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 معرفی شرکت .1

 تاريخچه 
در اداره ثبت شرکت  147960تحت شماره  21/11/1377در تاریخ  )سهامی عام(صبا تامین گذاری رکت سرمایهش

به شرکت سرمایه گذرای صبا تامین )سهامی  04/09/1393ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در تاریخ 

ثبت شده نزد سازمان بورس  در فهرست شرکت های 11250تحت شماره  02/02/1393عام( تبدیل و در تاریخ 

اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی پذیرفته شده است. در حال حاضر جز واحد های تجاری فرعی شرکت سرمایه 

تامین اجتماعی می باشد. نشانی مرکز اصلی تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شهید گذاری 

 محل فعالیت اصلی آن در شهر تهران واقع است.می باشد و  14احمدیان، پالک 

 فعالیت اصلی 
 به شرح زیر می باشد:اساسنامه  3موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده 

 :یاصل تیفعال موضوع

  ،دارای حق  واحد های سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادارسهم الشرکه، سرمایه گذاری در سهام

ب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به ف کسدوق های سرمایه گذاری با هدرای شرکت ها، موسسات یا صن

همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار 

 نگرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه نیابد.

 ی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق را

 کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

 :یفرع تیفعال موضوع

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

 مالی اعتباری مجاز

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

رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به 

همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار 

 ابد.گرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه ی

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

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

 پذیره نویسی و تضمین نقد شوندگیو بازار گردانی اوراق بهادار، مشارکت در تعهد 

 ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار 

 سهامداران بیترک 
 ،الیر ونیلیم 11،000،000 مبلغ 1398 آذر 30منتهی به  سال مالی صورت های مالی اساس بر شرکت هیسرما

ت مدیریت فناوری بورس مندرجات تارنمای شرک اساس بررا   جدول و شکل زیر ترکیب سهامداران شرکا .باشدیم

 نشان می دهد. 1399 بهشتیارد 13 خیتار درتهران 
 ترکیب سهامداران شرکت -1جدول 

 تیمالک درصد سهامداران
3.87 عام( ی)سهامیاجتماع نیتام یگذار هیسرما  

 12.7 ریسا

 100 جمع

 

 

 ترکیب سهامداران -1نمودار 

 

ی شرکت سرمایه گذار

تامین اجتماعی

88%

سهامداران حقیقی

12%
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 هيسرما راتییتغ 
 میلیارد 11،000 مبلغ به مرحله چند یط کهبوده است  الیر میلیون 100 مبلغ یستأس بدو در شرکت هیسرما

سه افزایش  .است افتهی شیافزا )الی1،000 سهم هر یاسم ارزش به سهم، 11،000،000،000)شامل تعداد  الیر

 یسال مالمندرجات جدول زیر بر اساس اطالعات گزارش تفسیری مدیریت  سرمایه اخیر شرکت به شرح زیر است.

 تنظیم شده است. 1398

 سرمایه راتییتغ -2جدول 

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

1387/03/13 100 000،4  یمطالبات و آورده نقد 000,

1393/10/14 275 000،11  یمطالبات و آورده نقد 000,

1398/10/17 36 000،15  یمطالبات و آورده نقد 000,

 شرکت سود میتقسروند سودآوري و  
ت. شده اسارائه لیسنوات گذشته در جدول ذ یط صبا تامین یگذارهیسرما شرکتسود  میو تقس یسودآور روند

 1398 یمال سال معادل گزارش نیا در 31/02/1399به  یمنته یمالسال است که  ینکته ضرور نیذکر ا نیهمچن

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

 

 

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

1393 11,000 781 545 

1394 11,000 225 318 

1395 11,000 262 227 

1396 11,000 155 182 

1397 11,000 701 773 
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 ترازنامه 
یم لیذ جدول شرح به1398 و نه ماهه 1397 تا 1393 یهاسال یبرا صبا تامینسرمایه گذاری  شرکت ترازنامه

  :باشد

 (الیر ونیلی)م ترازنامه -4 جدول
(الیر ونیلیم)  1398 ماهه نه 1397 1396 1395 1394 1393 

 یجار یهاییدارا
      

 1،367،537 9،195 7،479 236،621 43،055 117،319 نقد یموجود

 7،596،747 4،177،256 4،044،578 4،471،567 4،578،097 1،345،558 مدتکوتاه یهایگذارهیسرما

