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 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 )سهامی عام(   گسترش نفت و گاز پارسیانتحلیل بنیادی شرکت گروه      
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 معرفی شرکت  . 1

 تاريخچه 
توسعه الوند غدیر به صورت  ایه گذاری شرکت سرم نام اولیهبا  08/05/1386در تاریخ  انیپارس گروه نفت و گاز 

  به   1389 و در بهمن ماه  تهران به ثبت رسید  موسسات غیر تجاری در اداره ثبت شرکت ها و  شرکت سهامی خاص 

  09/1390/ 16نام یافت. همچنین در تاریخ  تغییر    "سهامی خاص(گسترش نفت و گاز پارسیان )"شرکت  به    شرکت

تغییر یافته و عمال با   "(عامگسترش نفت و گاز پارسیان )سهامی گروه "، نام شرکت به با هدف توسعه فعالیت ها

در بورس تهران عرضه   26/11/1390سهام این شرکت در تاریخ  ، اوراق بهادار تهران بورس  این شرکت در پذیرش 

 شد.

 فعالیت اصلی  
سرمایه گذاری در    عبارت است از  امهطبق ماده سه اساسنگروه گسترش نفت و گاز پارسیان  فعالیت شرکت    موضوع

و انجام خدمات اجرایی،    سهام، سهم الشرکه واحد های سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای

تدوین سیاست های کلی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری   طراحی و مهندسی، مطالعات، تامین منابع مالی،

 ه پذیر.اشخاص سرمای در ارتباط با

 سهامداران بی ترک 
  مبلغ  1398 اسفند  29 مورخشش ماهه  دوره ای  میان گزارش تفسیری مدیریت اساس  بر  شرکت  هیسرما

 ا نشان می دهد. جدول و شکل زیر ترکیب سهامداران شرکا ر .باشد ی م  ، الیر ون یلیم  40،500،000
 ترکیب سهامداران شرکت -1جدول 

 درصد مالکیت  هامداران س
 67.43 شرکت سرمایه گذاری غدیر )سهامی عام(

 13.47 مسلح یها روین  یبازنشستک صندوق

 3.85 ریو عشا انییروستا یاجتماع مهیصندوق ب  موسسه

 2.36 خاص()سهامی  صبا هیسرما تیریتوسعه و مد شرکت

 1.26 موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز

 1.09 بهمن )سهامی عام( وهگر شرکت

 1.06 سرمایه گذاری ملی ایران )سهامی عام( شرکت

 9.48 سهامداران ریسا

 100  جمع
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 ترکیب سهامداران -1نمودار 

 هيسرما راتیی تغ 
  ال یر لیاردیم 40،500 مبلغ  به  مرحله  چند  یط که بوده است  الیر میلیون 1 مبلغ  یستأس  بدو در کترش  هیسرما

افزایش سرمایه    سه  .است  افتهی  شیافزا  )الیر 1،000  سهم  هر  یاسم  ارزش   به  سهم،  40،500،000،000)شامل تعداد  

  اخیر شرکت به شرح زیر است.

 ایه سرم راتییتغ -2جدول 

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

17/09/1392 50 000،15 سهامداران یمطالبات و آورده نقد 000,  

1393/10/30 100 000،30  سهامداران یمطالبات و آورده نقد 000,

1394/07/16 35 500،40  نسهامدارا یمطالبات و آورده نقد 000,

 

 روند سودآوري و تقسیم سود شرکت 
شده ارائه   لی سنوات گذشته در جدول ذ  یط  انت و گاز پارسیگروه گسترش نفشرکت  سود    میو تقس  یسودآور  روند 

نکته   ن یذکر ا ن یهمچن .درصد است 75 در حدود سال گذشته  5 ی سود شرکت در ط  م یدرصد تقس نیانگ یاست. م

 . است شده لحاظ  1398  ی مال سال  معادل  گزارش  نی ا در  06/1398/ 31به  یمنته یاست که سال مال  ی ضرور

ر شرکت سرمایه گذاری غدی

(سهامی عام)

67%
لحصندوق بازنشستکی نیرو های مس

14%

ی موسسه صندوق بیمه اجتماع

روستاییان و عشایر

4%

ایه شرکت توسعه و مدیریت سرم

(سهامی خاص)صبا 

2%

ی موسسه صندوق بازنشستگ

ندازوظیفه از کارافتادگی و پس ا

1%

(سهامی عام)شرکت گروه بهمن 

1%

(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 

1%

سایر سهامداران

10%
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 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

