
 

 
 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(        

 

 

 

 

 

 

 

  

 سرمايه نوين تأمینگذاري مشاور سرمايه

 

 شرکت تحلیل بنیادي

 سرمايه گذاري گروه توسعه ملی

 )سهامی عام( 

 1399 مرداد ماه



 

 
 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(        

 مطالب فهرست

 12 ......................................................................................................... مدار هیسرما تیریمد یگذارهی. شرکت سرما2-2-1

 12 ........................................................................................................... یساختمان و صنعت مل یالمللنی. شرکت ب2-2-2

 13 ............................................................................................................................ یبانک مل یگذارهیسرما نگیزی. ل2-2-3

 13 ........................................................................................................................ ی. شرکت توسعه کشت و صنعت مل2-2-4

 



 

 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 گذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(تحلیل بنیادی شرکت سرمایه      

1 Novin.I.B Investment Consulting 

 معرفی شرکت .1

 تاريخچه 
سرمایه  شرکت  شامل  شرکتگروه  صلی( و  شرکت ا سعه ملی ) شرکت های فرعی آن میگذاری گروه تو شد.  با

سه ملی سرمایه شنا سرمایه 10101339590گذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام( به  شرکت  گذاری با نام اولیه 

در تاریخ  89584به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی شماره  20/11/1370ایران در تاریخ بانک ملی 

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

گذاری گروه ر، شرکت سرمایهدر بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاض 1374شرکت در سال 

 .باشدهای تجاری فرعی بانک ملی ایران است و واحد تجاری نهایی گروه، بانک ملی ایران میتوسعه ملی جز واحد

صر، باالتر از میدان ونک،  شهر تهران، خیابان ولیع صلی آن نیز در  شرکت تهران بوده و محل فعالیت ا صلی  مرکز ا

 واقع شده است.  89دستان، پالک خیابان شهید خدامی، بعد از کر

 فعالیت اصلی 
شرکت، طبق ماده وموض سنامه 3ع فعالیت  سا ست از: ا شرکه، واحدسرمایه عبارت ا سهم ال سهام،  های گذاری در 

صندوقسرمایه سرمایهگذاری  سایر اوراق بهادار  دارای حق رای،  شرکتها یا  های تهیه هایی با فعالیت گذاری در 

سنگ آهن و ایجاد کارخانجات طرحزمین و اجرای  ستخراج و بهره برداری از معادن  شاف و ا ساختمانی، اکت های 

تولید کنسااانتره و گندله و ساانگ آهن دانه بندی شااده و همینین ایجاد و تاساایس و بهره برداری از کارخانجات 

سازی و ریخته شفوال شیمی و  صوالت پترو شتی و داروئی، گری و نورد، تهیه و تولید انواع مواد و مح یمیایی، بهدا

گری های غذایی و آشااامیدنی، واساا هارائه خدمات مالی از جمله تامین ساارمایه، کارگزاری، بازرگردانی فرآورده

شخاص حقوقی مالی، انجام فعالیت شین آالت برای ا هایی از قبیل خدمات اجرایی، در تهیه و خرید مواد اولیه و ما

ضمین پروژهپذیر، خدمات طراحی و مسرمایه صولی و ت  های تکنولوژیکیها، م العات، تحقیقات و بررسیهندسی ا

و  ، توزیعبازاریابی  های کلی راهبردی و مدیریتی، حمل و نقل،انبارداری،فنی علمی، بازرگانی، تدوین سااایاسااات

سرمایه صوالت،  سکوکات، فلزات گرانفروش مح سپردهگذاری در م خدمات مرتبط با ها، ارائه گذاری نزد بانکبها، 

گذاری در های فرعی عمدتا در زمینه سارمایهباشاد. همینین موضاوع فعالیت شارکتبازار اوراق بهادار و غیره می

 باشد.سهام و اوراق بهادار و نیز صنایع پتروشیمی، سیمان، نساجی، غذایی، لیزینگ و غیره می
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 سهامداران بیترک 
 به شرح زیر است: 31/03/1399تفسیری سه ماهه منتهی به با توجه به گزارش  ترکیب صاحبان سهام