 8،456،388 9،680،115 5،836،159 6،411،755 4،087،389 2،746،061 یتجار یهایافتنیدر

 - - 11،727 18،780 3،408 68،645 یرتجاریغ یهایافتنیدر

 2،952 1،864 998 509 478 428 سفارشات و هاپرداخت شیپ

 139،209 3،366،687 1،864،059 1،600،478 263090 - فروش یبرا شده ینگهدار یهاییدارا

 17،562،833 17،235،117 11،765،000 12،739،710 8،975،517 4،278،011 یجار یهاییدارا جمع

 یرجاریغ یهاییدارا
      

 8،052 3717 1766 2،675 4138 3،835 بلندمدت یهایافتنیدر

185،30،299 31،233،855 بلندمدت یهایگذارهیسرما  35،503،320 37،921،454 28،736،396 41،659،940 

 283 283 283 282 354 282 نامشهود یهاییدارا

 295،053 301،191 200،360 209،097 232،562 16،337 مشهود ثابت یهاییدارا

 - - - - 78،500 1،952،676 هاییدارا ریسا

 41،963،328 29،041،587 38،123،863 35،715,374 30،614،739 33،206،985 یرجاریغ یهاییدارا جمع

 59،526،161 46،276،704 49،888،863 48،455،084 39،590،256 37،484،996 هاییدارا جمع

 یجار یهایبده
      

 3،304،312 7،442،221 6،345،450 4،354،054 659،068 12،820،362 یتجار یهایپرداختن

 - - 145،025 16،466 11،765 6،531 یرتجاریغ یهایپرداختن

 - - 55 - - 9،359 یپرداختن اتیمال

 9،428،099 14،616،485 20،887،068 20،276،010 12،769،218 2،815،022 یمال التیتسه

 12،732،411 22،058،706 27،377،598 24،646،530 13،440،051 15،651،274 یجار یهایبده جمع

 یرجاریغ یهایبده
      

 - - - - 5،673،967 10،945،948 دمدتبلن یمال التیتسه

 7،561 7،409 6،100 5،601 3،741 3،028 کارکنان خدمت انیپا یایمزا رهیذخ

 7،561 7،409 6،100 5،601 5،677،708 10،948،976 یرجاریغ یهایبده جمع

 12،739،972 22،066،115 27،383،698 24،652،131 19،117،759 26،600،250 هایبده جمع

 سهام احبانص حقوق
      

 15،000،000 11،000،000 11،000،000 11،000،000 11،000،000 4،000،000 هیسرما

 - - 4،000،000 4،000،000 - - انیجر در هیسرما شیافزا

 1،182،365 1،182،365 1،182،366 1،097،255 829،388 400،000 یقانون اندوخته

 30،603،824 12،028،224 6،322،799 7,705،698 8،643،109 6،484،746 انباشته( انی)ز سود

 46،786،189 24،210،589 22،505،165 23،802،953 20،472،497 10،884،746 سهام صاحبان حقوق جمع

 59،526،161 46،276،704 49،888،863 48،455،084 39،590،256 37،484،996 سهام صاحبان حقوق و هایبده جمع
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 انيز سود و ورتص 
 .است شده آورده ریز جدول در 1398و نه ماهه  1397 تا 1393 یهاسال به مربوط شرکت انیز سود صورت

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

(الیر ونیلیم)  1393 1394 1395 1396 1397 
ماهه  نه

1398 

  7،797،686  3،460،878  2،542،392  2,626،948  4،247،233  7،605،039 سهام سود درآمد

  8،081  5،413  50،665  15،070    -    - شده نیتضم سود درآمد

  20،738،760  16،232،143  730،213  2،473،656  1،672،985  4،986،256 ها یگذار هیسرما فروش( انی)ز سود

 در یگذار هیسرما ارزش رییتغ( انی)ز سود

 بهادار اوراق
111،424 - 162،304 -    -    -    

  293،334  5،830    -    -    -    - یاتیعمل یدرآمدها ریسا

  28،837،861  19،704،264  3،323،270  5،277،978  5،920،218  12،702,719 یاتیعمل یدرآمدها جمع

 (60،121) (69،285) (66،901) (56،222) (62،529) (53،663) یعموم و یادار فروش، یهانهیهز

