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 سرمايه نوين تأمینگذاري مشاور سرمايه

 

 شرکت تحلیل بنیادي

 سرمايه گذاري غدير

 )سهامی عام( 

 

 1399 اردیبهشت ماه
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 معرفی شرکت .1

 تاريخچه 
نام اولیه شرکت سرمایه گذاری بانک صادرات ایران )سهامی با  24/07/1370در تاریخ  غدیرسرمایه گذاری شرکت 

به ثبت رسید.  86180با شماره ثبت  خاص( در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران برای مدت نامحدود

از سهامی خاص به سهامی عام  28/09/1374مجمع عمومی فوق العاده مورخ  یماتتصمبه موجب  نوع شرکت

مورد تایید هیئت  26/12/1374تغییر یافته و تقاضای پذیرش آن در سازمان بورس  اوراق بهادار تهران در تاریخ 

بورس درج و  نام شرکت در فهرست نرخ های 1375پذیرش قرار گرفت و پس از انجام مقدمات الزم، ار اوایل سال 

 معامالت بر روی سهام شرکت از همان زمان آغاز شد.

 فعالیت اصلی  
 عبارت است از: اساسنامهبخش دوم موضوع فعالیت شرکت اصلی طبق ماده سه 

سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحد های سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با  

به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و یا اشخاص تحت کنترل شرکت، هدف کسب انتفاع 

موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق 

 سرمایه پذیر )اعم از ایرانی یا خارجی( در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند:

 گاز و پتروشیمی  نفت و -1

 احداث ساختمان -2

 سیمان و صنایع وابسته آن -3

 صنایع معادن -4

 برق و انرژی -5

 حمل و نقل -6

7- IT  وICT و شبکه های انتقال اطالعات 
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 سهامداران بیترک 
 ونیلیم 72،000،000 مبلغ 1398 اسفند 29 مورخ میاندوره ای گزارش تفسیری مدیریت اساس بر شرکت هیسرما

 شکل زیر ترکیب سهامداران شرکا را نشان می دهد.جدول و  .باشدیم ،الیر
 ترکیب سهامداران شرکت -1جدول 

 درصد مالکیت سهامداران
 21.17 و ادغام شده یمل یو پس انداز کارکنان بانک ها یو از کار افتادگ یصندوق بازنشستگ

 17.76 مسلح یها روین یبازنشستک صندوق

 15 مسلح یها روین مهیب صندوق

 13.12 مسلح یها روین یاجتماع نیسازمان تام یگذار هیسرما شرکت

 3.22 کوثر مهیب شرکت

 1.89 مسلح یها رویعمر و حوادث ن مهیب صندوق

 4.16 ریو عشا انییروستا یاجتماع مهیصندوق ب موسسه

 2.05 صبا هیسرما تیریتوسعه و مد شرکت

 21.63 سهامداران ریسا

 100 جمع

 

 

 ترکیب سهامداران -1نمودار 

از صندوق بازنشستگی و

از کار افتادگی و پس اند

و کارکنان بانک های ملی

ادغام شده

21%

نیرو صندوق بازنشستکی

های مسلح

18%

صندوق بیمه 

نیرو های مسلح

15%

شرکت سرمایه گذاری

سازمان تامین اجتماعی

نیرو های مسلح

13%

وثرشرکت بیمه ک

3%

صندوق بیمه عمر و 

حوادث نیرو های مسلح

2%

مه موسسه صندوق بی

و اجتماعی روستاییان

عشایر

4%

ت شرکت توسعه و مدیری

سرمایه صبا

2%
سایر سهامداران

22%
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 هيسرما راتییتغ 
 الیر میلیارد 72،000 مبلغ به مرحله چند یط کهبوده است  الیر میلیارد 10 مبلغ یستأس بدو در شرکت هیسرما

افزایش سرمایه  سه .است افتهی شیافزا )الیر1،000 سهم هر یاسم ارزش به سهم، 72،000،000،000)شامل تعداد 

  اخیر شرکت به شرح زیر است.

 سرمایه راتییتغ -2جدول 

 هیسرما شیمحل افزا (الیر ونیلی)مدیجد هیسرما هیسرما شیدرصد افزا هیسرما شیافزا خیتار

و اندوخته یمطالبات و آورده نقد 36،000,000 100 19/07/1393  

 یمطالبات و آورده نقد 46،080,000 28 1394/08/07

 و اندوخته یمطالبات و آورده نقد 72،000,000 56 1395/08/24

 روند سودآوري و تقسیم سود شرکت 
 نیانگیشده است. مارائه لیسنوات گذشته در جدول ذ یط غدیرشرکت سرمایه گذاری سود  میو تقس یسودآور روند

است  ینکته ضرور نیذکر ا نیهمچن .درصد است 91 در حدودسال گذشته  5 یسود شرکت در ط میدرصد تقس

 .است شده لحاظ 1398 یمال سال معادل گزارش نیا در 30/09/1398به  یمنته یکه سال مال
 شرکت سود میتقس و یآور سود روند – 3 جدول

 

 

 درصد تقسیم سود EPS DPS (سهم ونیلی)م مجمع خیتار در سهام تعداد یمال سال

1394 46،080 485 400 82% 

1395 72،000 172 160 93% 

1396 72،000 195 190 97% 

1397 72،000 280 250 89% 

1398 72،000 542 490 90% 
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 سود میتقس و یآور سود روند -2نمودار 
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 ترازنامه 
  :باشدیم لیذ جدول شرح هب1399و سه ماهه  1398 تا 1394 یهاسال یبرا غدیر سرمایه گذاری شرکت ترازنامه

