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 معرفی شرکت  . 1

 تاريخچه
باشاد. شارکت های فرعی آن میگذاری گروه توساعه ملی ششارکت اصالی  و شارکتگروه شاام  شارکت سارمایه 

گذاری با نا  اولیه شارکت سارمایه  10101339590شاناساه ملی  گذاری گروه توساعه ملی شسامامی عا   به  سارمایه

ر تاریخ د  89584رت شارکت سامامی عا  تاسیش شده و  ی شماره  به صاو  20/11/1370بانک ملی ایران در تاریخ  

و از آن تاریخ شروع به فعالیت نموده است. ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده در اداره ثبت شارکت  25/01/1371

گذاری گروه در بورس اوراق بمادار تمران پذیرفته شاده اسات. در لال لا،ارر شارکت سارمایه  1374ال شارکت در سا 

 باشاد.های تجاری فرعی بانک ملی ایران اسات و والد تجاری نمایی گروهر بانک ملی ایران میملی جز والد   توساعه

مرکز اصالی شارکت تمران بوده و م   فعالیت اصالی آن نیز در شامر تمرانر خیابان ولیعبارر بازتر از میدان ونکر 

 واقع شده است.  89خیابان شمید خدامیر بعد از کردستانر پالک 

 الیت اصلیعف
های ر والد گذاری در ساما ر ساما الشارکهسارمایه عبارت اسات از   اسااسانامه  3ع فعالیت شارکتر  ب  ماده  ومو،ا 

های تمیه هایی با فعالیت  گذاری در شارکتها یا ساایر اوراق بمادار  دارای ل  رایر سارمایهگذاری صاندوقسارمایه

گ آهن و ایجاد کارخانجات اج و بمره برداری از معادن سانهای سااختمانیر اکتشااو و اسات رزمین و اجرای  رح

ده و همچنین ایجاد و تاساایش و بمره برداری از کارخانجات تولید کنسااانتره و گندله و ساانگ آهن دانه بندی شاا 

گری و نوردر تمیه و تولید انواع مواد و م باوزت پتروشایمی و شایمیاییر بمداشاتی و دارو یر فوزساازی و ری ته

گری های غذایی و آشااامیدنیر واساا هخدمات مالی از جمله تامین ساارمایهر کارگزاریر بازرگردانی فرآوردهارا ه  

هایی از قبی  خدمات اجراییر در تمیه و خرید مواد اولیه و ماشاین آزت برای اشا اح لقوقی لیر انجا  فعالیتما

های تکنولو یکی ت قیقات و بررسای  العاترهار م پذیرر خدمات  رالی و ممندسای اصاولی و تیامین پرو هسارمایه

ر توزیع و بازاریابی    لما  و نقا رانبارداریر  های کلی راهبردی و مدیریتیرفنی علمیر بازرگانیر تدوین سااایااسااات

هار ارا ه خدمات مرتبط با گذاری نزد بانکبمار سارردهگذاری در مساکوکاتر فلزات گرانفروش م باوزتر سارمایه

گذاری در های فرعی عمدتا در زمینه سارمایهباشاد. همچنین مو،اوع فعالیت شارکتر و غیره میبازار اوراق بمادا

 باشد.اوراق بمادار و نیز صنایع پتروشیمیر سیمانر نساجیر غذاییر لیزینگ و غیره میسما  و 
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 سهامداران بی ترک
 به شرح زیر است  03/1399/ 12 در تاریخ   ترکیب صالبان سما 

 سمامداران شرکت بیترک -1جدول 

 ت یمالک درصد سهامداران 

 %63.06 بانک ملی ایران

 %14.61 صندوق بازنشستگیر وظیفه و از کارافتادگی بانک ها 

 %1.65 شرکت بیمه مرکزی جمموری اسالمی ایران 

 %1.29 شرکت سمامی بیمه ایران

 %1.00 شرکت سرمایه گذاری تدبیر 

 %18.38 سایر سمامداران 

 %100 جمع
 

 

 

 ترکیب سمامداران -1نمودار                                
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14.61%

1.65% 1.29% 1.00%

بانک ملی ایران صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی بانک ها

شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران شرکت سهامی بیمه ایران

شرکت سرمایه گذاری تدبیر
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 هيسرما راتیی تغ
به   1394ه اولیه شرکت مبلغ یکبد میلیارد ریال بوده که در چندین مرلله افزایش یافته و نمایتا در سال سرمای

میلیارد ریال افزایش    250ر16سرمایه شرکت به    13/10/1394لعاده مورخ  استناد مبوبه مجمع عمومی عادی فوق ا

 یافت.

