش نفت بندرعباس  30/04/1398  34,608,787 12,800,000 1,000 - 2,543 1,700 58,835 

29/12/1397 پتروشیمی پارس   26/04/1398  6,427,897 6,000,000 1,000 - 9,830 9,300 59,779 

29/12/1397 پتروشیمی جم   19/04/1398  34,998,204 13,800,000 1,000 - 1,929 1,670 58,447 

29/12/1397 پتروشیمی فجر   31/04/1398  26,172,189 6,500,000 1,000 - 1,131 1,200 31,407 

29/12/1397 فرابورس ایران  16/04/1398  10,000,000 1,000,000 1,000 1 578 120 1,200 

29/12/1397 گروه صنعتی و معدنی امیر  10/04/1398  1,067,705 84,000 1,000 1 3,841 385 411 

29/12/1397 سنگ آهن گل گهر  09/04/1398  684,032,580 48,000,000 1,000 1 1,216 1,080 738,755 

29/12/1397 ملی صنایع مس ایران  24/04/1398  333,653,760 78,000,000 1,000 - 692 150 50,048 

29/12/1397 پاالیش نفت تبریز  31/04/1398  1,004,058 3,884,211 1,000 - 4,363 2,400 2,410 

29/12/1397 پتروشیمی اراک   10/04/1398  28,956,184 8,064,000 1,000 - 1,588 1,500 43,434 

29/12/1397 پتروشیمی مارون   16/04/1398  6,126,400 8,000,000 1,000 - 4,639 4,000 24,506 

29/12/1397 پتروشیمی مبین   29/04/1398  56,214,971 14,252,000 1,000 - 1,673 1,500 84,322 

29/12/1397 پلی پروپیلن جم   02/04/1398  446 2,000,000 1,000 - 3,258 3,250 1 

 351,734,311 1,772,21۰,285     جمع 
 

35 71,223 56,96۰ 1,655,۰54 

   1398 مرداد                                                  
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 

 تامین
31/02/1398  30/05/1398  36,389,570 81,500,000 1,000 

- 
433 400 14,556 

31/02/1398 سرمایه گذاری دارویی تامین  30/05/1398  4,743,048 2,900,000 1,000 - 2,128 2,000 9,486 

 24,۰42 2,4۰۰ 2,561 - - 84,4۰۰,۰۰۰ 41,132,618   جمع 
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 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 عام( ی)سهامسپه  یگذار هیسرما یادیبن لیتحل              

 1,679,۰96 59,36۰ 73,784 35  436,134,311 1,813,342,9۰3   ماهه(  )دو جمع کل

سهام   یشرکت در بخش واگذار  تیوضعصورت در ( 31/03/1398به  یماهه منته 6 ی مال یهابعد از انتشار صورت  ی)دوره  1398 مردادو  ر یت یها دوره  راتییتغ

 است: ر یبه شرح جدول ز

 1398 مردادو  تیرصورت ریز سهام واگذار شده طی  -8 جدول
 1398 ریت

 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 

 - 36,090 5,975 36,090 5,975 6,039,879 ارتباطات سیار

 - 72,293 6,787 72,293 6,787 10,651,627 پتروشیمی جم 

 - 2,379 147 2,379 147 16,143,001 تامین سرمایه امید

 2 12 26,905 10 22,421 446 پروپیلن جم پلی 

 3 20 37,593 17 31,954 532 پتروشیمی نوری 

 5 11۰,794   11۰,789     جمع 

 1398 مرداد

 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 

 7,386 11,862 2,372 4,476 895 5,000,000 سرمایه گذاری غدیر

 7,386 11,862   4,476     جمع 
 کل  جمع

  
65,2115  

 
656,122  391,7  

 باشد:وضعیت پرتفوی بورسی شرکت به صورت ذیل می همچنین صورت 
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 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 عام( ی)سهامسپه  یگذار هیسرما یادیبن لیتحل              

 

 پرتفوی بورسی  -9جدول 
 )کاهش(  افزایش پرتفوی  از درصد روز ارزش قیمت آخرین سهم هر.ت  ب مالکیت درصد .ت ب سهام  تعداد سهم هر اسمی ارزش سرمایه  نماد شرکت نام 

 3,433,005 %15 4,651,422 6800 1,781 %1.43 1,218,417 684,032,580 1,000 48,000,000 کگل سنگ آهن گل گهر

 2,952,976 %12 3,882,397 5081 1,216 %1.74 929,421 764,100,935 1,000 44,000,000 کچاد  معدنی و صنعتی چادرملو

 1,852,825 %9 2,704,178 5900 1,857 %1.53 851,353 458,335,203 1,000 30,000,000 وامید مدیریت سرمایه گذاری امید 