 (21،109) (385،804)    -    -    -    - یاتیعمل یهانهیهز ریسا

 (81،230) (455،089) (66،901) (56،222) (62،529) (53،663) یاتیعمل یها نهیهز جمع

  28،756،631  19،249،175  3،256،369  5،221،756  5،857،689  12،649،056 یاتیعمل( انی)ز سود

 (1،686،131) (11،546،218) (1،556،363) (2،336،061) (3،414،391) (4،061،342) یمال یهانهیهز

  5،100  2،468  2،761  1،800  26,540  37 یاتیرعملیغ یهانهیهز و درآمدها ریسا

 تداوم حال در اتیعمل( انی)ز سود

 اتیمال از قبل
8،587،751  2،469،838  2،887،495  1،702،767  7،705،425  27،075،600  

 - - (555)    -    -    - درآمد بر اتیمال

 حال در اتیعمل خالص( انی)ز سود

 تداوم
8،587،751  2،469،838  2،887،495  1،702،212  7،705،425  27،075،600  

  27،075،600  7،705،425  1،702،212  2،887،495  2،469،838  8،587،751 خالص( انی)ز سود
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 NAV محاسبه .2
منتهی به های مالی نه ماهه  صورتبا توجه به صبا تامینسرمایه گذاری  (NAV) دارایی های ارزش فعلی خالص

و قیمت  31/01/1399ماهه منتهی به  یک های وضعیت پرتفوی منتشره برای دورهو آخرین صورت 30/11/1398

 رددگبرآورد شده است. بدین منظور پرتفوی بورسی و غیر بورسی شرکت معرفی می 13/02/1399سهام در تاریخ 

ی شده پرتفوشده در هر صنعت و شرکت ایجاد گردد. جدول ذیل بهای تمامگذاری انجامتا شناختی کلی از سرمایه

 دهد.را نمایش می صبا تامینی شرکت سرمایه گذاربورسی و غیر بورسی 

 هایگذارهیشده سرماتمام یبها – 6 جدول

 درصد (الیر ونیلی)م شدهتمام یبها 

 %67 40،242،136 یبورس یپرتفو
 %33 20،203،708 یبورس ریغ یپرتفو

 %100 60،445،844 جمع

 یگذارهیاز مجموع سرما یدرصد 67 یکه سهم است الیر ونیلیم 40,242,136  یبورس یشده پرتفوتمام یبها

 یورسب یهاشرکت مربوط به شرکت یسهم عمده پرتفو نکهیدارد. با توجه به ا یبورس ریو غ یبورس یهادر شرکت

 بازار است. کیستماتیس سکیر ریسهم تحت تأث نیاست ارزش ا

 

شرکت یهایگذارهیسرما بیترک – 3 نمودار

67%

33%

پرتفوی بورسی پرتفوی غیر بورسی
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 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 عام( ی)سهام صبا تامین یگذار هیسرما یادیبن لیتحل              

 یبورس يپرتفو یبررس -2-1
 یبورس یپرتفو درصد از 15درصد و  36 حدود بیبه ترت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامینو شرکت  سرمایه گذاری صدر تامین شرکت دو

ارزش  یروزرسانبه ی. براندیآیبه شمار م صبا تامین یگذارهیشرکت سرما یهایگذارهیسرما نیتر( و مهماند )از نظر ارزش بازارداده لیشرکت را تشک

 یها یگذارهیاز سرما کیوزن هر  ریشده است. جدول زاستفاده  1399 ماهاردیبهشت  13 شنبهروز  یانیپا یهامتیشرکت از ق یبورس یپرتفو

 .دهدیرا نشان م صبا تامین یگذارهیشرکت سرما یبورس

 

 ترکیب پرتفوی بورسی -4 نمودار

 محقق نشده است.  1399 نیوردفر و 1398 نداسف طی ماه هایحاصل از سود سهام  یهمچنین درآمد

شرکت در  تیوضعصورت در( 31/02/1399به  یمنته سال مالیهه ما 9 یمال یهابعد از انتشار صورت ی)دوره1399و فروردین  1398 اسفند یها دوره راتییتغ

 است: ریسهام به شرح جدول ز یبخش واگذار

و سرمایه گذاری نفت

گاز و پتروشیمی 

تامین

15%

سرمایه گذاری صدر 

تامین

36%

بانک تجارت

9%

ملی صنایع مس 

ایران

4%

انفوالد مبارکه اصفه

2%

بانک کارآفرین

3%

بانک ملت

14%

سایر

17%
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 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 عام( ی)سهام صبا تامین یگذار هیسرما یادیبن لیتحل              