 سهامداران شرکت بیترک -1جدول 

 تعداد سهام درصد مالکیت سهامداران

 10،247،926،351 %63.06 بانک ملی ایران

 2،372،950،000 %14.60 صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی بانک ها

 110،000،000 %0.68 گذاری مدیریت سرمایه مدارشرکت سرمایه 

 160،379،426 %0.99 شرکت سرمایه گذاری تدبیر

 229،238،560 %1.41 شرکت سهامی بیمه ایران

 268،191،136 %1.65 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 155،807،763 %0.96 صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر

 54،206،616 %0.33 اختصاصی بازارگردانی توسعه ملیصندوق سرمایه گذاری 

 119،004،752 %0.73 شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

 119،500،000 %0.74 موسسه همیاری کوثر

 88،981،802 %0.55 شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر

 86،333،918 %0.53 شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

 38،407،871 %0.24 ایرانیانشرکت سرمایه گذاری 

 37،500،000 %0.23 صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

 638،789،433 %3.93 سایر سهامداران حقوقی

 1،522،782،372 %9.37 سهامداران حقیقی

 16,250,000,000 %100 جمع
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 هيسرما راتییتغ 
به  1394چندین مرحله افزایش یافته و نهایتا در سال ه اولیه شرکت مبلغ یکصد میلیارد ریال بوده که در سرمای

میلیارد ریال افزایش  16،250سرمایه شرکت به  13/10/1394استناد مصوبه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ 

 یافت.

 شرکت سرمایه راتییتغ -2جدول                          

 افزایش سرمایهدرصد  تاریخ افزایش سرمایه
 سرمایه جدید

 )میلیون ریال(
 محل افزایش سرمایه

 م البات و آورده نقدی 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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 سودآوري و تقسیم سود شرکتروند  
شده است. ارائه لیسنوات گذشته در جدول ذ توسعه ملی گروه  گذاریسرمایه  شرکتسود  میو تقس یسودآور روند

 .درصد است 86 های گذشته سال یسود شرکت در ط میدرصد تقس نیانگیم

 
 شرکت سود میتقس و یآور سود روند – 3 جدول               

 درصد تقسیم 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% 

1398/12/29 16،250،000 1,003 850 85% 
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 ترازنامه 
 جدول شرح هب 1398 ماهه سال سهو  1398الی 1396 برای سال توسعه ملی گروه گذاریسرمایه شرکت ترازنامه

 .باشدیم لیذ
 هترازنام-4جدول                                 

 1399سه ماهه  1398 1397 1396 (میلیون ریال)