 (الیر ونیلی)م ترازنامه -4 جدول

(الیر ونیلیم)  99سه ماهه  1398 1397 1396 1395 1394 

 3،704،968 3،195،329 1،413،775 182،978 369،439 357،173 موجودی نقد

 166،698 347،840 408،104 645،701 752،460 1،021،415 مدتکوتاههای گذاریسرمایه

 33،674،669 35،665،077 24،063،992 23،032،490 30،558،930 34،839،951 های تجاریدریافتنی

 4،486 2،893 4،261 5،028،688 3،291،129 4،449،251 های غیرتجاریدریافتنی

 1،833 1،558 1،096 2،525 2،287 2،215 ها و سفارشاتپیش پرداخت

 520،470 694،657 887،502 - - - های نگهداری شده برای فروشدارایی

 38,073,124 39,907,354 26,778,730 28,892,382 34,974,245 40,670,005 های جاریجمع دارایی

 23،711،311 22،947،349 18،853،153 10،250،186 10،340،058 7221271 های بلندمدتدریافتنی

 86،624،370 86،958،806 84،206،563 85،309،518 80،044،711 73،771،964 های بلندمدتگذاریسرمایه

 428 428 428 420 428 402 های نامشهوددارایی

 1،244،934 913،985 880،605 845،539 556،975 648،086 های ثابت مشهوددارایی

 375،016 374،987 925،212 925،212 939،144 63،331 هاسایر دارایی

 111,956,059 111,195,555 104,865,961 97,330,875 91,881,316 81,705,054 های غیرجاریجمع دارایی

 150,029,183 151,102,909 131,644,691 126,223,257 126,855,561 122,375,059 هاجمع دارایی

 514،336 578،959 715،767 903،573 683،848 479،644 های غیرتجاریپرداختنی

 - - - - 40،048 5،805 مالیات پرداختنی

 668،563 3،057،801 3،777،291 5،410،918 9،440،250 6،760،495 سود سهام پرداختنی

 4،892،382 5،307،684 5،421،586 4،815،283 4،074،501 5،719،945 تسهیالت مالی

 6,075,281 8,944,444 9,914,644 11,129,774 14,238,647 12,965,889 های جاریجمع بدهی

 251،674 251،674 770،449 595،669 941،588 - تسهیالت مالی بلندمدت

 7،823 8،256 6،534 7،160 4،989 4،770 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 259,497 259,930 776,983 602,829 946,577 4,770 های غیرجاریجمع بدهی

 6,334,778 9,204,374 10,691,627 11,732,603 15,185,224 12,970,659 هاجمع بدهی

 72،000،000 72،000،000 72،000،000 72،000،000 46،080،000 36،000،000 سرمایه

 - - - - 8،423،543 9،802،035 افزایش)کاهش( سرمایه در جریان

 7،200،000 7،200،000 5،927،442 4،920،321 4،219،629 3،600،000 اندوخته قانونی

 14،029،330 14،029،330 13،765،771 11،828،161 28،996،738 28،996،737 هاسایر اندوخته

 50،465،075 48،669،205 29،259،851 25،742،172 23،950،427 31،005،628 سود )زیان( انباشته

 143,694,405 141,898,535 120,953,064 114,490,654 111,670,337 109,404,400 جمع حقوق صاحبان سهام

 150,029,183 151,102,909 131,644,691 126,223,257 126,855,561 122,375,059 ها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهی
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 انيز سود و ورتص 
 .است شده آورده ریز جدول در 1399و سه ماهه  1398 تا 1394 یهاسال به مربوط شرکت انیز سود صورت

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

(الیر ونیلیم)  99سه ماهه  1398 1397 1396 1395 1394 

 121،868 40،575،890 20،277،761 15،158،206 13،589،129 23،436،842 درآمد سود سهام

 درآمد سود تضمین شده
    

252،457 85،825 

 1،767،058 263،559 1،937،610 1،422 (11،450) 75،391 گذاری هاسود )زیان( فروش سرمایه 

 سود )زیان( تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
 

- - - 29،007 - 

 121،118 234،688 - 120،550 سایر درآمدهای عملیاتی
 

- 

 1,974,751 41,120,913 22,336,489 15,394,316 13,577,679 23,632,783 جمع درآمدهای عملیاتی

 هزینه های عملیاتی
      

 (31،219) (670،910) (119،484) (122،061) (138،204) (171،732) های فروش، اداری و عمومیهزینه

 - - - - (19،342) - های عملیاتیسایر هزینه

 (31,219) (670,910) (119,484) (122,061) (157,546) (171,732) جمع هزینه های عملیاتی

 1,943,532 40,450,003 22,217,005 15,272,255 13,420,133 23,461,051 )زیان( عملیاتیسود 

 (148،856) (1،018،730) (1،281،711) (1،271،683) (1،139،856) (1،336،319) های مالیهزینه

 1،194 (360،326) (758،107) 13،288 23،299 230،735 های غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینه

 1,795,870 39,070,947 20,177,187 14,013,860 12,303,576 22,355,467 )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیاتسود 

 - (38،343) (34،777) (35،906) - (4،142) مالیات بر درآمد

 1,795,870 39,032,604 20,142,410 13,977,954 12,303,576 22,351,325 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

 1,795,870 39,032,604 20,142,410 13,977,954 12,303,576 22,351,325 سود )زیان( خالص
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 NAV محاسبه .2
 میاندوره ای سه ماهه مالی صورتبا توجه به غدیرشرکت سرمایه گذاری  (NAV) دارایی های ارزش فعلی خالص