 درصد تقسیم سود EPS DPS ( سهم ونی لی )م مجمع خی تار در سهام تعداد ی مال الس

1394 15,000 716 680 95% 

1395 30,000 336 250 74% 

1396 405,000 541 270 50% 

1397 405,000 543 400 74% 

1398 405,000 1,040 860 83% 
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 ترازنامه 
  جدول  شرح   ه ب 1399ماهه    شش و    1398  تا  1395  یهاسال   ی برا  گروه گسترش نفت و گاز پارسیان  شرکت   ترازنامه 

  :باشد ی م  لیذ

 (الیر ونیلی)م ترازنامه -4 جدول
 1399 اههشش م 1398 1397 1396 1395  

 7,263,585 210,738 2,366,290 783,878 337,413 موجودی نقد

 - - - - 1,000 مدتهای کوتاهگذاریسرمایه

 20,016,952 38,489,407 22,287,994 16,385,330 14,949,942 های تجاریدریافتنی

 8,059,322 6,453,231 4,010,511 3,473,784 3,941,141 های غیرتجاریدریافتنی

 1,195 176 352 240 325 ها و سفارشاتپیش پرداخت

 35,341,054 45,153,552 28,665,147 20,643,232 19,229,821 های جاریجمع دارایی

,87573,565 73,571,766 73,045,259 های بلندمدتگذاریسرمایه  77,380,265 79,464,265 

 306 99 130 88 240 های نامشهوددارایی

 222,538 158,998 162,885 167,640 173,601 ثابت مشهودهای دارایی

 79,687,109 77,539,362 73,728,890 73,739,494 73,219,100 های غیرجاریجمع دارایی

 115,028,163 122,692,914 102,394,037 94,382,726 92,448,921 هاجمع دارایی

 2,341,154 2,691,324 3,155,173 961,703 5,056,779 های تجاریپرداختنی

 61,988 882,202 162,191 435,004 103,490 های غیرتجاریپرداختنی

 - - 31,273 - - مالیات پرداختنی

 34,169,977 4,780,659 7,933,335 9,771,146 17,624,442 سود سهام پرداختنی

 - - - - 844,959 تسهیالت مالی

 36,573,119 8,354,185 11,281,972 11,167,853 23,629,670 های جاریجمع بدهی

 2,012,737 3,229,405 5,920,728 9,075,901 6,459,904 های بلندمدتپرداختنی

 16,361 14,869 13,210 11,839 8,378 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 2,029,098 3,244,274 5,933,938 9,087,740 6,468,282 غیرجاریهای جمع بدهی

 38,602,217 11,598,459 17,215,910 20,255,593 30,097,952 هاجمع بدهی

 40,500,000 40,500,000 40,500,000 40,500,000 40,500,000 سرمایه

 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 3,253,354 اندوخته قانونی

 8,924,548 8,924,548 8,924,548 9,649,682 - هاسایر اندوخته

 22,951,398 57,619,907 31,703,579 19,927,451 18597615 ه)زیان( انباشتسود 

 76,425,946 111,094,455 85,178,127 74,127,133 62,350,969 جمع حقوق صاحبان سهام

 115,028,163 122,692,914 102,394,037 94,382,726 92,448,921 ها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهی
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 انيز سود و ورتص 
 .است شده  آورده ری ز جدول در  1399ماهه  ششو  1398  تا 1395 یهاسال به  مربوط شرکت انیز سود  صورت

 ( الیر ونیلی)م انیز و سود صورت -5 جدول
  1399 ماهه 6 1398 1397 1396 1395  

 37,621 42,900,986 22,122,229 14,143,205 14,353,021 سهام سود    درآمد

 339,026 293,306 139,689 41,606 118,465 ن شده درآمد سود تضمی

 - - 1,204,801 9,649,682 1,403,127 سود )زیان( فروش سرمایه گذاری ها 

 376,647 43,194,292 23,466,719 23,834,493 15,874,613 جمع درآمدهای عملیاتی 

 (71,231) (116,253) (95,346) (86,195) (155,691) اداری و عمومی های فروش،  هزینه

 (71,231) (116,253) (95,346) (86,195) (155,691) جمع هزینه های عملیاتی 

 305,416 43,078,039 23,371,373 23,748,298 15,718,922 سود )زیان( عملیاتی 

 (278,978) (942,313) (1,207,552) (1,726,941) (2,108,681) های مالیهزینه

 138,402 (17,476) (10,651) 7,044 (9,429) تیهای غیرعملیاسایر درآمدها و هزینه 

 164,840 42,118,250 22,153,170 22,028,401 13,600,812 سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 