 شرکت سرمایه راتییتغ -2جدول                          

 درصد افزایش سرمایه تاریخ افزایش سرمایه
 سرمایه جدید

 )میلیون ریال(
 محل افزایش سرمایه

 آورده نقدی ت و  لبام ا  300,000 200 1373/10/25

 آورده نقدی  900,000 200 1374/05/28

 اندوخته سرمایه ای و سود انباشته  1,400,000 56 1380/10/30

 اندوخته سرمایه ای  1,610,000 15 1382/04/29

 م البات و آورده نقدی  2,737,000 70 1383/04/28

 اندوخته سرمایه ای  3,220,000 18 1383/04/28

 اندو خته سرمایه ای و سود انباشته  4,500,000 40 1392/04/30

 اندو خته سرمایه ای و سود انباشته  6,500,000 44 1392/04/30

 م البات و آورده نقدی  16,250,000 150 1394/10/13
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 روند سودآوري و تقسیم سود شرکت
شده است.  ارا ه     یجدول ذ  ذشته در سنوات گ  توسعه ملی   گروه    گذاریسرمایه    شرکتسود    ا یو تقس  ی سودآور   روند 

 .درصد است  86 های گذشته سال  یسود شرکت در   ایدرصد تقس نیانگ یم

 
 شرکت سود ایتقس و یآور سود روند – 3 جدول               

 درصد تقسیا سود DPS (ریال) EPS (ریال) سرمایه سال مالی 

1392/12/29 6,500,000 1,252 1,000 80% 

1393/12/29 6,500,000 1,645 1,630 99% 

1394/12/29 16,250,000 555 550 99% 

1395/12/30 16,250,000 583 530 91% 

1396/12/29 16,250,000 578 500 87% 

1397/12/29 16,250,000 1,113 685 62% 
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 ترازنامه 
    یذ  جدول  شرح ه ب 1398  سال ماهه نه  و   1397ر1396  برای سال توسعه ملی  گروه  گذاری سرمایه شرکت ترازنامه 

 .باشد ی م
 ترازنامه-4جدول                                 

 1398نه ماهه  1397 1396 ریال(  )میلیون

 58,880 158,768 181,510 موجودی نقد

 2,297,859 884,228 1,056,106 مدتهای کوتاه گذاری سرمایه

 14,713,852 18,859,085 13,668,913 های تجاری دریافتنی 

 142,688 163,701 91,642 های غیرتجاری دریافتنی 

 17,547 21,540 21,743 ها و سفارشات پیش پرداخت

 2,894,588 2,892,342 4,023,685 های نگمداری شده برای فروشدارایی 

 20,125,414 22,979,664 19,043,599 های جاریجمع دارایی 

 3,072,538 4,739,235 47,797 های بلندمدت دریافتنی 

 31,317,844 28,673,164 27,626,422 های بلندمدت گذاری سرمایه

 1,311,234 1,387,704 3,238,835 گذاری در امالکسرمایه

 24,411 23,070 23,072 های نامشمود دارایی 

 1,003,003 649,906 678,112 های ثابت مشموددارایی 

 1,406 1,681 7,181 ها سایر دارایی 

 36,730,436 35,474,760 31,621,419 های غیرجاریجمع دارایی 

 56,855,850 58,454,424 50,665,018 هاجمع دارایی 

 398,091 723,764 447,912 های تجاری پرداختنی

 116,515 106,870 435,548 تجاری های غیرپرداختنی

 29,970 34,254 6,910 مالیات پرداختنی 

 17,919,133 11,042,989 11,106,494 سود سما  پرداختنی

 - - 937,498 تسمیالت مالی

 15,337 18,486 13,787 ذخایر 

 2,098 2,098 8,684 های جاری دریافتپیش

 287,459 320,924 - ی شده برای فروشهای نگمدار های مرتبط با دارایی بدهی 

 18,768,603 12,249,385 12,956,833 های جاری جمع بدهی

 - - - تسمیالت مالی بلندمدت

 38,869 33,506 29,083 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

 38,869 33,506 29,083 های غیرجاریجمع بدهی

 18,807,472 12,282,891 12,985,916 هاجمع بدهی

 16,250,000 16,250,000 16,250,000 سرمایه

 1,625,000 1,625,000 1,593,367 اندوخته قانونی

 16,497,063 16,169,006 10,448,039 ها سایر اندوخته

 3,676,315 12,127,527 9,387,696 سود شزیان  انباشته

 38,048,378 46,171,533 37,679,102 جمع حقوق صاحبان سهام

 56,855,850 58,454,424 50,665,018 بان سهامو حقوق صاح هاجمع بدهی
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 انيز سود و ورتص 
 . است شده آورده  ر یز جدول در  1398  سال ماهه نه  و  1397  ر1396  سال به مربوط  شرکت) ان یز(سود  صورت