ماهه منتهی به  1 پرتفوی منتشره برای دوره وضعیتو آخرین صورت 30/09/1399منتهی به  سال مالی

است. بدین منظور پرتفوی بورسی و غیر بورسی  برآورد شده 16/02/1398تاریخ و قیمت سهام در  31/01/1399

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

 دهد.را نمایش می غدیرشرکت سرمایه گذاری ورسی و غیر بورسی شده پرتفوی ببهای تمام

 هایگذارهیشده سرماتمام یبها – 6 جدول

 درصد (الیر ونیلی)م شدهتمام یبها 

 %68 58،858،521 یبورس یپرتفو

 %32 27،822،019 یبورس ریغ یپرتفو

 %100 86,680,540 جمع

 یگذارهیاز مجموع سرما یدرصد 68 یکه سهم است الیر ونیلیم 58،858،521 یبورس یشده پرتفوتمام یبها

 دارد.  یبورس ریو غ یبورس یهادر شرکت

 

شرکت یهایگذارهیسرما بیترک – 3 نمودار

68%

32%

پرتفوی بورسی پرتفوی غیر بورسی
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 )سهامی عام( غدیرتحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری               

 

 یبورس يپرتفو یبررس -2-1
اند داده لیشرکت را تشک یبورس یدرصد از پرتفو 13درصد و  19 درصد، 61 حدود بیبه ترت سنگ آهن گهرزمینو  پارسپتروشیمی  ،گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت سه

 اردیبهشت ماه 16 سه شنبهروز  یانیپا یهامتیقشرکت از  یبورس یارزش پرتفو یروزرسانبه ی. براندیآیشرکت به شمار م یهایگذارهیسرما نیتر)از نظر ارزش بازار( و مهم

 .دهدیرا نشان م غدیرسرمایه گذاری شرکت  یبورس یها یگذارهیاز سرما کیوزن هر  ریشده است. جدول زاستفاده  1399

 

 بورسیترکیب پرتفوی  -4 نمودار

 

 

 

 

از گسترش نفت و گ

پارسیان

61%

پتروشیمی پارس

سنگ آهن گهر 19%

زمین

13%

عه بین المللی توس

ساختمان

1%

توسعه صنایع 

بهشهر

2%

نتامین سرمایه نوی

1%

لی شرکت بین المل

ساروج بوشهر

1%

سایر

2%
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 .ایجاد نشده است 1399 ماه فروردینحاصل از سود سهام محقق شده طی  یهمچنین درآمد

سهام به شرح  یشرکت در بخش واگذار تیوضعصورت در( 29/12/1398به  یمنته ماهه 3 مالی یهابعد از انتشار صورت ی)دوره 1399 فروردین یها دوره راتییتغ

 است: ریجدول ز

 1399 فروردین صورت ریز سهام واگذار شده طی -7 جدول
 1399 فروردین

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

 275،016 345،624 5،529 70،608 1،129 62،500،000 بین المللی توسعه ساختمان

 3،532 11،258 9،621 7،726 6،602 1،170،144 پاالیش نفت بندرعباس

 24،668 50،284 4،225 25،616 2،152 11،900،000 بانک پاسارگاد

 64،924 78،875 4،639 13،951 820 17،000،000 سرمایه گذاری پارس آریان

 42،309 42،692 83،973 383 753 508،400 داروسازی قاضی

 51،461 69،353 81،591 17،892 21،049 850،000 پتروشیمی پارس

 920،672 1،050،097 6،325 129،425 779 166،008،416 تامین سرمایه نوین

 1,382,582 1,648,183   265,601     جمع
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 باشد:وضعیت پرتفوی بورسی شرکت به صورت ذیل میهمچنین صورت

 )میلیون ریال( پرتفوی بورسی  -8جدول 

 ب.ت تعداد سهام سرمایه نماد نام شرکت
درصد 

 مالکیت

ب.ت  هر 

 (ریال)سهم

آخرین 

 )ریال( قیمت
 ارزش روز

درصد از 

 پرتفوی

افزایش 

 )کاهش(
 406،988،607 %61 436،408،337 15980 1،077 67.4 29،419،730 27،309،658،109 40،500،000 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان

 114،220،450 %19 137،791،723 123،051 21،050 18.7 23،571،273 1،119،793،604 6،000،000 پارس پتروشیمی پارس

 88،732،768 %13 91،666،870 35018 1،121 21.3 2،934،102 2،617،707،191 12،300،000 کگهر سنگ آهن گهر زمین

 6،880،921 %1 7،872،032 8،973 1،130 14.6 991،111 877،302،161 6،000،000 ثاخت ساختمانبین المللی توسعه 

 11،984،220 %2 12،783،882 19،240 1،204 8.1 799،662 664،442،914 8،250،000 وبشهر توسعه صنایع بهشهر

 3،418،378 %1 3،795،473 7،847 780 5.4 377،095 483،684،641 9،000،000 تنوین تامین سرمایه نوین

 4،129،180 %1 4،428،770 19128 1،294 25.7 299،590 231،533،364 900،000 ساروج شرکت بین المللی ساروج بوشهر

 525،973 %0 642،462 8411 1،525 7.6 116،489 76،383،516 1،000،000 آ س پ آ.س.پ

 3،687،869 %1 3،763،193 53001 1،061 10.4 75،324 71،002،300 680،400 بموتو موتوژن

 1،114،001 %0 1،175،000 10340 537 1.1 60،999 113،636،362 10،000،000 خبهمن گروه بهمن