 (3,349) (1,922) (167,177) (127,237) (493) مالیات بر درآمد 

 161,491 42,116,328 21,985,993 21,901,164 13,600,319 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم 

 161,491 42,116,328 21,985,993 21,901,164 13,600,319 سود )زیان( خالص 

 40،500،000،000 40،500،000،000 40،500،000،000 40،500،000،000 40،500،000،000 تعداد سهم 

 4 1,040 543 541 336 سود )زیان( هر سهم )ریال( 
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 NAV محاسبه . 2
میاندوره    مالی  صورت  با توجه به  گروه گسترش نفت و گاز پارسیانشرکت    (NAV)  دارایی های  فعلی خالص  زش ار

ماهه   1 منتشره برای دوره وضعیت پرتفوی  و آخرین صورت  1399/ 29/12منتهی به  سال مالی  ماهه  شش ای 

پرتفوی بورسی و غیر    ین منظوراست. بد   برآورد شده  07/3/1399تاریخ  و قیمت سهام در    01/1399/ 31منتهی به  

شده در هر صنعت و شرکت ایجاد گردد.  گذاری انجام تا شناختی کلی از سرمایه  گردد بورسی شرکت معرفی می 

 دهد.را نمایش می   فت و گاز پارسیانسترش نگروه گشرکت  شده پرتفوی بورسی و غیر بورسی  جدول ذیل بهای تمام

 هایگذارهیشده سرماتمام یابه – 6 جدول

 درصد  (الیر  ونیلی)م  شدهتمام  یبها 

 %91 69,648,883 ی بورس یپرتفو

 %9 6,501,897 ی بورس ریغ  یپرتفو

 %100 76,150,780 جمع

  ی گذاره یاز مجموع سرما یدرصد  91 ی که سهم است الیر ون یل یم 69,648,883 یبورس  ی شده پرتفوتمام  یبها

 دارد.   یبورس  ریغ و  ی بورس  یهادر شرکت 

 

شرکت یهایگذارهیسرما بیترک – 3 نمودار

91%

9%

پرتفوی بورسی پرتفوی غیر بورسی
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 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 )سهامی عام( انیشرکت گروه گسترش نفت و گاز پارستحلیل بنیادی               

 

 یبورس يپرتفو یبررس -2-1
اند )از نظر ارزش  داده   لیشرکت را تشک  ی بورس   ی درصد از پرتفو  13درصد و    16  ، درصد   28  حدود ب یترتبه    پاالیش نفت تبریزو    پارس پتروشیمی    ،پتروشیمی پردیس  شرکت   سه

شده  استفاده    1399  ماه  خرداد  7  شنبهچهارروز    یانیپا  یهامت یقشرکت از    یبورس   یارزش پرتفو  یروزرسانبه   ی. براند یآی شرکت به شمار م  یهایگذاره یسرما  نیترزار( و مهم با

 .دهد ی را نشان م گروه گسترش نفت و گاز پارسیانشرکت   یبورس  یها ی گذاره یماسر زا ک یوزن هر  ر یاست. جدول ز

 

 ترکیب پرتفوی بورسی  -4 نمودار

 

پتروشیمی پردیس

28%

پتروشیمی پارس

16%

زپاالیش نفت تبری

13%

ازپاالیش نفت شیر

8%

پاالیش نفت 

بندرعباس

8%

پتروشیمی شیراز

10%

صنایع پتروشیمی

کرمانشاه

6%

پتروشیمی زاگرس

10%

پتروشیمی خراسان

1%
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 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 )سهامی عام( انیشرکت گروه گسترش نفت و گاز پارستحلیل بنیادی               

   981،465زان کرمانشاه به میمی  پتروشی صنایعو در اردیبهشت ماه از شرکت ایجاد نشده   1399 ماه  فروردین حاصل از سود سهام محقق شده طی  ی همچنین درآمد 

 ت.میلیون ریال سود نقدی دریافت نموده اس 

 م محقق شدهسود سها -7جدول 

 1399هشت  ردیبا
 سود مجمع  شرکت    نام

 981،465 صنایع پتروشیمی کرمانشاه 

465،981 جمع  

 