  انیز و سود صورت -5 جدول                               

 1398نه ماهه  1397 1396 )میلیون ریال( 

 1,350,003 10,185,880 7,705,722 درآمد سود سما  

 136,654 525,238 430,066 درآمد سود تیمین شده 

 1,642,193 6,244,193 1,339,245 سود شزیان  فروش سرمایه گذاری ها 

 - - 183,271 سایر درآمدهای عملیاتی 

 3,128,850 16,955,311 9,658,304 جمع درآمدهای عملیاتی 

 (163,976) (221,767) (184,304) های فروشر اداری و عمومی هزینه

 (163,976) (221,767) (184,304) جمع هزینه های عملیاتی 

 2,964,874 16,733,544 9,474,000 عملیاتی سود شزیان   

 - (73,743) (112,267) های مالیهزینه

 43,219 47,260 49,786 های غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینه 

 3,008,093 16,707,061 9,411,519 سود شزیان  عملیات در لال تداو  قب  از مالیات 

 - (51,220) (11,201) مالیات بر درآمد 

 3,008,093 16,655,841 9,400,318 شزیان  خالص عملیات در لال تداو  سود  

 3,008,093 16,655,841 9,400,318 سود )زیان( خالص 

 16,250,000,000 16,250,000,000 16,250,000,000 تعداد سما 

 185 1,025 578 سود )زیان( هر سهم )ریال( 
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 NAV محاسبه . 2
ماهه   9مالی   صاورتبا توجه به  توساعه ملی  ی گروهشارکت سارمایه گذار (NAV)  دارایی های ارزش فعلی خالص

و   31/02/1399ماهه منتمی به  1  یورهو،اعیت پرتفوی منتشاره برای دو آخرین صاورت  30/09/1398منتمی به  

اسات. بدین منوور پرتفوی بورسای و غیر بورسای  برآورد شاده  12/03/1399تاریخ  ساما  در    آخرین معامله  قیمت

شاده در هر صانعت و شارکت ایجاد گردد. جدول گذاری انجا تا شاناختی کلی از سارمایه  گرددشارکت معرفی می

 دهد.را نمایش می گروه توسعه ملی گذاریسرمایهشرکت غیر بورسی شده پرتفوی بورسی و ذی  بمای تما 

 هایگذارهیشده سرماتما  یبما – 6 جدول

 درصد  بهای تمام شده )میلیون ریال( 

 %65.0 25,265,014 پرتفوی بورسی 

 %35.0 13,617,088 پرتفوی غیر بورسی 

 %100 38,882,102 جمع

  یگذاره ی از مجموع سرما یدرصد  65سممی که  است الیر ون ی لیم25,265,014  یبورس  ی ه پرتفوشد تما   یبما

   دارد. یبورس  ریو غ ی بورس  یهادر شرکت 

 
شرکت   ی های گذار هیسرما  بیترک  –  3  نمودار

پرتفوی بورسی پرتفوی غیر بورسی
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 یبورس يپرتفو یبررس-2-1
ر  14ر 21ر 29د لدوبه ترتیب  گذاری و توسعه صنایع سیمانمایهسرمایه گذاری توسعه ملی و شرکت سر  توسعه صنایع بمشمرر ایران ترانسفورر پتروشیمی اراک  شرکت

  ی ارزش پرتفو  یروزرسانبه  ی. براد یآیشرکت به شمار م یگذاره یسرما نیتراند شاز نور ارزش بازار  و مماداده  یشرکت را تشک یبورس  یاز پرتفو درصد  9.6و  9.8

  گذاری سرمایه شرکت    یبورس   ی ها  یگذاره یاز سرما  کی وزن هر    ر یشده است. جدول زاستفاده    1399  ماه   خرداد  12  دوشنبهروز    آخرین معامله  یهات میشرکت از ق  یبورس 

   دهد.را نشان می  توسعه ملی گروه 

 
 ترکیب پرتفوی بورسی -4 نمودار

 

 

 

35%

25%

11%
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17%

شاراك  وبشهر  سیدكو  وتوسم  بترانس 
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 باشد ت ذی  می و،عیت پرتفوی بورسی شرکت به صورصورت
 صورت و،عیت پرتفوی بورسی-7جدول 