 1،156،775 118،002 158،768 181،510 موجودی نقد

 4،438،951 2،636،673 884،228 1،056،106 مدتهای کوتاهگذاریسرمایه

 21،347،454 21،811،669 18،859،085 13،668،913 های تجاریدریافتنی

 184،757 133،030 163،701 91،642 های غیرتجاریدریافتنی

 22،436 15،122 21،540 21،743 ها و سفارشاتپیش پرداخت

 2،970،517 2،970،517 2،892،342 4،023،685 های نگهداری شده برای فروشدارایی

 30,120,890 27,685,013 22,979,664 19,043,599 های جاریجمع دارایی

 1،688،561 2،226،261 4،739،235 47،797 های بلندمدتدریافتنی

 31،333،049 31،373،537 28،673،164 27،626،422 های بلندمدتگذاریسرمایه

 1،316،882 1،316،882 1،387،704 3،238،835 گذاری در امالکسرمایه

 24،428 24،428 23،070 23،072 های نامشهوددارایی

 983،828 992،468 649،906 678،112 های ثابت مشهوددارایی

 6،086 6،086 1،681 7،181 هاسایر دارایی

 35,352,834 35,939,662 35,474,760 31,621,419 های غیرجاریجمع دارایی

 65,473,724 63,624,675 58,454,424 50,665,018 هاجمع دارایی

 577،481 577،689 723،764 447،912 های تجاریپرداختنی

 147،409 113،263 106،870 435،548 غیرتجاریهای پرداختنی

 51،064 51،064 34،254 6،910 مالیات پرداختنی

 8،408،850 11،142،516 11،042،989 11،106،494 سود سهام پرداختنی

 - - - 937،498 تسهیالت مالی

 24،194 26،348 18،486 13،787 ذخایر

 2،098 2،098 2،098 8،684 های جاریدریافتپیش

 327،574 327،574 320،924 - های نگهداری شده برای فروشهای مرتبط با داراییبدهی

 9,538,670 12,240,552 12,249,385 12,956,833 های جاریجمع بدهی

 47،631 45،887 33،506 29،083 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 47,631 45,887 33,506 29,083 های غیرجاریجمع بدهی

 9,586,301 12,286,439 12,282,891 12,985,916 هابدهیجمع 

 16،250،000 16،250،000 16،250،000 16،250،000 سرمایه

 1،625،000 1،625،000 1،625،000 1،593،367 اندوخته قانونی

 21،575،255 17،303،116 16،169،006 10،448،039 هاسایر اندوخته

 16،437،168 16،160،120 12،127،527 9،387،696 سود )زیان( انباشته

 55,887,423 51,338,236 46,171,533 37,679,102 جمع حقوق صاحبان سهام

 65,473,724 63,624,675 58,454,424 50,665,018 ها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهی
     

 



 

 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 گذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(سرمایهتحلیل بنیادی شرکت          

6 Novin.I.B Investment Consulting 

 انيز سود و ورتص 
 .است شده آورده ریز جدول در 1398 سال ماهه سه و  1398الی 1396 سال به مربوط شرکت) انیز(سود  صورت

  انیز و سود صورت -5 جدول                               

 1399سه ماهه  1398 1397 1396 )میلیون ریال(

 19،940 14،172،166 10،185،880 7،705،722 درآمد سود سهام

 310،427 389،754 525،238 430،066 درآمد سود تضمین شده

 4،272،139 2،448،248 6،244،193 1،339،245 سود )زیان( فروش سرمایه گذاری ها

 - - - 183،271 سایر درآمدهای عملیاتی

 4,602,506 17,010,168 16,955,311 9,658,304 جمع درآمدهای عملیاتی

 (66،811) (765،611) (221،767) (184،304) های فروش، اداری و عمومیهزینه

 (66,811) (765,611) (221,767) (184,304) جمع هزینه های عملیاتی

 4،535،695 16،244،557 16،733،544 9،474،000 سود )زیان( عملیاتی

 - - (73،743) (112،267) های مالیهزینه

 13،491 68،897 47،260 49،786 های غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینه

 4,549,186 16,313,454 16,707,061 9,411,519 در حال تداوم قبل از مالیاتسود )زیان( عملیات 

 - (15،502) (51،220) (11،201) مالیات بر درآمد

 4،549،186 16،297،952 16،655،841 9،400،318 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

 4,549,186 16,297,952 16,655,841 9,400,318 سود )زیان( خالص

 16،250،000،000 16،250،000،000 16،250،000،000 16،250،000،000 تعداد سهم

 280 1،003 1،025 578 سود )زیان( هر سهم )ریال(
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 NAV محاسبه .2
سرمایه گذار (NAV) دارایی های ارزش فعلی خالص سعه ملی ی گروهشرکت  ماهه  3مالی  صورتبا توجه به تو

اساات. بدین منرور پرتفوی  برآورد شااده 31/04/1399تاریخ در  سااهام پایانی و قیمت 31/03/1399 منتهی به

شده در هر صنعت و شرکت گذاری انجامتا شناختی کلی از سرمایه گرددبورسی و غیر بورسی شرکت معرفی می

سی ایجاد گردد. جدول ذیل بهای تمام سی و غیر بور سعه ملی گذاریسرمایهشرکت شده پرتفوی بور ا ر گروه تو

 دهد.نمایش می

 هایگذارهیشده سرماتمام یبها – 6 جدول

 درصد بهای تمام شده )میلیون ریال( 

 %64.1 25،681،988 پرتفوی بورسی

 %35.9 14،408،699 پرتفوی غیر بورسی

 %100 40,090,687 جمع

 یگذارهیاز مجموع سرما یدرصد 64.1سهمی که  است الیر ونیلیم 25،681،988  یبورس یشده پرتفوتمام یبها