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

 است: ر یز جدول

 1399 فروردین صورت ریز سهام واگذار شده طی -8 جدول
 1399 روردینف

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

 - - - - -   23 پاالیش نفت بندر عباس

 - -   -     جمع
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 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 )سهامی عام( انیشرکت گروه گسترش نفت و گاز پارستحلیل بنیادی               

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

 )میلیون ریال( پرتفوی بورسی  -9جدول 

 ایه مسر نماد ام شرکتن
ارزش اسمی هر 

 سهم
 افزایش )کاهش(  درصد از پرتفوی  زارزش رو آخرین قیمت ب.ت  هر سهم درصد مالکیت ب.ت )میلیون ریال( تعداد سهام 

%29 248,006,296 60,097 1,569 %68.78 6,474,025 4,126,766,661 1,000 6,000,000 شپدیس  پتروشیمی پردیس   241,532,271 

%17 144,957,039 128,884 22,398 %18.75 25,191,155 1,124,709,340 1,000 6,000,000 پارس  پتروشیمی پارس   119,765,884 

%13 114,842,607 23,582 894 %48.70 4,355,663 4,869,926,522 1,000 10,000,000 شبریز یش نفت تبریزپاال  110,486,944 

%5 43,429,385 78,174 18,490 %54.07 10,272,029 555,547,694 1,000 1,027,549 شراز پاالیش نفت شیراز  33,157,356 

%8 73,025,244 16,703 2,010 %15.24 8,786,861 4,371,983,691 1,000 28,688,000 شبندر پاالیش نفت بندرعباس  64,238,383 

086,275,48 32,036 2,282 %52.81 6,144,852 2,693,079,034 1,000 5,100,000 شیراز پتروشیمی شیراز  10%  80,130,628 

%5 46,078,163 28,169 1,974 %46.35 3,229,610 1,635,775,595 1,000 3,529,200 کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه   42,848,553 

%11 90,980,726 111,834 3,019 %33.90 2,456,026 813,533,684 1,000 2,400,000 زاگرس پتروشیمی زاگرس  88,524,700 

%2 13,137,427 55,442 3,044 %13.24 721,281 236,958,025 1,000 1,789,912 خراسان نپتروشیمی خراسا  12,416,146 

دوق سرمایه گذاری با درآمد  صن

 ( ETFثابت کمند)
%0 706,638 10,256 10,161 %0.34 700,116 68,900,000 1,000 20,000,000 کمند   6,522 

%0 2,347,464 7,476 1,000 %20.00 314,000 314,000,000 1,000 1,570,000 بنو بیمه تجارت نو  2,033,464 

%0 430,843 132,120 1,000 %0.54 3,261 3,261,000 1,000 600,000 3انرژی شرکت بورس انرژی  427,582 

%0 161 80,402 2,000 %0.00 4 2,000 1,000 8,000,000 مارون پتروشیمی مارون  157 

%0 1,000,000  1,000,000 %0.01 1,000,000 1,000,000 1,000,000 10,000,000  سایر شرکت ها  - 

% 100 865,217,473    69,648,883     جمع  795,568,590 
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 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 )سهامی عام( انیشرکت گروه گسترش نفت و گاز پارستحلیل بنیادی               

 یبورس ری غ يپرتفو یبررس -2-2
شرکت   ی رس وب ریسبد غ تیبااهم یهادارد. شرکت  الیر ون یلیم  11،987,696و مازاد ارزش  الیر ون یلیم 6،501,897شده تمام یبها ،پارسان یبورس  ریغ یپرتفو 

 .درصدی 98با مالکیت  هامون سپاهانسرمایه گذاری شرکت  و  یدرصد   58 ت یبا مالک پتروشیمی کیان  ،یدرصد   25 تیبا مالک پتروشیمی دماوند اند از: عبارت

 یبورس ریغ  یپرتفو -10جدول 
 افزایش )کاهش(  قیمت یا ارزش هر سهم ب.ت هر سهم )ریال( سهم از پرتفو  ب.ت  درصد مالکیت ام د سهتعدا ارزش اسمی هر سهم )ریال( سرمایه )میلیون ریال( ام شرکتن

 - 766 766 %39.6 2,575,767 %24.9 3,361,345,688 1,000 13,500,000 تقدم(پتروشیمی دماوند )حق 