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

 99,147,023 %28.9 106,112,845 26,200 1,720 %50.22 6,965,822 4,050,108,594 1,000 8,064,000 شاراک پتروشیمی اراک

 70,378,655 %20.7 76,014,068 20,877 1,548 %44.13 5,635,413 3,641,043,645 1,000 8,250,000 وبشمر توسعه صنایع بمشمر

 31,006,348 %9.5 35,000,973 8,165 932 %89.31 3,994,625 4,286,708,279 1,000 4,800,000 سیدکو شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 

 32,722,222 %9.7 35,738,400 13,100 1,106 %60.62 3,016,178 2,728,122,145 1,000 4,500,000 وتوسا سرمایه گذاری توسعه ملی

 48,840,210 %13.9 51,161,787 40,225 1,825 %33.92 2,321,577 1,271,890,284 1,000 3,750,000 بترانش ایران ترانسفو

 24,806,862 %7.0 25,705,703 31,711 1,109 %32.08 898,841 810,624,155 1,000 2,526,500 پکرمان گروه صنعتی بارز

 7,081,623 %2.1 7,828,036 70,444 6,717 %34.16 746,413 111,124,238 1,000 325,340 زپارس  شرکت ملی کشت وصنعت ودامرروری پارس

 7,313,984 %2.1 7,847,445 49,355 3,355 %13.48 533,461 159,000,000 1,000 1,179,430 شفا سرمایه گذاری شفا دارو 

 9,966,343 %2.8 10,331,384 28,302 1,000 %14.95 365,041 365,040,778 1,000 2,441,100 وسنا سرمایه گذاری نیروگاهی ایران شسنا  

 32,269 %0.1 260,840 26,084 22,857 %2.13 228,571 10,000,000 25,516 11,989,445 آکورد   ETFرمان آتی کوثرشصندوق سرمایه گذاری آ

 (6,651) %0.0 171,892 10,192 10,586 %0.19 178,543 16,865,374 1,000 9,000,000 تنوین تامین سرمایه نوین

 621,148 %0.2 739,941 7,850 1,260 %1.71 118,793 94,259,993 1,000 5,500,000 ثمسکن سرمایه گذاری مسکن

 471,817 %0.2 563,858 5,240 855 %10.83 92,041 107,606,529 1,000 993,748 وهنر گروه توسعه هنر ایران

 (249) %0.0 49,200 4,100 4,121 %0.04 49,449 12,000,000 1,000 30,425,734 ونوین بانک اقتباد نوین

 133,321 %0.0 172,606 1,940 442 %0.06 39,285 88,972,285 1,000 156,340,000 رس وپا بانک پارسیان 

 1,503,479 %0.4 1,531,549 25,019 459 %12.90 28,070 61,215,452 1,000 474,522 شدوح دوده صنعتی پارس

 2,827,739 %0.8 2,851,263 76,649 632 %2.00 23,524 37,198,964 1,000 1,860,000 کاز بورس کازی ایران

 38,216 %0.0 52,510 7,722 2,102 %0.03 14,294 6,800,000 1,000 20,000,000 پترول گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 

 23,588 %0.0 33,735 112,450 33,823 %0.01 10,147 300,000 1,000 3,000,000 نوری پتروشیمی نوری

 4,624,823 %1.3 4,629,742 29,802 32 %11.95 4,919 155,350,041 1,000 1,300,000 سیمرغ سیمرغ

 75 %0.0 78 77,654 3,000 %0.00 3 1,000 1,000 139,000 قنقش قند نقش جمان

 - %0.0 3 1,592 1,592 %0.00 3 1,884 1,000 150,000 کاصفا  کاشی اصفمان

 - %0.0 1 865 865 %0.00 1 1,156 1,000 30,000 چبسرا بسته بندی پارس

 35 %0.0 35 126,647 - %0.00 - 275 1,000 53,453 غدشت دشت مرغاب

 48,996 %0.0 48,996 3,100 - %0.05 - 15,805,103 1,000 30,425,734 ونوینح بانک اقتباد نوین شل  تقد  

 1 %0.0 1 1,000 - %0.00 - 1,000 1,000 51,891 فبستا صنایع بسته بندی مشمد

 341,581,877 - 366,846,891 - - - 25,265,014 - - - - جمع
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 یبورس ری غ يپرتفو یبررس-2-2
 که به شرح جدول زیر است دارد.  ال یر ونیلیم 499ر982ر38 و مازاد ارزش   الیر ون یلیم13,617,088  شدهتما  یبماشرکت ر  یبورس  ر یغ یپرتفو 