 1399و فروردین  1398 اسفندصورت ریز سهام واگذار شده طی  -7 جدول
 1398 اسفند

 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

 6،968 266،911 14،317 259،943 13،943 18،642،327 سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس

 46،205 56،476 708 10،271 128 79،658،003 بانک تجارت

 35،429 37،150 8،133 1،721 376 4،567،337 بانک ملت

 2،955 3،384 8،460 429 1،072 400،000 بیمه ملت

 12،991 13،881 48،281 890 3،095 287،500 پارس دارو

 31،989 60،464 5،893 28،475 2،775 10،258،899 پاالیش نفت اصفهان

 5،415 5،669 55،995 254 2،508 101،241 داروسازی فارابی

 2،476،371 3،116،733 5،196 640،362 1،067 599،720،239 سرمایه گذاری صدر تامین

 42،662 44،197 19،606 1،535 680 2،254،192 فرآورده های تزریقی ایران

 48،976 94،852 4،628 45،876 2،238 20،494،912 فوالد مبارکه اصفهان

 26،185 31،815 37،594 5،630 6،652 846،267 کارخانجات داروپخش

 4،828 5،283 33،138 455 2،854 159،420 نداروسازی کاسپین تامی

 182،391 297،902 7،459 115،511 2،892 39،935،455 ملی صنایع مس ایران

 44،379 53،945 5،394 9،566 956 10،000،000 بیمه اتکایی امین

 8،016 8،392 23،977 376 1،074 350،000 شیشه سازی مینا

 26،205 77،923 25،879 51،718 17،176 3،011،000 مس شهید باهنر

 66،441 89،390 8،939 22،949 2،294 10،000،000 حفاری شمال

 3،068،406 4،264،367   1،195،961     جمع

 1399 نیفرورد

 - 97،928 97،928،000،000 97،928 97،928،000،000 1 سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس

 37،032 1،379،701 14،724 1،342،669 14،329 93،700،000 اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس

74،0942 129 2،122،542،623 بانک تجارت  862 1،830،765 1،556،671 

 2،358،738 2،456،950 9،425 98،212 376 260،668،951 بانک ملت

 29،095 109،967 5،498 80،872 4،043 20،000،000 پاالیش نفت اصفهان

 38،942 40،573 62،420 1،631 2،509 650،000 داروسازی فارابی

789،6 24،833 2،892 8،585،446 ملی صنایع مس ایران  58،287 33،454 

 50،481 59،177 5،917 8،696 869 10،000،000 بیمه اتکایی امین

 5،648 5،907 24،492 259 1،073 241،176 شیشه سازی مینا

 536،415 693،732 10،120 157،317 2،294 68،549،963 حفاری شمال

86،5112،0     جمع    6،732،987 4،646،476 

 کل جمع
  

472،282،2    354،997،10  882،714،7  

 



 

 
10 Novin.I.B Investment Consulting 

 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 عام( ی)سهام صبا تامین یگذار هیسرما یادیبن لیتحل              

 باشد:وضعیت پرتفوی بورسی شرکت به صورت ذیل میهمچنین صورت

 ال()میلون ری پرتفوی بورسی  -8جدول 

 سرمایه نماد شرکت نام
 اسمی ارزش

 سهم هر
 .تب سهام تعداد

 درصد

 مالکیت

 هر.ت  ب

 سهم
 روز ارزش قیمت آخرین

 از درصد

 پرتفوی
 )کاهش( افزایش

سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 

 تامین
  26،904،299 %15  42،996،955  9،691  3،627 5.44 16،092،656 4،436،792،359 1،000 81،500،000 تاپیکو

695،265،9 9،068،711،763 1،000 20،000،000 تاصیکو سرمایه گذاری صدر تامین  45.34 1،069  11،535  104،607،590  37% 94،912،325  

  24،411،750 %9  26،728،219  1490  129 8.01 2،316،469 17،938،402،153 1،000 223،926،127 وتجارت بانک تجارت

000،000،78 فملی ملی صنایع مس ایران  000،1  707،023،976 2،045،033 91.0  2,892  12848  10،206،959  4% 7،909،081  

000،000،130 فوالد والد مبارکه اصفهانف  1،000 794،439،513 1،778،264 61.0  2,238  9091  7،222،250  3% 5،194،949  