 - 1,002 1,002 %26.8 1,742,898 %58.0 1,739,900,000 1,000 3,000,000 پتروشیمی کیان )سهامی خاص(

  11,593,360  12,627 999 %15.3 996,188 %99.7 996,996,000 1,000 1,000,000 سرمایه گذاری هامون سپاهان 

 - 22,848,442 22,848,442 %10.5 679,764 %99.2 29,751 10,000,000 300,000 سایر

 - 38,293,272 38,293,272 %4.7 306,193 %80.0 7,996 1,000,000 10,000 پاالیش پارس فرایند شیراز

 - 129,206,522 129,206,522 %0.9 59,435 %0.0 460 1,000 270,000 پایانه ها ومخازن پتروشیمی 

 - 1,400 1,400 %0.9 56,000 %1.0 40,000,000 1,000 4,000,000 پتروشیمی اروند

 - 1,000 1,000 %0.6 41,399 %15.3 41,399,540 1,000 270,000 پایانه ها و مخازن پتروشیمی )حق تقدم(

 - 1,817 1,817 %0.6 36,344 %100.0 19,999,800 1,000 20,000 توسعه نفت و گاز آریا 

 - 1,000 1,000 %0.1 4,800 %48.0 4,800,000 1,000 10,000 پتروشیمی همت

 - 1,040 1,040 %0.0 2,600 %5.0 2,500,000 1,000 50,000 توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی

 - 6,960 6,960 %0.0 348 %0.1 50,000 1,000 80,000 مدیریت سیسمتهای کارآمد 

 - 1,000 1,000 %0.0 100 %1.0 100,000 1,000 10,000 وک آسیا کیش بازرگانی نا

 - 1,000,000 1,000,000 %0.0 50 %10.0 50 1,000,000 500 خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان

 - 1,607 1,607 %0.0 5 %0.0 3,112 1,000 13,500,000 پتروشیمی دماوند 

 - 4,000 4,000 %0.0 4 %0.0 1,000 1,000 4,982,000 پتروشیمی تبریز

 - 714 714 %0.0 1 %14.0 1,400 1,000 10 خدمات مدیریت هامون سپاهان 

 - 1,000 1,000 %0.0 1 %1.0 1,000 1,000 100 بازرگانی و تجارت هامون سپاهان 

 - - - %0.0 - %0.0 1 1,000 4,949,211 ریدمرواپترو شیمی 

  11,593,360    6,501,897     جمع
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 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 )سهامی عام( انیشرکت گروه گسترش نفت و گاز پارستحلیل بنیادی               

که در ادامه بیان می   قرار داده شده استپرتفوی بورسی  با به روز نمودنخالص ارزش دارایی های این شرکت  معادل سرمایه گذاری هامون سپاهانکت شرارزش روز 

ظه  و با عنایت به اصل محافت،  و شرکعملیات دبهره برداری از  افتتاح و  ود در  بهامات موجوجه به اتبا  و پتروشیمی دماوند،    نابطه با شرکت های پتروشیمی کیادر ر  .شود

 نشده است.  در نظر گرفته  زاد ارزشی برای آن هاماکاری،  

رح زیر محاسبه شده است. الزم  ( این شرکت به ش یپرتفوی بورس با به روز رسانی  بر اساس خالص ارزش دارایی های )  سرمایه گذاری هامون سپاهانشرکت  ارزش سهام  

 می باشد. 29/12/1398بر اساس اطالعات پاهان ه گذاری هامون س سرمایشرکت  یصورت وضعیت پرتفوی بورس به ذکر است 
 بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیرپرتفوی بورسی شرکت  -11جدول 

 مالکیت درصد ب.ت  تعداد سهام  سرمایه  نماد ام شرکتن
ب.ت  هر  

 سهم
 درصد از پرتفوی  ارزش روز آخرین قیمت

  افزایش

 )کاهش(

%3.18 1,447,189 317,819,542 10,000,000 شبریز پاالیش نفت تبریز  4,553 23,582 7,494,820 56 %  6,047,631 

%0.67 367,114 40,377,318 6,000,000 شپدیس  پتروشیمی پردیس   9,092 60,097 2,426,556 18%  2,059,442 

%41.5 259,610 78,645,617 5,100,000 شیراز پتروشیمی شیراز  3,301 23,582 1,854,621 14%  1,595,011 