 یبورس ریغ یپرتفو -8جدول 
 افزایش )کاهش( قیمت یا ارزش هر سهم P/B ب.ت هر سهم )ریال( سهم از پرتفو ب.ت درصد مالکیت تعداد سهام اسمی هر سهم )ریال(ارزش   میلیون ریال(سرمایه ) نام شرکت ردیف

 - 138,303,193,548 - 138,303,193,548 %31.49 4,287,399 %0.0 31 1 1 سرمایه گذاری در امالک 1

 15,593,302 7,781 - 1,002 %16.92 2,304,006 %100.0 2,299,990,777 1,000 2,300,000 رسرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدا 2

 14,959,397 11,686 9 1,001 %10.29 1,401,021 %100.0 1,399,976,188 1,000 1,400,000 بین المللی ساختمان وصنعت ملی 3

 10,425 1,012,576 - 1,000,000 %6.09 828,987 %2.8 828,987 1,004,288 29,215,555 صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان 4

 - 1,229 - 1,229 %4.67 635,774 %43.7 517,190,081 1,000 1,183,408 صنایع پتروشیمی بین المل  قشا 5

 1,307,145 3,616 6 1,002 %3.68 500,798 %50.0 499,998,000 1,000 1,000,000 لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی 6

 2,766 1,006,038 - 1,000,000 %3.36 458,141 %10.4 458,141 1,000,000 4,395,502 صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه گذاری بمگزین 7

 4,459 1,010,004 - 1,000,000 %3.27 445,769 %1.6 445,769 1,004,057 27,797,012 صندوق سرمایه گذاری مشترک یکا ایرانیان 8

 7,591 1,019,222 - 1,000,000 %2.90 394,932 %0.6 394,932 1,014,514 70,014,012 گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایرانصندوق سرمایه  9

 - 1,000 - 1,000 %2.75 375,000 %18.8 375,000,000 1,000 2,000,000 شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری ممر و ماه 10

 - 1,000,000 - 1,000,000 %1.17 160,000 %80.0 160,000 11,386,975 2,277,395 بازارگردان توسعه ملی صندوق سرمایه گذاری اختباصی 11

 78,067 16,989,509 - 9,744,316 %0.77 104,995 %3.1 10,775 17,180,369 5,945,164 صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی 12

 - 800 - 800 %0.73 100,000 %6.3 125,000,000 1,000 2,000,000 ماه شل  تقد  شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری ممر و  13

 (1,093) 2,087,831 - 2,110,909 %0.73 99,998 %0.9 47,372 2,097,030 10,794,670 صندوق سرمایه گذاری سما آشنا 14

 (4,516) 8,745,361 - 9,159,003 %0.73 99,998 %5.9 10,918 9,095,449 1,694,973 کارگزاری لافظصندوق سرمایه گذاری مشترک  15

 - 38,826,019 - 38,826,019 %0.73 99,977 %0.8 2,575 38,602,469 12,072,112 ثروت آفرین تمدن 16

 - 1,000 - 1,000 %0.66 90,000 %72.6 89,999,647 1,000 124,000 توسعه بین المل  تجارت ملی 17

 6,878,735 143,052 - 1,356 %0.48 65,841 %97.1 48,545,977 1,000 50,000 توسعه کشت و صنعت ملی 18

 - 998 - 998 %0.43 58,659 %39.9 58,781,244 1,000 147,270 کارخانجات م م  وابریشا کاشان 19

 - 1,162 - 1,162 %0.42 56,931 %45.0 49,012,766 1,000 108,949 ایران پوپلین 20

 - 933 - 933 %0.41 55,960 %4.0 60,000,000 1,000 1,500,000 داده ورزی سداد 21

 146,220 4,416,472 - 1,128,337 %0.37 50,176 %0.4 44,469 4,381,158 55,323,459 صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه 22

 - 5,372 - 5,372 %0.20 26,862 %100.0 4,999,992 1,000 5,000 نگاه پویامدیریت توسعه  23

 - 21,630 - 21,630 %0.16 21,630 %100.0 999,998 1,000 1,000 نوآوران توسعه ملی 24

 - 1,050 - 1,050 %0.15 19,900 %79.0 18,959,900 1,000 24,000 توسعه نیرو گاهما وانر ی برق 25

 - 1,394,286 - 1,394,286 %0.09 12,200 %35.0 8,750 1,000,000 25,000 تولیدی چینی مقبودمجتمع  26