 1,285,650 %7 2,072,293 5873 2,229 %0.87 786,643 352,850,811 1,000 40,500,000 پارسان  گسترش نفت و گاز پارسیان

 198,725 %3 867,141 17000 13,104 %0.41 668,416 51,008,312 1,000 12,300,000 کگهر سنگ آهن گهر زمین

 816,894 %4 1,404,015 4208 1,760 %0.43 587,121 333,653,760 1,000 78,000,000 فملی ملی صنایع مس ایران 

 1,283,692 %6 1,809,283 22812 6,627 %1.32 525,591 79,312,783 1,000 6,000,000 شپدیس  پتروشیمی پردیس 

 712,446 %4 1,126,881 3976 1,462 %0.22 414,435 283,420,681 1,000 130,000,000 فوالد فوالد مبارکه

 916,324 %5 1,322,463 5800 1,781 %0.48 406,139 228,010,860 1,000 48,000,000 کگلح سنگ آهن گل گهر )حق تقدم(

 258,653 %2 553,561 13093 6,975 %0.22 294,908 42,279,158 1,000 19,200,000 همراه  ارتباطات سیار

 686,064 %4 977,376 4081 1,216 %0.54 291,312 239,494,318 1,000 44,000,000 کچادح  معدنی وصنعتی چادر ملو )حق تقدم( 

 562,233 %3 852,792 68853 23,459 %1.30 290,559 12,385,687 1,000 950,000 شفن پتروشیمی فن آوران 

 168,443 %1 405,979 11600 6,787 %0.25 237,536 34,998,204 1,000 13,800,000 جم پتروشیمی جم

 421,332 %2 658,526 62420 22,483 %0.44 237,194 10,549,919 1,000 2,400,000 زاگرس پتروشیمی زاگرس

 381,988 %2 596,736 3723 1,340 %17.81 214,748 160,283,564 1,000 900,000 ساراب  سیمان داراب 

 398,497 %2 610,743 2576 895 %0.33 212,246 237,089,564 1,000 72,000,000 وغدیر  سرمایه گذاری غدیر 

 57,726 %1 264,199 41102 32,121 %0.11 206,473 6,427,897 1,000 6,000,000 پارس  پتروشیمی پارس

 331,916 %2 538,063 15547 5,956 %0.25 206,147 34,608,787 1,000 13,800,000 شبندر پاالیش نفت بندرعباس 

 48,991 %1 254,959 8344 6,741 %0.16 205,968 30,555,956 1,000 19,048,697 فخوز فوالد خوزستان 

 321,626 %2 505,204 8987 3,266 %0.39 183,578 56,214,971 1,000 14,252,000 مبین پتروشیمی مبین

 87,662 %1 248,505 9,495 6,146 %0.40 160,843 26,172,189 1,000 6,500,000 بفجر پتروشیمی فجر

مادر )هلدینگ( صنایع پتروشیمی خلیج 

 فارس
 116,009 %1 229,802 5,903 2,923 %0.04 113,793 38,929,758 1,000 91,500,000 فارس 

 73,092 %1 184,224 1902 1,147 %1.38 111,132 96,858,012 1,000 7,000,000 امید سرمایه امید تامین 

 143,380 %1 242,342 39557 16,153 %0.08 98,962 6,126,400 1,000 8,000,000 مارون پتروشیمی مارون

 665,200 %2 757,382 19,933 2,426 %0.63 92,182 37,996,407 1,000 6,000,000 شخارک پتروشیمی خارک

 (31,609) %0 44,197 3031 5,199 %0.55 75,806 14,581,690 1,000 2,635,713 خکاوه  سایپا دیزل
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 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 عام( ی)سهامسپه  یگذار هیسرما یادیبن لیتحل              

سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 

 تامین 
 26,167 %0 97,888 2690 1,971 %0.04 71,721 36,389,570 1,000 81,500,000 تاپیکو

 31,867 %0 91,407 3357 2,187 %0.57 59,540 27,228,779 1,000 4,800,100 والبر سرمایه گذاری البرز 

 255,497 %1 314,908 6259 1,181 %1.84 59,411 50,312,899 1,000 2,735,000 دسبحا  گروه دارویی سبحان 

 157,922 %1 214,363 7403 1,949 %0.36 56,441 28,956,184 1,000 8,064,000 شاراک پتروشیمی اراک 

 30,911 %0 73,040 12،093 6,975 %0.03 42,129 6,039,879 1,000 19,200,000 همراهح  ارتباطات سیار )حق تقدم(

 35,455 %0 66,991 14124 6,649 %0.16 31,536 4,743,048 1,000 2,900,000 تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین 