%0.42 128,146 4,329,993 1,027,549 شراز پاالیش نفت شیراز  29,595 78,174 338,493 3%  210,347 

%0.14 95,288 3,344,822 2,400,000 زاگرس پتروشیمی زاگرس  28,488 111,834 4,06537  3%  278,777 

88,00028,6 شبندر پاالیش نفت بندرعباس  18,246,568 89,968 0.06%  4,931 16,703 304,772 2%  214,804 

%0.03 44,195 22,299,972 72,000,000 وغدیر  هلدینگ غدیر   1,982 8,478 189,059 1%  144,864 

%0.01 42,191 1,000,000 8,000,000 مارون پتروشیمی مارون  42,191 80,402 80,402 1%  38,211 

%0.25 37,636 8,781,688 3,529,200 اشاکرم صنایع پتروشیمی کرمانشاه   4,286 28,169 247,371 2%  209,735 

%0.01 22,348 769,837 6,000,000 پارس  پتروشیمی پارس   29,030 128,884 99,220 1%  76,872 

%0.02 6,482 229,276 950,000 شفن پتروشیمی فن آوران  28,272 179,835 41,232 0%  34,750 

پتروشیمی  )هلدینگ( صنایع مادر 

 خلیج فارس
%0.00 - 2,097 143,500,000 فارس   - 14,014 - 0%  - 

% 100 13,450,611    2,540,167    جمع  10,910,444 
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 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 )سهامی عام( انیشرکت گروه گسترش نفت و گاز پارستحلیل بنیادی               

 

 

 

یش  افزاشرکت ها، گزارشات مالی به علت عدم وجود در این بخش  .به شرح جدول زیر می باشد پاهان ه گذاری هامون س سرمای شرکت  همچنین پرتفوی غیر بورسی 

 شده است. لحاظ برای آن ها ارزشی 
 مایه گذاری هامون سپاهانرسصورت وضعیت غیر بورسی شرکت  -12جدول 

 تام شرک ن
سرمایه  

 )میلیون ریال(

ارزش اسمی هر 

 سهم )ریال(
 تعداد سهام

درصد 

 مالکیت 
 سهم از پرتفو ب.ت

ب.ت هر سهم  

 )ریال(

قیمت یا ارزش هر 

 سهم

ش افزای

 )کاهش(

%17.1 430,163,582 1,000 2,519,042 مهندسی و ساختمان صنایع نفت   473,008 93.0%  1,100 1,100 - 

%1.0 30,000,000 1,000 3,000,000 پتروشیمی کیان )سهامی خاص(   30,000 5.9%  1,000 1,000 - 

%34.0 3,400,000 1,000 10,000 بازرگانی ناوک آسیا کیش  3,400 0.7%  1,000 1,000 - 

%0.3 10 1,000 3 پایانه ها و مخازن پتروشیمی   1,292 0.3%  129,200,000 129,200,000 - 

پایانه ها و مخازن پتروشیمی )حق  

 تقدم( 

- - 
899,990 0.0%  900 0.2%  1,000 1,000 

- 

%1.0 100,000 1,000 10,000 پتروشیمی همت  100 0.0%  1,000 1,000 - 

00010, پاالیش پارس فرایند شیراز   1,000,000 1 0.0%  38 0.0%  38,000,000 38,000,000 - 

%10.0 10,000 1,000 100 بازرگانی و تجارت هامون سپاهان   10 0.0%  1,000 1,000 - 

%1.0 10,000 1,000 1,000 تجارت گستر ناوک آسیا   10 0.0%  1,000 1,000 - 

%85.0 8,500 1,000 10 خدمات مدیریت هامون سپاهان   9 0.0%  591,0  1,059 - 

%0.0 1,000 1,000 4,982,000 پتروشیمی تبریز  4 0.0%  4,000 4,000 - 

شرکت خدمات فنی مهندسی  

 گسترش پتروشیمی شیراز 
2,000 1,000 1 0.0%  

- 
0.0%  

- - - 

%0.0 0 1,000 10,000 پاالیش نفت بیستون   - 0.0%  - - - 

%1.0 1 10,000 1 شرکت بندر یاران سرآمد   - 0.0%  - - - 

 -  -  -  -  508,771 -  -  0 -  جمع
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 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 )سهامی عام( انیشرکت گروه گسترش نفت و گاز پارستحلیل بنیادی               