27 BMIIC International Genral Trading(BMIICGT) 7,068 2,356,000 3,000 100.0% 7,068 0.05% 2,356,000 - 2,356,000 - 

 - 1,179 - 1,179 %0.05 6,775 %6.2 5,747,739 1,000 92,473 فرش پارس 28

 - 12,257 - 12,257 %0.03 4,719 %35.0 385,000 10,000 11,000 تجمیزات مدارس ایران 29

 - 92 - 92 %0.02 3,404 %61.8 37,066,247 1,000 60,000 کمرر سور سازی ایران 30

 - 10,005 - 10,005 %0.02 3,197 %0.3 319,540 1,000 115,786 کارخانجات تولیدی و صنعتی و تولیدی اتمسفر 31

 - 8,605 - 8,605 %0.02 2,281 %1.7 265,064 1,000 16,000 صنایع پوشش ایران 32
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 افزایش )کاهش( قیمت یا ارزش هر سهم P/B ب.ت هر سهم )ریال( سهم از پرتفو ب.ت درصد مالکیت تعداد سهام اسمی هر سهم )ریال(ارزش   میلیون ریال(سرمایه ) نام شرکت ردیف

 - 606,088 - 606,088 %0.01 1,354 %0.2 2,234 1 1 امتیاز تسمیالت مسکن 33

 - 9,596 - 9,596 %0.01 946 %14.5 98,586 10,000 6,800 صنایع کاشان 34

 - 1,000 - 1,000 %0.00 600 %50.0 599,900 1,000 1,200 تبریز ارومیهآزادراه  35

 - 1,000 - 1,000 %0.00 500 %50.0 500,000 1,000 1,000 ت سبزتوسعه مدیریت ارتبا ا 36

 - 14,208 - 14,208 %0.00 444 %20.0 31,250 10,000 1,563 مبرو کارگران کشاورزی ودامرروری اورین دشت 37

 - 14,815 - 14,815 %0.00 400 %12.3 27,000 10,000 2,200 فیوزسازی ایران 38

 - 2,944 - 2,944 %0.00 377 %2.6 128,063 1,000 5,000 گچ تمران 39

 - 800 - 800 %0.00 230 %1.5 287,500 1,000 19,500 سرمایه گذاری توسعه استان همدان 40

 - 14,066 - 14,066 %0.00 164 %10.0 11,659 10,000 1,171 صنایع چوبی ایران 41

 - 5,000 - 5,000 %0.00 80 %0.5 16,000 1,000 3,220 موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران  42

 - 10,000 - 10,000 %0.00 60 %0.0 6,000 10,000 1,200,000 پرداخت الکترونیک سداد 43

 - 3,905 - 3,905 %0.00 54 %0.1 13,830 1,000 10,000 چینی سازی البرز 44

 - 571 - 571 %0.00 20 %0.0 35,000 1,000 350,000 کارگزاری بانک ملی ایران 45

 - - - - %0.00 - %0.0 349 1,000 8,000 کارتن پارس 46

 - - - - %0.00 - %0.0 - 1,000 51,891 صنایع بسته بندی مشمد 47

 - - - - %0.00 - %0.0 - 10,000 5,500 ملی ریسباو 48

 - - - - %0.00 - %0.0 200 1,000 40,000 صرافی ملی ایران 49

 - - - - %0.00 - %6.0 60 1,000 1 پازیش گاز خارگ 50

 - - - - %4.22 574,781 %0.0 - 1,000 1,000 سایر شرکتمای خارج از بورس 51

 - - - - %1.87 254,680 - - - - سررده های بانکی 52
 38,982,499 - - -  13,617,088 - - - - جمع 
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 گذاري مديريت سرمايه مدارشرکت سرمايه.1-2-2

نساجی    با مو،وع فعالیت  1343ه مدار شسمامی عا   در اسفندماه سال  گذاری خدمات مدیریت سرمایایهشرکت سرم

  100مو،وع فعالیت شرکت به مدیریت سرمایه و نا  آن به نا  کنونی تغییر یافت.    1383تاسیش گردید و در سال  

د  باش گذاری گروه توسعه ملی میدرصد سما  شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار متعل  به مجموعه شرکت سرمایه

می گردند. م اسبه ارزش هر سما شرکت در  عیو هیئت مدیره آن توسط این مجموعه انت اب و منبوب  5و 

   انجا  شده است.NAVها شجدول فوق از روش خالص ارزش دارایی

 NAV-9جدول                      

 سناریو دوم  سناریو اول  

 13,100,550 13,100,550 مازاد پرتفوی بورسی 

 352,826 - مازاد پرتفوی غیر بورسی 

 4,444,004 4,444,004 لقوق صالبان سما  

NAV 17,544,554 17,897,380 

 2,300,000,000 2,300,000,000 تعداد سما  

NAV  7,781 7,628 هر سهم 

 