 6،928،264 %1 6،988،865 86،853 753 19.9 60،601 80،467،750 405،000 دقاضی داروسازی قاضی

 89،428 %0 142،248 17781 6،603 0.0 52،820 8،000،000 26،688،000 شبندر پاالیش نفت بندرعباس

 166،883 %0 217،469 9254 2،153 0.1 50،586 23،500،000 50،040،000 وپاسار بانک پاسارگاد

 434،586 %0 464،536 51293 3،307 0.3 29،950 9،056،511 3،643،408 تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان

 27،111 %0 35،064 11،688 2،651 0.2 7،953 3،000،000 1،320،000 ثباغ شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه

 708،364 %0 713،581 136،780 1،000 0.9 5،217 5،217،000 600،000 انرژی شرکت بورس انرژی

 58،442 %0 62،898 7،411 525 0.9 4،456 8،487،057 1،000،000 آ س پح آ.س.پ )حق تقدم(

 2،523،915 %0 2،525،430 89621 54 1.5 1،515 28،178،998 1،860،000 کاال بورس کاالی ایران

 445 %0 489 61097 5،500 - 44 8،000 6،000،000 شپدیس پتروشیمی پردیس

 17 %0 19 18775 2،000 - 2 1،000 2،180،000 پکویر کویر تایر

 32 %0 32 15254 474 - 2 2،110 2،180،000 پکویرح کویر تایر )حق تقدم(

 85 %0 87 20728 474 - 2 4،217 6،000،000 فوالژ فوالد آلیاژی ایران

 - %0 0 166،663 - - - 2 950،000 شفن پتروشیمی فن آوران

 8 %0 8 19،728 - - - 383 6،000،000 فوالژح فوالد آلیاژی ایران )حق تقدم(

 - %0 - 8003 - - - - 19،817،375 آریان سرمایه گذاری پارس آریان

 652,619,945  711,478,468    58,858,523    جمع

 



 

 
11 Novin.I.B Investment Consulting 

 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 )سهامی عام( غدیرتحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری               

 یبورس ریغ يپرتفو یبررس-2-2
شرکت  یبورس ریسبد غ تیبااهم یهادارد. شرکت الیر ونیلیم 416،061،737و مازاد ارزش  الیر ونیلیم 27،822،019شده تمام یبها ،غدیر یبورس ریغ یپرتفو

مجتمع صنایع ، شرکت یدرصد 100 تیبا مالک بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیرشرکت  ،یدرصد 100 تیمالکبا  سرمایه گذاری برق و انرژی غدیراند از: عبارت

 .یدرصد 100 تیبا مالک گسترش صنعت نوین ایرانیانشرکت   و درصدی 100با مالکیت  توسعه سرمایه و صنعت غدیردرصدی، شرکت  51با مالکیت  لومینیوم جنوبآ

 یبورس ریغ یپرتفو -9جدول 

 نام شرکت
سرمایه )میلیون 

 ریال(

ارزش اسمی 

 هر سهم )ریال(
 تعداد سهام

درصد 

 مالکیت
 قیمت یا ارزش هر سهم ب.ت هر سهم )ریال( سهم از پرتفو ب.ت

افزایش 

 )کاهش(
 244،311،897 25،634 1،000 %36 9،917،629 100 9،917،629،004 1،000 9،962،854 سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

 65،237،642 10،321 1،000 %25 6،998،780 100 6،998،779،295 1،000 7،000،000 بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

 45،640،820 14،559 1،000 %12 3،365،981 51 3،365،980،200 1،000 6،600،000 مجتمع صنایع الومینیوم جنوب

 53،843،083 17،077 1،000 %12 3،349،127 100 3،349،127،325 1،000 3،350،000 صنعت غدیرتوسعه سرمایه و 

 7،028،295 4،514 1،000 %7 2،000،000 100 1،999،999،960 1،000 2،000،000 گسترش صنعت نوین ایرانیان

 - 1،000 1،000 %4 1،040،000 100 1،039،999،940 1،000 1،040،000 بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش

 - 10،000 10،000 %1 300،000 100 29،999،996 10،000 300،000 خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر

 - 1،195،366 1،195،366 %1 147،030 82 123،000 1،000،000 150،000 خدمات انفورماتیک راهبر

 - 1،000 1،000 %1 145،000 29 144،999،750 1،000 500،000 سپهر پارس پایا

 - 1،000 1،000 - 112،304 3 112،303،960 1،000 4،300،000 توسعه مسیر برق گیالن

 - 1،000 1،000 - 82،498 33 82،497،500 1،000 250،000 کارگزاری بانک صادرات ایران

 - 10،000 10،000 - 72،999 100 7،299،970 10،000 73،000 صنعتی وبازرگانی غدیر

 - 1،349 1،349 - 64،488 60 47،800،000 1،000 80،000 سیسمتهای کارآمدمدیریت 

 - 1،000،000 1،000،000 - 50،000 - 50،000 1،000،000 12،627،589 صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