  6،190،505 %3  7،426،324  9796  1،630 8.92 1،235،819 758،097،641 1،000 8،500،000 وکار بانک کارآفرین

  5،920،211 %2  6،935،789  15673  2،295 8.49 1،015،578 442،531،037 1،000 5،210،810 حفاری حفاری شمال

  38،986،210 %14  39،995،041  14،937  377 5.36 1،008،831 2،677،581،923 1،000 50،000،000 وبملت بانک ملت

000،350،4 تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین  000،1  316،759،292  54،5557  73.6  3,866  51810  15,167,860  5% 14, 341 ,305  

  529،108 %0  897،447  41850  17،176 1.91 368،339 21،444،368 1،000 1،125،000 فباهنر مس شهید باهنر

  4،969،280 %2  5،302،489  17055  1،072 10.91 333،209 310،905،262 1،000 2،850،000 ملت بیمه ملت

000،000،20 شپنا پاالیش نفت اصفهان  1،000 73،154،519 295،810 0.37 4،044  8،507  622،325  0% 326،515  

000،000،3 ماتکا بیمه اتکایی امین  000،1  250،084،582 217،485 8.34 870  8،474  2،119،217  1% 1،901،732  

89.6 208،922 275،519،849 1،000 4،000،000 البرز بیمه البرز  758  10،822  2،981،676  1% 2،772،754  

  964،059 %0  1،164،456  4297  739 18.07 200،397 270،992،701 1،000 1،500،000 میهن بیمه میهن

  803،824 %0  989،921  10،795  2،029 0.15 186،097 91،701،779 1،000 60،000،000 اخابر انمخابرات ایر

  863،874 %0  1،014،544  10479  1،556 6.45 150،670 96،816،849 1،000 1،500،000 دانا بیمه دانا

  1،267،617 %0  1،357،372  8412  556 4.03 89،755 161،361،415 1،000 4،000،000 داناح بیمه دانا )حق تقدم(

  1،818،437 %1  1،863،621  28093  681 9.48 45،184 66،337،553 1،000 700،000 دفرا فرآورده های تزریقی ایران

سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 

 هتسویه وجو
  187،495 %0  202،500  2،700  200 .5 15،005 75،000،000 1،000 1،500،000 سپرده

  149،947 %0  162،081  62722  4،696 1.29 12،134 2،584،114 1،000 200،000 سبهان سیمان بهبهان

000،400 دفارا داروسازی فارابی  1،000 3،450،002 8،655 0.86 2،509  77828  268،507  0% 259،852  

  4،764،083 %2  4،768،048  95،361  79 33.33 3،965 49،999،983 1،000 150،000 بورس بورس اوراق بهادار تهران

000،000،1 فرابورس فرابورس ایران  000،1  42،000،000 3،080 4.2 73  95484  4،010،328  1% 4،007،248  

  455،350 %0  455،666  80645  56 0.3 316 5،650،266 1،000 1،860،000 کاال بورس کاالی ایران

    - %1  2،145،379  17،111  17،111 .0 2،145،379 125،382،383 10،000 1 تاپیکو اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس

    - %0  15،264  2،073  2،073 .0 15،264 7،364،305 1،000 1 تاصیکو سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس

  250,883,809   291,627,827    40،242،136     جمع



 

 
11 Novin.I.B Investment Consulting 

 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 عام( ی)سهام صبا تامین یگذار هیسرما یادیبن لیتحل              

 یبورس ریغ يپرتفو یبررس -2-2

 ریسبد غ تیبااهم یهادارد. شرکت الیر ونیلیم 24،321،625و مازاد ارزش  الیر ونیلیم 20،203،708شده تمام یبها ،صبا تامین یبورس ریغ یپرتفو

سرمایه گذاری  ،یدرصد 28.6با مالکیت امین تامین سرمایه  ،یدرصد 19 تیبا مالک شرکت سنگ آهن مرکزی ایراناند از: شرکت شرکت عبارت یبورس

 .یدرصد 100 تیبا مالک هامون شمال

 یبورس ریغ یپرتفو -9جدول 

 .تب تیمالک درصد سهام تعداد (الی)ر سهم هر یاسم ارزش (الیر ونیلی)م هیسرما شرکت نام
 از سهم