 المللی ساختمان و صنعت ملی شرکت بین .2-2-2

یور فعال و موثر در این بازار سود آورر شرکت  ان و لزو  ل گذاری در ب ش ساختمسرمایه با توجه به اهمیت

  1382ساختمان و صنعت ملی در تیرماه  سال  مل الینگذاری گروه توسعه ملی اقدا  به تاسیش شرکت ب سرمایه

درصد آن متعل  به    100ریال است که  میلیارد    400ر1معادل    1397شرکت در پایان سال  نمود. سرمایه ثبت شده  

ت در انواع  گذاری و مشارکرت از سرمایهباشد. عمده فعالیت شرکت عباگذاری گروه توسعه ملی میمایهت سرشرک

برای م اسبه ارزش هر  باشد.  ها و غیره میاره آنمندسیر تولیدی و خدماتی و ادهای ساختمانی و مها و پرو ه رح

باشد. همچنین لقوق  می 9که برابر  استفاده شده است صنعت سما این شرکت از نسبت قیمت به ارزش دفتری

 میلیون ریال است.  1,821,426  خرین گزارش شرکت برابر آصالبان سما  شرکت در 
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 گذاري بانک ملی لیزينگ سرمايه.3-2-2

و فعالیت اصلی شرکت عبارت از   تاسیش گردید  1382گذاری ملی در اردیبمشت ماه سال شرکت لیزینگ سرمایه

دستورالعم  اجرایی تاسیشر ن وه فعالیت و نوارت    5ل م اب  بند الفرب و ج ماده  خرید اموال منقول و غیر منقو

ها به متقا،یان در  شواری پول و اعتبار و واگذاری آن  04/1386/ 16و    1386/ 09/04لیزینگ مبوب  های  بر شرکت

باشد. سرمایه  ینگی میقالب عقود اجاره و یا فروش اقسا یر خرید و فروش انواع اوراق بمادار به منوور مدیریت نقد 

درصد   50باشد که لیارد ریال میمی 000ر1معادل  29/12/1397ثبت شده شرکت در پایان سال مالی منتمی به 

  صنعت از نسبت قیمت به ارزش دفتریبرای م اسبه ارزش هر سما شرکت است  آن متعل  به این مجموعه 

ان سما  شرکت در آخرین گزارش شرکت  باشد همچنین لقوق صالبمی 6ت که برابر استفاده شده اس 

 میلیون ریال است. 602.650برابر

 لی شرکت توسعه کشت و صنعت م.4-2-2

با توجه به شرایط اقتبادی لاکا بر بازار بین المللی و مزیت نسبی برخی نقاط ایران در راب ه با صنعت کشاورزیر  

پذیر غذایی ،روری تش یص  سرمایههای لزو  ایجاد یک شرکت مادر ت ببی شهلدینگ  با توجه به سبد شرکت

کشت و صنعت گرگان شسمامی عا  ر نسبت به   با استفاده از امکانات شرکت  1385داده شد. بدین جمت در سال 

  97تغییر نا  و نوع شرکت مزبور بنا  شرکت توسعه کشت و صنعت ملی شسمامی خاح  اقدا  گردید. در لدود 

گذاری گروه توسعه ملی است. ارزش هر  ی متعل  به شرکت سرمایه درصد از سما  شرکت توسعه کشت و صنعت مل 

 های شرکت برآورد شده است. دارایی  با توجه به خالص ارزش سما شرکت 

 NAV -10جدول                    

NAV 

 6,948,101 مازاد پرتفوی بورسی 

 - مازاد پرتفوی غیر بورسی 
 204,475 لقوق صالبان سما  

NAV 7,152,576 

 50,000,000 تعداد سما  

NAV  143,052 هر سهم 
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 باه یمنتم  یپرتفو تیا و،اااع اساااتر باا اساااتفااده از صاااورت  قرارگرفتاه NAVم ااساااباات   یکاه مبناا یا العاات

درآمد  رباشاد یم  30/09/1398به    یماهه منتم  9  یمال  یهار لقوق صاالبان ساما  مربوط به صاورت31/02/1399

اسافندر فروردین و دیر بممنر پرتفوی بورسای    ساما های واگذار شاده  مجموع درآمد لاصا  ازنیز    ما واگذاری سا 

بممنر   رید یبورسا   یپرتفونیز با توجه به   ها  گذاریهیاز سارما  یافتیدر  یمیساود تقسا  راسات  1399ماه   اردیبمشات

 مرغیشرکت س   یعاد  یمع عموممج  یبه برگزار همچنین با عنایت ت. اس   1399ماه    بمشتیو ارد  نیاسفندر فرورد

ل اظ  NAVمبلغ در م اسابات   نیا  رهر ساما  یبه ازا  الیر  124  زانیساود به م  بیو تباو  15/02/1399  خیدر تار

 اسات   12/03/1399مورخ   انجا  شاده  آخرین معامله  متیمربوط به ق  یبورسا   یساما  پرتفو متیق شاده اسات.