 - 3،843 3،843 - 44،420 20 11،560،000 1،000 57،000 بلبرینگ ایران

 - 31،204 31،204 - 31،203 100 999،970 1،000 1،000 پرشیاسرمایه گذاری زرین 

 - 1،768 1،768 - 28،288 40 16،000،000 2،250 90،000 مصادر جبل علی

 - 1،037 1،037 - 13،273 8 12،805،214 1،000 158،244 نساجی مازندران

 - 1،000 1،000 - 12،000 1 12،000،000 1،000 2،000،000 سرمایه گذاری اعتضاد غدیر

 - 1،000 1،000 - 10،000 100 9،999،960 1،000 10،000 پترو آرمان غدیر کیش

 - 1،000 1،000 - 9،701 97 9،699،990 1،000 10،000 گسترش صنعت نوین پایدار پارس

 - 2،332 2،332 - 6،760 3 2،899،324 1،000 108،949 ایران پوپلین

 - 1،000 1،000 - 5،808 1 5،808،000 1،000 968،000 سرمایه گذاری آذر



 

 
12 Novin.I.B Investment Consulting 

 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 )سهامی عام( غدیرتحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری               

 نام شرکت
سرمایه )میلیون 

 ریال(

ارزش اسمی 

 هر سهم )ریال(
 تعداد سهام

درصد 

 مالکیت
 قیمت یا ارزش هر سهم ب.ت هر سهم )ریال( سهم از پرتفو ب.ت

افزایش 

 )کاهش(
 - 764 764 - 2،842 - 3،720،840 1،000 800،000 داروسازی دانا

 - 973 973 - 2،823 2 2،902،321 1،000 140،000 صنایع خودروکویر

 - 2،422،000 2،422،000 - 2،422 100 1،000 2،422،000 2،422 جی آی سی اینترنشنال

 - 1،000 1،000 - 1،580 61 1،580،000 1،000 2،573 کارت ایران

 - 10،000 10،000 - 1،100 10 110،000 10،000 11،000 خدمات مالی وحقوقی راهبر ایرانیان

 - 24،906 24،906 - 989 0 39،709 1،000 115،786 کارخانجات تولیدی و صنعتی و تولیدی اتمسفر

 - 2،394 2،394 - 885 2 369،600 1،000 22،000 مدیریت تولید برق گیالن

 - 1،000 1،000 - 580 58 580،000 1،000 1،000 بین المللی توسعه پیمان تجارت پایدار

 - 3،100 3،100 - 359 0 115،812 1،000 30،000 یزدباف

 - 1،583 1،583 - 304 1 192،083 1،000 29،700 قوه پارس

 - 2،000 2،000 - 185 0 92،496 1،000 20،000 پشمبافی ایران برک

 - 10،000 10،000 - 160 5 16،000 10،000 3،220 موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران

 - 5،000 5،000 - 140 1 28،000 1،000 3،600 شرکت گرد باف یزد

 - 1،577 1،577 - 127 1 80،547 1،000 13،000 قند قهستان

 - 1،071 1،071 - 67 1 62،554 1،000 6،000 نیاز کارمندان و کارگران کارخانه ریسمان ریسی سمنان

 - 2،403 2،403 - 49 - 20،395 1،000 64،000 تولیدی کیان تایر

 - 10،000 10،000 - 49 98 4،900 10،000 50 تاسیسات استان سیستان و بلوچستان ساختمانی و

 - 2،488 2،488 - 20 - 8،040 1،000 20،000 پرسیت

 - 1،222 1،222 - 11 - 9،000 1،000 68،800 ملی شیمی کشاورز

 - 10،417 10،417 - 10 96 960 10،000 10 مدیریت تجهیز وتامین منابع ارمان

 - 1،000 1،000 - 10 - 10،000 1،000 500،000 غدیر نی ریزفوالد 

 - 2،365 2،365 - 6 - 2،537 1،000 10،800 ریسندگی وبافندگی کاشان

 - 3،540 3،540 - 2 - 565 1،000 3،000 ایران فرم

 - 691 691 - 2 - 2،894 1،000 152،531 پارسیلون

 - 1،000 1،000 - 2 - 2،000 1،000 800،000 غدیر انرژی المرد

 - 1،042 1،042 - 1 96 960 1،000 1 اکتشاف و تولید غدیر)بین المللی توسعه فن آوری پایدار پارس(

 - 1،042 1،042 - 1 96 960 1،000 1 گسترش فن آوری اندیشه ایرانیان

 - 1،000،000 1،000،000 - 1 0 1 1،000،000 500 خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان

 - 1،020 1،020 - 1 98 980 1،000 1 کارآمد غدیر سرمایه گذاری

 - 1،020 1،020 - 1 98 980 1،000 1 سرمایه گذاری تیر

 - 734 734 - 1 - 1،363 1،000 8،000،000 آهن و فوالد غدیر ایرانیان

 - - - - - - 25 1،000 20،000 توسعه بین الملل صنعت پارس

 - - - - - - 1 100،000 1،300،000 شرکت تولید برق خوزستان مپنا

 - - - - - - 200 1،000 12،000 شهد ارومیه

 - - - - - - 1 10،000 11،431،145 توسعه نیشکر و صنایع جانبی



 

 
13 Novin.I.B Investment Consulting 

 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 )سهامی عام( غدیرتحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری               

 نام شرکت
سرمایه )میلیون 

 ریال(

ارزش اسمی 

 هر سهم )ریال(
 تعداد سهام

درصد 

 مالکیت
 قیمت یا ارزش هر سهم ب.ت هر سهم )ریال( سهم از پرتفو ب.ت

افزایش 

 )کاهش(
 - - - - - - 100 1،000 405،950 توسعه برق غدیر اوکسین

 - - - - - - 1 1،000 20،000 غدیر انرزی فاتا

 - - - - - - 100 1،000 20،000 تولیدی روغن نباتی ناب

 - - - - - - 1 1،000 100 غدیر انرژی هامون ابوموسی

 - - - - - - 1،060 1،000 8،000،000 آهن و فوالد غدیر ایرانیان )حق تقدم(

 - - - - - - 1 1،000 100 پیشرو تولید برق غدیر

 - - - - - - 1 1،000 100 برق و انرژی خورشیدی غدیر

 - - - - - - 1 1،000 100 توسعه خورشیدی مهریز غدیر

 416,061,737    27,822,019     جمع

در این بخش مجموع ظرفیت نیروگاهی  مشابه محاسبه شده است. نیروگاهی شرکت های P/capacityبر اساس نسبت  سرمایه گذاری برق و انرژی غدیرارزش روز 