مچنین اطالعات مربوط به حقوق صاحبان  و ه به صورت جدول زیر محاسبه شده است. صورت وضعیت پرتفوی ی هامون سپاهان ه گذارسرمایشرکت  NAVبنابراین 

   می باشد. 12/1398/ 29رین گزارش شرکت مورخ مربوط به آخ سهام

 بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیرشرکت   NAVمحاسبه  -13جدول             

 )میلیون ریال(  هر سهم  NAVمحاسبه  

  10,910,444 ورسی مازاد پرتفوی ب

  0 بورسی مازاد پرتفوی غیر  

  0 ذخیره کاهش ارزش 

  1,700,816 حقوق صاحبان سهام 

  0 درآمد واگذاری سهام 

  16,221 ها  سود تقسیمی دریافتی از زیرمجموعه

NAV 12,627,481  

  1,000,000,000 تعداد سهام 

)ریال(  NAV  12,627 هر سهم  



 

 
 

 گذاری تأمین سرمایه نویناور سرمایهمش 

 )سهامی عام( انیشرکت گروه گسترش نفت و گاز پارستحلیل بنیادی       

14  

است، با   رفته قرارگ )سهامی عام(  انیشرکت گروه گسترش نفت و گاز پارس  NAVمحاسبات  ی که مبنا یاطالعات

  ماهه   6  ی مال  یهاورت ، حقوق صاحبان سهام مربوط به ص1399/ 31/01به    یمنته  یپرتفو  تیوضعاستفاده از صورت 

  07/03/1399مورخ    یانیپا  متیمربوط به ق  یبورس   یسهام پرتفو  متیق  نیهمچن  باشد،ی م  1398/ 29/12به    یمنته

  ل یصورت جدول ذهر سهم به   P/NAVهر سهم و نسبت    یه ازا ب   تکر ش   نیا  یهاییارزش خالص دارا  نیبنابرا  ؛است

 .باشد ی م  اول  ویسنار  در  یبورس   ر یغ  یپرتفو  مازاد  احتساب  به  مربوط  دوم   و  اول  ویسنار  تفاوت   است  ذکر   بهالزم    است.

 )میلیون ریال(نفت و گاز پارسیان رکت گروه گسترش ش NAVمحاسبه  – 14 جدول
 هر سهم  NAV حاسبهم

 دوم  ویسنار اول  ویسنار  

  795,568,590  795,568,590 ی رسبو  یپرتفو   مازاد

 -  11,593,360 ی بورس  ریغ  یپرتفو   مازاد

 - - ارزش   کاهش  رهیذخ

  76,425,946  76,425,946 سهام   صاحبان  حقوق

 - - سهام   یواگذار  درآمد

  981,465   981,465 ها  رمجموعهیز  از  یافتیدر  یمیتقس  سود

NAV 884,569,362   872,976,001  

  40,500,000,000  40,500,000,000 سهام  تعداد

)ریال( سهم هر  NAV   21,841  21,555  

  15,642  15,642 )ریال(   سهم  هر  روز  متیق

 P/NAV 72% 73% نسبت
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 ن سرمایه نوینگذاری تأمیمشاور سرمایه 

 )سهامی عام( انیارسشرکت گروه گسترش نفت و گاز پتحلیل بنیادی       

 

 تحلیل حساسیت  . 3
گسترش نفت و  سهام  متی ق رییتغ راتی آن، تأث راتییغو ت NAVبهتر از  یبه برآورد  ی ابیدست یقسمت برا نیا در

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

  ابد؛یی کاهش م ای شی افزادرصد  2.7 پارسان NAV شپدیسسهم  متیق درصدی 10کاهش   ای شیبا افزا •

 :ابد یی م  کاهش ا ی شیافزا درصد  1.6 پارسان NAV پارس سهم  متیق درصدی 10کاهش   ای شیبا افزا •

   .ابد یی م  کاهش ای ش یافزا رصد د 1.4 پارسان NAV شبریزسهم  متیق درصدی 10کاهش   ای شیبا افزا •

 تحلیل حساسیت  -15جدول                

   NAVدر  درصد تغییر  رح ش

 ±2،7 شپدیس متیق  رییتغ درصد 10±

 ±1،6 پارس متیق  رییتغ درصد 10±

 ±1،4 شبریز متیق  رییتغ درصد 10±

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