  یصاورت جدول ذ هر ساما به P/NAVهر ساما و نسابت    یشارکت به ازا نیا  یهاییارزش خالص دارا نیبنابرا

 اول ویساانار  در  یبورساا   ریغ  یپرتفو  مازاد التساااب  به  مربوط  دو   و  اول ویساانار  تفاوت اساات  ذکر  بهزز    اساات.

  .باشد یم

  الیر ونیلیشم NAVم اسبه  -11جدول                

 هر سهم  NAVمحاسبه 

 سناریو دو   سناریو اول  

 341,581,877 341,581,877 مازاد پرتفوی بورسی 

 38,982,499 - مازاد پرتفوی غیر بورسی 

 31,289 31,289 ذخیره کاهش ارزش 

 38,048,378 38,048,378 لقوق صالبان سما  

 3,313,822 3,313,822 درآمد واگذاری سما  

 4,655,456 4,655,456 سود تقسیمی دریافتی از سرمایه گذاری ها 

NAV 387,630,822 426,613,321 

 16,250,000,000 16,250,000,000 تعداد سما  

NAV  26,253 23,854 هر سهم 

 16,120 16,120 قیمت روز هر سما

 P/NAV 67.6% 61.4%نسبت  
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 تحلیل حساسیت-2-3
  " شاراک"  نمادهای   سما   تم یق  ر ییتغ   رات یآنر تأث  راتییو تغ   NAVبمتر از    ی به برآورد  ی ابیدست  ی قسمت برا  ن یا  در

به ازای    کاهش    ای  ش یاست. با افزا   یصورت جدول ذو به   شدهی بررس   " بترانش"   و  "وتوسا، ""سیدکو"ر  "وبشمر"   ر

به  ور   عا    یشسمامگروه توسعه ملی  سرمایه گذاری شرکت  NAV فوق ا  نمادهایسم مت یقدرصد در  5هر 

 یابد.تغییر میدرصد  0.66 و  0.46ر 0.45 ر0.99ر   1.38به ترتیب  متوسط 

 ت لی  لساسیت-12جدول                            

 تحلیل حساسیت شاراک                                     

 30,130 28,820 27,510 26,200 24,890 23,580 22,270 قیمت سما شاراک 

NAV 24,834 24,507 24,181 23,854 23,528 23,201 22,875 سهم وبانک 

 تحلیل حساسیت وبشهر 

 24,009 22,965 21,921 20,877 19,833 18,789 17,745 قیمت سما وبشمر 

NAV 24,556 24,322 24,088 23,854 23,620 23,386 23,153 سهم وبانک 

وبشهر  تیحساس لیتحل  

سیدکو سما    متیق  6,940 7,349 7,757 8,165 8,573 8,982 9,390 

NAV 24,177 24,070 23,962 23,854 23,747 23,639 23,531 ا وبانک سم 

توسم و تیحساس لیتحل  

 15,065 14,410 13,755 13,100 12,445 11,790 11,135 قیمت سما وتوسا 

NAV  24,184 24,074 23,964 23,854 23,744 23,634 23,524 سما وبانک 

بترانس  تیحساس لیتحل  

بترانش سما    متیق  34,191 36,203 38,214 40,225 42,236 44,248 46,259 

NAV  24,326 24,169 24,012 23,854 23,697 23,539 23,382 سما وبانک 

 

درصد تغییر قیمت سما نشان   5های شرکت را به ازای هر جدول زیر نیز درصد تغییرات خالص ارزش دارایی

 دهد. می

 ت لی  لساسیت شدرصد  -13جدول                                   

 ( درصد) NAVدر  ریتأث شرح 

 ±1.38 شاراک   متیق  رییتغ  درصد  5±

 ±0.99 وبشمر  متیق  رییتغ  درصد  5±

 ±0.45 سیدکو  متیق  رییتغ  درصد  5±

 ±0.46 وتوسا  متیق  رییتغ  درصد  5±

 ±0.66 بترانش  متیق  رییتغ  درصد  5±

 