معادل خالص ارزش دارایی های این  بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیردر نظر گرفته شده است. . ارزش روز شرکت  افتتاح شده سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

شرکت مشابه  P/capacityبر اساس نسبت لومینیوم جنوب آمجتمع صنایع ارزش روز  نمودن پرتفوی بورسی و غیر بورسی قرار داده شده است. شرکت با به روز

ار داده قرپرتفوی بورسی  با به روز نمودنخالص ارزش دارایی های این شرکت  معادل توسعه سرمایه و صنعت غدیرارزش روز شرکت  بورسی )فایرا( محاسبه شده است.

یر جدول ز معادل خالص ارزش دارایی های این شرکت با به روز نمودن پرتفوی بورسی قرار داده شده است. گسترش صنعت نوین ایرانیان ارزش روز شرکت .شده است

الزم به ذکر است ظرفیت بهربرداری  را نشان می دهد. سرمایه گذاری برق و انرژی غدیرشرکت مشابه  نیروگاهیهای  به ظرفیت شرکت قیمت نحوه محاسبه نسبت

 مگاوات در نظر گرفته شده است. 2083شده شرکت معادل 

 سرمایه گذاری برق و انرژی غدیرشرکت شرکت های مشابه  P/capacityنسبت  -10جدول 
 P/capacity ظرفیت ارزش بازار 

 72،486 648 46،971،000 بزاگرس

 52،269 559 29،218،647 بکهنوج

 73،180 2868 209،881،440 دماوند

 108،066 1440 155،614،525 بجهرم

 35،673 942 33،603،752 بمپنا

 80,596   میانگین



 

 
14 Novin.I.B Investment Consulting 

 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 )سهامی عام( غدیرتحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری               

برآورد  و پرتفوی بورسیبا به روز رسانی بر اساس خالص ارزش دارایی های ) بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیرشرکت همانطور که پیش تر اشاره شد ارزش سهام 

 ادن غدیربین المللی توسعه صنایع و معشرکت  صورت وضعیت پرتفوی بورسی( این شرکت به شرح زیر محاسبه شده است. الزم به ذکر است ارزش پرتفوی غیر بورسی

 می باشد. 29/12/1398بر اساس اطالعات 
 بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیرپرتفوی بورسی شرکت  -11جدول 

 افزایش )کاهش( درصد از پرتفوی ارزش روز آخرین قیمت ب.ت  هر سهم درصد مالکیت ب.ت تعداد سهام سرمایه نماد نام شرکت
 37،374،682 %67 39،085،579 20728 907 31.43 1،710،897 1،000 6،000،000 فوالژ فوالد آلیاژی ایران

 15،053،668 %27 15،392،033 53001 1،165 42.68 338،365 1،000 680،400 بموتو موتوژن

 3،210،391 %6 3،381،813 19،728 1،000 2.86 171،422 1،000 6،000،000 فوالژح فوالد آلیاژی ایران )حق تقدم(

 132،947 %0 175،090 35018 8،429 0.04 42،143 1،000 12،300،000 کگهر سنگ آهن گهر زمین

 2،371 %0 12،363 25402 20،531 0.23 9،992 10،000 2،147،840 آکورد (ETF)صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر

 607 %0 891 29701 9،467 0.01 284 1،000 500،000 فلوله لوله و ماشین سازی ایران

 55,774,665  58,047,768    2,273,103    جمع

ارزش شرکت هایی که گزارشات  برآورددر این بخش جهت  .به شرح جدول زیر می باشد بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیرشرکت  پرتفوی غیر بورسیهمچنین 

 گذشته شرکت بورس تهران منظور شده است. های صنعت بر اساس گزارش ماه P/Eده شده است. الزم به ذکر است نسبت ااستف P/Eجود بوده از نسبت نها موآمالی 

 بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیرصورت وضعیت غیر بورسی شرکت  -12جدول 

 سرمایه )میلیون ریال( نام شرکت
ارزش اسمی هر سهم 

 )ریال(
 تعداد سهام

درصد 

 مالکیت
 سهم از پرتفو ب.ت

ب.ت هر 

 سهم )ریال(
P/E  ارزش هر سهمقیمت یا 

افزایش 

 )کاهش(
 10،852،000 5،232 8 891 %38 2،228،000 10 2،500،000،000 1،000 25،000،000 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 10،583،503 3،511 8 562 %34 2،016،138 %45 3،588،453،516 1،000 8،000،000 شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان

 - 2،873،927  2،873،927 %17 1،034،039 100 359،800 1،000 360 زاگرس مس سازان

 16،004،050 50،248 8 1،000 %5 324،970 65 324،970،000 1،000 500،000 فوالد غدیر نی ریز

 - 1،000  1،000 %3 200،000 100 199،999،970 1،000 200،000 اکتشاف معادن و صنایع غدیر