 یپرتفو

 سهم هر.ت ب

 (الی)ر

 هر ارزش ای متیق

 سهم
 )کاهش( شیافزا

130،812،102 10،000 5،375،306 شرکت سنگ آهن مرکزی ایران  19. 12،837،457 64% 125،696  209،511  8،560،105  

  7،331،908  8،666  1،342 %7 1،343،046 20.02 1،001،000،000 1،000 5،000،000 تامین سرمایه امین

,5,720  8,150  1،000 %4 800،073 .100 799،996،000 1،000 800،000 سرمایه گذاری هامون شمال 128   

000،429،000 1،000 5،000،000 تامین سرمایه امین )حق تقدم(  8.58 429،000 2% 1،000  7،666  2،859،837  

 -  -  1،135 %1 227،006 .100 199،992،000 1،000 200،000 کارگزاری صبا تأمین

08،365،00 ملی نفتکش ایران  1،000 250،950،000 3. 141،647 1% 564  564  - 

 -  13،921  13،921 %1 139،209 .100 9،999،834 10،000 100،000 کارگزاری باهنر

 -  2،029  2،029 %0 3،406 4.15 1،678،887 1،000 40،455 سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس

 -  1،000  1،000 %0 2،934 0.49 2،934،000 1،000 600،000 بورس انرژی

 -  1،040،060  1،040،060 %0 2،077 99.85 1،997 1،000،000 2،000 کارگزاری بیمه تامین آینده

 -  842  842 %0 1،401 0.46 1،663،493 1،000 358،000 شیشه سازی مینا

 -  1،020  1،020 %0 1 .98 980 1،000 1 مینخدمات مدیریت صبا تا

 - 4،209،813 - %21 4،209،813 - 2 1،000 1 اوراق مشارکت خارج از بورس

 - 66،638 - %0 66،638 - 28،111،474 1،000 1،000،000 سایر شرکت های خارج از بورس

 24،321،625    20،203،708     جمع

)توسعه صنعتی و معدنی صباتور( برآورد شده است. ارزش تامین سرمایه شرکت های مشابه  p/capacityگ آهن مرکزی ایران بر اساس نسبت ارزش روز سن

 اساس بر هامون شمال یگذارسرمایه  شرکتارزش  ( محاسبه شده است.پارسیان شرکت های مشابه )امید، نوین، ملت و لوتوس P/Eنسبت امین بر اساس 

NAV  است شدهبرآورد  13/02/1399روز . 

 باشد:ت ذیل میبه صورهامون شمال وضعیت پرتفوی شرکت سرمایه گذاری همچنین صورت



 

 
12 Novin.I.B Investment Consulting 

 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 عام( ی)سهام صبا تامین یگذار هیسرما یادیبن لیتحل              

 ن شمالوهامپرتفوی شرکت سرمایه گذاری  -10جدول 
 افزایش )کاهش( درصد از پرتفوی ارزش روز آخرین قیمت ب.ت  هر سهم درصد مالکیت بهای تمام شده تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم )ریال( سرمایه )میلیون ریال( نماد نام شرکت

 672،894 %12 763،411 34212 4،056 0.05 90،517 22،314،122 1،000 48،000،000 کگهر سنگ آهن گل گهر

سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 

 تامین
 342،930 %7 421،719 9،691 1،811 0.05 78،789 43،516،589 1،000 81،500،000 تاپیکو

000،350،4 تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین  000،1  8،714،859 62،802 0.2 10،809 51810 301،011 5% 388،715 

 208،276 %4 269،110 8112 1،834 0.07 60،834 33،174،278 1،000 50،400،000 وپاسار بانک پاسارگاد

 90،570 %2 148،772 29171 11،412 0.02 58،202 5،100،000 1،000 27،000،000 رمپنا گروه مپنا

 267،075 %5 318،250 58631 9،428 0.3 51،175 5،428،011 1،000 1،789،912 خراسان پتروشیمی خراسان

 136،669 %3 187،448 32664 8،849 0.03 50،779 5،738،667 1،000 19،200،000 همراه ارتباطات سیار

000،51،000 شپنا پاالیش نفت اصفهان  1،000 20،525،837 50،395 0.04 2،455 8،507 174،613 3% 124،218 

 62،502 %2 110،816 14،937 6،512 0.01 48،314 7،418،910 1،000 50،000،000 وبملت بانک ملت

 330،887 %6 375،968 9091 1،090 0.02 45،081 41،356،030 1،000 209،000،000 فوالد فوالد مبارکه اصفهان