 684,697 %2 714,498 16076 671 %4.44 29,801 44,444,982 1,000 1,000,000 شگل گلتاش

 515,751 %2 542,835 8224 410 %2.20 27,084 66,006,193 1,000 3,000,000 غبشهر صنعتی بهشهر

 179,350 %1 204,869 13049 1,625 %7.85 25,519 15,700,000 1,000 200,000 غشهد شهد ایران 

 469,529 %2 492,177 21399 985 %3.83 22,648 23,000,000 1,000 600,000 دفارا  داروسازی فارابی 

 6,169 %0 26,368 26261 20,117 %0.03 20,199 1,004,058 1,000 3,884,211 شبریز پاالیش نفت تبریز 

 1,380 %0 19,079 2357 2,186 %0.17 17,699 8,094,823 1,000 4,800,100 والبرح هلدینگ البرز )حق تقدم( 

 10,426 %0 27,843 1886 1,180 %0.15 17,417 14,762,924 1,000 10,000,000 خبهمن گروه بهمن

 135,664 %0 151,179 9946 1,021 %5.07 15,515 15,200,000 1,000 300,000 ختور رادیاتور ایران 

 511 %0 5,732 1,000 911 %3.43 5,221 5,731,590 1,000 167,029 کچینی کارخانه چینی ایران 

سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 

 وجوه 
 55,987 %0 60,750 2,700 212 %1.50 4,763 22,500,000 1,000 1,500,000 سپرده

 8,243 %0 10,622 658 147 %0.23 2,379 16,143,001 1,000 7,000,000 امیدح تامین سرمایه امید )حق تقدم( 

 192,676 %1 193,676 13834 71 %1.00 1,000 14,000,000 1,000 1,400,000 فرابورس فرابورس ایران 

 159 %0 230 5223 1,611 %0.00 71 44,062 1,000 4,000,000 وهور مدیریت انرژی امید تابان هور 

 7 %0 29 6557 4,991 %0.00 22 4,408 1,000 542,000 سهرمز سیمان هرمزگان

 33 %0 35 17295 1,000 %0.00 2 2,000 1,000 70,000 کمرجان  مرجان کار

 22 %0 24 16295 1,333 %0.00 2 1,500 1,000 70,000 کمرجانح  مرجان کار )حق تقدم(

 215,292 %1 215,292 18721 - %1.92 - 11,500,000 1,000 600,000 دفاراح  داروسازی فارابی )حق تقدم( 

 21,157,454  31,228,497    10,131,043 4,732,088,306    جمع
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 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 عام( ی)سهامسپه  یگذار هیسرما یادیبن لیتحل              

 یبورس ری غ يپرتفو یبررس -2-2

2-2- 

شرکت   یبورس  ریسبد غ تیبااهم یهادارد. شرکت الیر ونی لیم 27,179و مازاد ارزش  الیر ونی لیم 155,293شده تمام یبها ،وسپه  ی بورس  ریغ یپرتفو 

  و  یدرصد  4 تیبا مالک لیزینگ امید  ،یدرصد  27 تیبا مالک تولیدی ساگار و قطعات نسوز ،یدرصد  100 تیبا مالک مهر یگذاره یاند از: شرکت سرماعبارت

 . یدرصد  1 تیبا مالک هی بازار سرما زرافشان امید ایرانیان  یگذاره یصندوق سرما

 

 یبورس ریغ  یپرتفو -11جدول 

 شرکت نام 
  ونیلی)م هیسرما

 (الیر

 سهم هر یاسم ارزش

 (الی)ر
 سهام  تعداد

 درصد

 تیمالک
 پرتفو  از سهم .ت ب

  هر.ت ب

 (الی)ر سهم
EPS P/E 

 ای متیق

  هر ارزش

 سهم

  شیافزا

 )کاهش(

 19,521 1,195 6 199 1,000 %64 100,000 100 100,000,000 1,000 100,000 مهر  گذاری سرمایه

 - 69,421   69,421 %10 14,830 27 213,624 100,000 78,011 نسوز ساگاروقطعات تولیدی

 - 1,000   1,000 %8 12,505 4 12,504,400 1,000 300,000 امید لیزینگ

 7,658 20,952   10,011 %5 7,008 1 700,000 10,000 1,000,000 ایرانیان امید زرافشان گذاری سرمایه صندوق