 - 1،248  1،248 %1 58،896 100 47،189،100 1،000 47،189 سایر شرکتهای خارج از بورس

 - 1،000  1،000 %0 19،850 99 19،849،950 1،000 20،000 توسعه بین الملل صنعت پارس

 - 350  350 %0 17،500 10 50،000،000 1،000 500،000 توسعه فوالد قشم

 - 629  629 %0 9،403 75 14،954،814 1،000 20،000 تخته شهید دکتر باهنر

 - 81،633  81،633 %0 8،000 98 98،000 100،000 10،000 بین المللی فوالد گستران غدیر سیرجان

 - 100،402  100،402 %0 100 100 996 100،000 100 غدیر کانی آرا

 - 991  991 %0 17 95 17،150 1،000 18 توسعه تیتانیوم ایرانیان

 37,439,553     5,916,913     جمع



 

 
15 Novin.I.B Investment Consulting 

 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 )سهامی عام( غدیرتحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری               

به صورت جدول زیر محاسبه شده است. صورت وضعیت پرتفوی  بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیرشرکت  NAVبنابراین با توجه به موارد گفته شده در باال 

 می باشد.  31/06/1398همچنین اطالعات مربوط به حقوق صاحبان سهام مربوط به   می باشد. 29/12/1398مربوط به آخرین گزارش شرکت مورخ 

 بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیرشرکت  NAVمحاسبه  -13جدول             

محاسبه   NAV هر سهم   )میلیون ریال( 

 55،774،665 مازاد پرتفوی بورسی

 37،439،553 مازاد پرتفوی غیر بورسی

 - ذخیره کاهش ارزش

 9،613،049 حقوق صاحبان سهام

 - سود مصوب در مجمع

 2،225 درآمد واگذاری سهام

 - سود تقسیمی دریافتی از زیرمجموعه ها

NAV 102،829،492 

 9،962،854،000 تعداد سهام

)ریال(  NAV 10،321 هر سهم 

 

شرکت مشابه بورسی )فایرا( محاسبه شده است. اطالعات این برآورد ارزش  P/capacityبر اساس نسبت  مجتمع صنایع الومینیوم جنوبسرمایه گذاری ارزش روز 

 تن در سال می باشد. 300،000مطابق جدول زیر است. الزم به ذکر است ظرفیت فاز اول این مجتمع معادل 

 مجتمع صنایع الومینیوم جنوبشرکت مشابه  P/capacityنسبت  -14جدول 
 P/capacity )تن(ظرفیت )م ریال(ارزش بازار 

 320 342،500 109،705،413 فایرا
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 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 )سهامی عام( غدیرتحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری               

 پرتفوی( این شرکت به شرح زیربا به روز رسانی بر اساس خالص ارزش دارایی های ) غدیر سرمایه و صنعتتوسعه شرکت همانطور که پیش تر اشاره شد ارزش سهام 

 می باشد. 29/12/1398بر اساس اطالعات  غدیر سرمایه و صنعتتوسعه محاسبه شده است. الزم به ذکر است صورت وضعیت پرتفوی بورسی شرکت 
 غدیر سرمایه و صنعتتوسعه صورت وضعیت پرتفوی بورسی  -15جدول 

 سرمایه نماد نام شرکت
ارزش اسمی 

 هر سهم
 ب.ت تعداد سهام

درصد 

 مالکیت

ب.ت  هر 

 سهم

آخرین 

 قیمت
 ارزش روز

درصد از 

 پرتفوی

افزایش 

 )کاهش(
 7،461،966 %17 9،612،320 11444 2،560 %34 2،150،354 839،944،051 1،000 2،450،000 سپاها سپاهانسیمان 

 14،171،545 %27 15،863،995 13،122 1،400 %55 1،692،450 1،208،961،656 1،000 2،200،000 سکرد سیمان کردستان

 11،288،666 %22 12،725،060 11758 1،327 %41 1،436،394 1،082،246،974 1،000 2،653،560 سشرق سیمان شرق

 15،498،470 %28 16،181،557 35359 1،493 %39 683،087 457،636،168 1،000 1،180،000 سدشت سیمان دشتستان
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت 

 (ETFکمند)
 (89) %0 192،883 10089 10،094 %0 192،972 19،118،170 10،000 10،797،154 کمند

 2،655 %0 140،362 10294 10،099 %1 137،707 13،635،334 10،000 990،000 امین یکم صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

 535،502 %1 616،331 18964 2،487 %2 80،829 32،500،079 1،000 1،400،000 سخوز سیمان خوزستان
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار 

 (ETFسپهر)
 1،184 %0 81،170 10،212 10،063 %0 79،986 7،948،511 10،000 13،736،861 پارند

 617،889 %1 673،652 17،964 1،487 %3 55،763 37،500،090 1،000 1،400،000 سخوزح سیمان خوزستان )حق تقدم(

 889،094 %2 939،291 19128 1،022 %5 50،197 49،105،535 1،000 900،000 ساروج شرکت بین المللی ساروج بوشهر
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی 

 (ETFکوثر)
 11،752 %0 61،752 25402 20،568 %0 50،000 2،431،000 10،000 2،147،840 آکورد

 952،515 %2 976،612 62389 1،539 %16 24،097 15،653،592 1،000 100،000 سنیر سیمان سفید نی ریز