 41،757 %1 84،508 5045 2،552 0.03 42،751 16،750،836 1،000 61،503،539 ذوب ن اصفهانذوب آه

 224،414 %4 265،988 9988 1،561 0.04 41،574 26،630،747 1،000 72،000،000 وغدیر سرمایه گذاری غدیر

 118،491 %2 156،786 13,807 3،372 0.03 38،295 11،355،519 1،000 40،500،000 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان

 212،306 %4 249،970 24997 3،766 0.07 37،664 10،000،000 1،000 14،252،000 مبین مبین انرژی خلیج فارس

 27،026 %1 63،801 9091 5،240 0.04 36،775 7،018،059 1،000 19،048،697 فوالد فوالد خوزستان

000،6،500 بفجر فجر انرژی خلیج فارس)پتروشیمی فجر(  1،000 3،042،429 35،478 0.05 11،661 26،967 82،045 1% 46،567 

 112،169 %2 147،109 11،535 2،740 0.06 34،940 12،753،249 1،000 20،000،000 تاصیکو سرمایه گذاری صدر تامین

 259،720 %5 292،362 14562 1،626 0.16 32،642 20،077،039 1،000 12،500،000 وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 

 کشوری
 138،507 %3 170،775 12650 2،390 0.05 32،268 13،500،000 1،000 27،000،000 وصندوق

 29،622 %1 58،454 587 290 0.05 28،832 99،580،904 1،000 195،510،550 خساپا شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

 198،045 %4 226،639 12848 1،621 0.02 28،594 17،640،000 1،000 101،400،000 فملی ملی صنایع مس ایران

 (18،705) %0 4،083 1،000 5،581 0.82 22،788 4،083،234 1،000 500،000 کچینی صنایع خاک چینی ایران

 48،111 %1 70،331 1490 471 0.02 22،220 47،201،922 1،000 223،926،127 وتجارت بانک تجارت

 51،913 %1 72،029 117،192 32،729 0.01 20،116 614،622 1،000 6،000،000 پارس وشیمی پارسپتر

 28،499 %1 46،397 10،790 4،162 0.01 17،898 4،300،000 1،000 60،000،000 اخابر مخابرات ایران

 30،492 %1 45،503 10834 3،574 0.05 15،011 4،200،000 1،000 9،000،000 تنوین تامین سرمایه نوین

مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع 

 بهشهر
 47،335 %1 61،685 47567 11،066 0.13 14،350 1،296،795 1،000 1،000،000 شوینده

 183،045 %3 197،220 49،305 3،544 0.3 14،175 4،000،000 1،000 1،330،000 بشهاب شهداب

513،91 800،000 1،000 300،000 زفکا کشت و دامداری فکا  0.27 17،394 58257 46،606 1% 32،691 

 29،068 %1 42،946 37620 12،157 0.11 13،878 1،141،573 1،000 1،080،000 شپاکسا پاکسان

 205،268 %3 218،864 101797 6،324 0.48 13،596 2،150،000 1،000 450،000 دلر داروسازی اکسیر

001،0 250،000 حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان  1،728،347 13،057 0.69 7،555 55825 96،485 2% 83،428 



 

 
13 Novin.I.B Investment Consulting 

 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 عام( ی)سهام صبا تامین یگذار هیسرما یادیبن لیتحل              

 افزایش )کاهش( درصد از پرتفوی ارزش روز آخرین قیمت ب.ت  هر سهم درصد مالکیت بهای تمام شده تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم )ریال( سرمایه )میلیون ریال( نماد نام شرکت

 47،023 %1 56،738 14931 2،557 0.06 9،715 3،800،000 1،000 6،060،000 وملل اعتباری ملل

 24،320 %0 31،892 33147 7،870 0.02 7،572 962،143 1،000 5،100،000 شیراز پتروشیمی شیراز

 24،114 %0 31،160 29311 6،628 0.01 7،046 1،063،066 1،000 13،800،000 جم پتروشیمی جم

 21،100 %0 27،776 587 141 0.31 6،676 47،318،598 1،000 301،656،068 خودرو ایران خودرو

 59،069 %1 65،242 119054 11،265 0.07 6،173 548،000 1،000 840،000 وپخش هلدینگ داروپخش

  %6 368،048  3،727 .0 368،048 98،761،508 1،000 9،040،000  سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس

000،2،000  اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس  1،000 1،984،547 58،928 0. 29،693  58،928 1%  

 4،930،127 1 6،411،485 264،905 261،512 5 1،631،863     جمع

حقوق صاحبان  و29/12/1398به  یمنته یپرتفو تیوضعاستفاده از صورت است، با قرارگرفتهمهر  یگذار هیسرما شرکت NAVمحاسبات  یکه مبنا یاطالعات

 است 13/02/1399مورخ  یانیپا متیمربوط به ق یبورس یسهام پرتفو متیق نیهمچن باشد،یم 29/12/1398به  یمنتهسال مالی  یهاه صورتسهام مربوط ب

 شرکت سرمایه گذاری مهر به صورت جدول ذیل می باشد: NAVبنابراین 

 )میلیون ریال( هامون شمالسرمایه گذاری شرکت  هر سهم NAV محاسبه -11جدول 

 شرکت سرمایه گذاری مهر هر سهم NAV محاسبه

,4,930 یبورس یپرتفو مازاد 712  

 - یبورس ریغ یپرتفو مازاد

 - ارزش کاهش رهیذخ

  1،212،150 سهام صاحبان حقوق

  171،370 سهام یواگذار درآمد

  206،739 ها رمجموعهیز از یافتیدر یمیتقس سود

NAV 6,520,386  

  800،000،000 سهام تعداد

NAV سهم هر  8,150  
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 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 تحلیل بنیادی سرمایه گذاری صبا تامین )سهامی عام(         

 صبا تامیني ارشرکت سرمايه گذ  NAV محاسبه -2-3
، 31/01/1399به  یمنته یپرتفو تیوضعاست، با استفاده از صورت قرارگرفته NAVمحاسبات  یکه مبنا یاطالعات

سهام  متیق نیهمچن باشد،یم 30/11/1398به  یمنته سال مالی یهاحقوق صاحبان سهام مربوط به صورت

شرکت به  نیا یهاییارزش خالص دارا نیبنابرا است؛ 13/02/1399مورخ  یانیپا متیمربوط به ق یبورس یپرتفو

 دوم و اول ویسنار تفاوت است ذکر به.الزم است لیصورت جدول ذهر سهم به P/NAVهر سهم و نسبت  یازا

  .باشدیم اول ویسنار در یبورس ریغ یپرتفو مازاد احتساب به مربوط

 )میلیون ریال( NAVمحاسبه  – 12 جدول

 هر سهم NAVمحاسبه 

 سناریو دوم سناریو اول 

,250,883 یبورس یپرتفو مازاد 098   250,883, 098   

 -  24,472,130 یبورس ریغ یپرتفو مازاد

 - - ارزش کاهش رهیذخ

  46،786،189  46،786،189 هامس صاحبان حقوق

 - - سهام مصوب در مجمع سود

  7،714،882  7،714،882 سهام یواگذار درآمد

 - - ها رمجموعهیز از یافتیدر یمیتقس سود

NAV 329, 578 , 110   305,384,880  

  15،000،000،000  15،000،000،000 سهام عدادت

NAV 21 هر سهم, 099   20,359  

 24،062 24،062 سهم هر روز متیق

 P/NAV 109% 118%نسبت 
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 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 تحلیل بنیادی سرمایه گذاری صبا تامین )سهامی عام(         

 تیحساس لیتحل -2-4
یبررس تاصیکوسهام  متیق رییتغ راتیآن، تأث راتییو تغ NAVبهتر از  یبه برآورد یابیدست یقسمت برا نیا در

 605 صبا تامین NAV تاصیکوسهم  متیق یالیر 1،000کاهش  ای شیاست. با افزا لیصورت جدول ذو به شده

  .ابدییکاهش م ای شیافزا الیر

 ) ریال( تحلیل حساسیت -13جدول 

 (الی)ر NAVدر  ریتأث شرح

 ±605 تاصیکو متیق رییتغ الیر 1،000±

 NAVبه طور متوسط،  ، تاصیکوبه بیان دیگر با هر ده درصد تغییر در قیمت سهم همچنین مطابق جدول زیر و 

 درصد تغییر می کند. 3 صبا تامین

 تحلیل حساسیت )درصد( -14جدول 

 (درصد) NAVدر  ریتأث شرح

 ±3 تاصیکو متیق رییتغ درصد 10±

 