 - 6,406   6,406 %4 6,840 1 1,067,705 1,000 84,000 امیر معدنی و صنعتی گروه

 - 9,112   9,112 %4 6,697 49 735,000 10,000 15,000 لرستان مایه خمیر

 - 1,285   1,285 %3 4,979 19 3,876,122 1,000 20,000 برک  ایران پشمبافی

 - 1,000   1,000 %1 1,000 100 1,000,000 1,000 1,000 توشه مهر تجارت بازرگانی

 - 1,000   1,000 %0 752 5 752,216 1,000 14,523 سهند شهد

 - 10,000   10,000 %0 240 - 24,000 1,000 6,240 ایران  گذاری سرمایه صنعت توسعه موسسه

 - 5,621   5,621 %0 235 - 41,804 1,000 10,800 کاشان وبافندگی ریسندگی

 - 2,968   2,968 %0 69 - 23,250 1,000 15,000 پاکت گیالن

 - 1,002   1,002 %0 54 - 53,911 1,000 158,244 مازندران نساجی

 - 100,000   100,000 %0 50 - 500 100,000 30,000 (خاص)سهامی  امید  خدمات رایانه

 - 1   1 %0 33 - 32,526,000 1 1,004,930 ناما آسیا طبیعی گاز مخازن تولیدی

 - 166,667   166,667 %0 1 - 6 1,000,000 65,810 سفالین  یزد

 - 0   0 %0 - - 50 1,000 40,000 بهمن  تولیدی
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 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 عام( ی)سهامسپه  یگذار هیسرما یادیبن لیتحل              

 - 0   0 %0 - - 67 1,000 147,269 کاشان وابریشم مخمل کارخانجات

 27,179     1.00 155,293  153,518,655   جمع

 

گذاری  ارزش روز صندوق سرمایه همچنین  اند.  های مشابه برآورد شده شرکت   P/E  نسبتو    (EPS)با توجه به سود هر سهم    سرمایه گذاری مهرهای  شرکت

 است. شدهمحاسبه  1398شهریورماه   4 خیدر تار  صندوقابطال اعالمی از طرف  NAVبا استفاده از   ایرانیان  امید  زرافشان
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 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 )سهامی عام( سرمایه گذاری سپهتحلیل بنیادی          

،  1398/ 31/05به    یمنته  یپرتفو   تیوضعاست، با استفاده از صورت   قرارگرفته   NAVمحاسبات    یکه مبنا  یاطالعات

سهام   مت یق ن یهمچن ،باشد ی م 03/1398/ 31به  یماهه منته 6 ی مال یهاصورت حقوق صاحبان سهام مربوط به 

شرکت به   نیا یهایی ارزش خالص دارا نیبنابرا است؛  04/06/1398مورخ  یانیپا متیمربوط به ق یبورس  یپرتفو 

  دوم  و اول ویسنار تفاوت  است ذکر به .الزم است ل یجدول ذ صورتهر سهم به  P/NAVهر سهم و نسبت  یازا

 .باشد ی م اول ویسنار در  ی بورس  ر یغ یپرتفو مازاد احتساب به   مربوط

 )میلیون ریال(  NAVمحاسبه  – 12 جدول
 هر سهم  NAV محاسبه

 دوم  ویسنار اول  ویسنار  

  21,157,454  21,157,454 ی بورس  یپرتفو مازاد

 -  27,179 ی بورس  ریغ  یپرتفو مازاد

  26,015  26,015 ارزش   کاهش رهیذخ

  10,457,230  10,457,230 سهام  صاحبان حقوق

  7,391  7,391 سهام  یواگذار درآمد

  رمجموعهیز  از یافتیدر یمیتقس  سود

 ها
1,679,096  1,679,096  

NAV 34,572,850  34,545,671  

  33,327,186  33,354,365 سهام  تعداد

)ریال( سهم هر  NAV   4,985  4,981  

 2،883 2،883 )ریال(   سهم هر  روز  متیق

 P/NAV 58% 58% نسبت

 تحلیل حساسیت -2-3
  چادک و  کگلسهام  متیق ر یی تغ راتیآن، تأث  راتیی و تغ NAVبهتر از  یبه برآورد ی ابیدست یقسمت برا  نیا در

  136 سپهو NAVسهم کگل  متیق یالیر  1،000کاهش  ای شی. با افزااست ل یجدول ذ صورتو به  شدهیبررس 

  الیر 150 وسپه  NAVسهم کچاد  مت یق ی الیر 1،000کاهش  ا ی شیو با افزا ابد؛یی کاهش م ای ش یافزا الیر

 .ابد یی م کاهش  ای شیافزا

 حساسیتتحلیل  -13جدول 

  ریتأث شرح 

در  
NAV  

 ( الی)ر
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±1،000 

 الیر

 رییتغ

 متیق

 کگل

136± 

±1،000 

 الیر

 رییتغ

 متیق

 کچاد

150± 

 