 1،754 %0 2،393 12،173 3،251 %0 639 196،569 1،000 1،290،085 سشمال سیمان شمال

 490 %0 578 11،173 2،239 %0 88 39،312 1،000 1،290،085 سشمالح سیمان شمال )حق تقدم(

 363 %0 412 43883 5،217 %0 49 9،393 1،000 250،000 سقاین سیمان قائن

 60 %0 74 14708 2،800 %0 14 5،000 1،000 180،000 کفرآور فرآورده های سیمان شرق

 355 %0 367 61097 2،000 %0 12 6،000 1،000 6،000،000 شپدیس پتروشیمی پردیس

 31   8،973 1،463 %0 6 4،100 1،000 6،000،000 ثاخت بین المللی توسعه ساختمان

 2   67،853 30،769 %0 2 65 1،000 600،000 دتوزیع توزیع داروپخش

 10   43،797 7،273 %0 2 275 1،000 2،400،000 کویر تولیدی فوالد سپید فراب کویر

 4   11229 2،381 %0 1 420 1،000 7،000،000 تملت تامین سرمایه بانک ملت

 -   42،883 - %0 - - 1،000 250،000 سقاینح سیمان قائن )حق تقدم(

 51,434,218      6,634,649     جمع
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 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 )سهامی عام( غدیرتحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری               

به صورت جدول زیر محاسبه شده است. صورت وضعیت پرتفوی مربوط به آخرین غدیر  سرمایه و صنعتتوسعه شرکت  NAVبنابراین با توجه به موارد گفته شده در باال 

 می باشد. 31/06/1398همچنین اطالعات مربوط به حقوق صاحبان سهام مربوط به  می باشد.  29/12/1398گزارش شرکت مورخ 

 غدیر سرمایه و صنعتتوسعه شرکت  NAVمحاسبه  -16جدول                  

محاسبه   NAV هر سهم   )میلیون ریال( 

 51،434،218 مازاد پرتفوی بورسی

 - مازاد پرتفوی غیر بورسی

 5،772،895 حقوق صاحبان سهام

NAV 57,207,113 

 3،350،000،000 تعداد سهام

NAV 17,077 هر سهم 

 29/12/1397همچنین اطالعات مربوط به حقوق صاحبان سهام مربوط به  به صورت جدول زیر محاسبه شده است.  ایرانیانگسترش صنعت نوین شرکت  NAV همچنین

 .باشدمی 

 گسترش صنعت نوین ایرانیانشرکت شرکت  NAVمحاسبه  -17جدول               

NAVمحاسبه  هر سهم   )میلیون ریال( 

 6،917،271 بورسیمازاد پرتفوی 

 - مازاد پرتفوی غیر بورسی

 2،111،024 حقوق صاحبان سهام

NAV 9,028,295 

 2،000،000،000 تعداد سهام

NAV 4,514 هر سهم  
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 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری غدیر )سهامی عام(      

است، با استفاده از  قرارگرفته )سهامی عام(شرکت سرمایه گذاری غدیر  NAVمحاسبات  یکه مبنا یاطالعات

به  یمنته ماهه 3 یمال یها، حقوق صاحبان سهام مربوط به صورت31/01/1399به  یمنته یپرتفو تیوضعصورت

 ؛است 16/02/1398مورخ  یانیپا متیمربوط به ق یبورس یسهام پرتفو متیق نیهمچن باشد،یم 29/12/1398

 است. لیصورت جدول ذهر سهم به P/NAVهر سهم و نسبت  یشرکت به ازا نیا یهاییارزش خالص دارا نیبنابرا

 .باشدیم اول ویسنار در یبورس ریغ یپرتفو مازاد احتساب به مربوط دوم و اول ویسنار تفاوت است ذکر بهالزم 

 )میلیون ریال( سرمایه گذاری غدیر  NAVمحاسبه  – 18 جدول
 هر سهم NAV محاسبه

 دوم ویسنار اول ویسنار  

  652،619،945  652،619،945 یبورس یپرتفو مازاد

 -  416،061،737 یبورس ریغ یپرتفو مازاد

  73،008  73،008 ارزش کاهش رهیذخ

  143،694،405  143،694،405 سهام صاحبان حقوق

 (35،280،000) (35،280،000) سود مصوب در مجمع

  1،382،582  1،382،582 سهام یواگذار درآمد

 - - ها رمجموعهیز از یافتیدر یمیتقس سود

NAV 1,178,551,677  762,489,940  

  72،000،000،000  72،000،000،000 سهام تعداد

)ریال( سهم هر  NAV  16,369  10,590  

 10760 10760 )ریال( سهم هر روز متیق

 P/NAV 66% 102% نسبت
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 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری غدیر )سهامی عام(      

 تحلیل حساسیت .3
گسترش نفت و سهام  متیق رییتغ راتیآن، تأث راتییو تغ NAVبهتر از  یبه برآورد یابیدست یقسمت برا نیا در

 است.  لیصورت جدول ذو به شدهیبررس سنگ آهن گهر زمینو  پتروشیمی پارس، گاز پارسیان

 پارسانسهم  متیق درصدی 10کاهش  ای شیبا افزا NAV ابد؛ییکاهش م ای شیافزادرصد  4 غدیر  

 پارسسهم  متیق درصدی 10کاهش  ای شیبا افزا NAV ابدییم کاهش ای شیافزا درصد 1 غدیر: 

 کگهرسهم  متیق درصدی 10کاهش  ای شیبا افزا NAV ابدییم کاهش ای شیافزا درصد 1 غدیر.   

 تحلیل حساسیت -19جدول                

  NAVدر  درصد تغییر شرح

 ±4 پارسان متیق رییتغ درصد 10±

 ±1 پارس متیق رییتغ درصد 10±

 ±1 کگهر متیق رییتغ درصد 10±

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