  دارد. یبورس ریو غ یبورس یهادر شرکت

 
شرکت یهایگذارهیسرما بیترک – 1 نمودار

پرتفوی بورسی پرتفوی غیر بورسی
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 یبورس يپرتفو یبررس-2-1
و  12، 17، 18، 26 دحدوبه ترتیب  گذاری توسعه ملیو سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمانسرمایه ایران ترانسفو، شرکت پتروشیمی اراک، توسعه صنایع بهشهر،

صورت های مالی  بر اساسبورسی پرتفوی  .دیآیشرکت به شمار م یگذارهیسرما نیتراند )از نرر ارزش بازار( و مهمداده لیشرکت را تشک یبورس یاز پرتفودرصد 10

 1399 ماهتیر 31 سه شنبهروز  پایانی یهامتیشرکت از ق یبورس یارزش پرتفو یروزرسانبه یبرا ورده شده است.آدر جدول زیر  31/03/1399سه ماهه منتهی به 

 دهد.را نشان می توسعه ملیگروه  گذاری سرمایهشرکت  یبورس یها یگذارهیاز سرما کیوزن هر  ریشده است. جدول زاستفاده 

 

 
 ترکیب پرتفوی بورسی -2 نمودار
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 باشد:وضعیت پرتفوی بورسی شرکت به صورت ذیل میصورت
 صورت وضعیت پرتفوی بورسی-7جدول 

 تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم سرمایه نماد نام شرکت
 ب.ت

 )میلیون ریال(
 افزایش )کاهش( درصد از پرتفوی روزارزش  آخرین قیمت ب.ت  هر سهم درصد مالکیت

 118،142،032 %26.2 125،107،854 30،890 1،720 %50.2 6،965،822 4،050،108،594 1،000 8،064،000 شاراک پتروشیمی اراک

 80،454،099 %18.1 86،231،627 23،630 1،583 %44.2 5،777،528 3،649،243،645 1،000 8،250،000 وبشهر توسعه صنایع بهشهر

 53،792،378 %12.1 57،736،869 13،640 932 %88.2 3،944،491 4،232،908،279 1،000 4،800،000 سیدکو شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

 44،840،129 %10.0 47،827،562 17،700 1،106 %60.0 2،987،433 2،702،122،145 1،000 4،500،000 وتوسم سرمایه گذاری توسعه ملی

 78،740،610 %17.0 81،056،711 63،880 1،825 %33.8 2،316،101 1،268،890،284 1،000 3،750،000 بترانس ترانسفوایران 

 24،947،263 %5.4 25،838،121 32،160 1،109 %31.8 890،858 803،424،155 1،000 2،526،500 پکرمان گروه صنعتی بارز

 14،110،144 %3.1 14،850،512 134،730 6،717 %33.9 740،368 110،224،238 1،000 325،340 زپارس شرکت ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس

 323،394 %0.2 889،650 16،280 10،362 %0.6 566،256 54،646،823 1،000 9،000،000 تنوین تامین سرمایه نوین

 11،729،114 %2.6 12،259،220 77،590 3،355 %13.4 530،106 158،000،000 1،000 1،179،430 شفا سرمایه گذاری شفا دارو

 12،333،268 %2.7 12،698،309 34،786 1،000 %15.0 365،041 365،040،778 1،000 2،441،100 وسنا سرمایه گذاری نیروگاهی ایران )سنا(

 50،709 %0.1 279،280 27،928 22،857 %0.1 228،571 10،000،000 22،878 345،784،042 آکورد (ETFصندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر)

 1،045،318 %0.2 1،164،111 12،350 1،260 %1.7 118،793 94،259،993 1،000 5،500،000 ثمسکن سرمایه گذاری مسکن

 661،456 %0.2 742،377 7،847 855 %9.5 80،921 94،606،529 1،000 993،748 وهنر گروه توسعه هنر ایران

 18،951 %0.0 68،400 5،700 4،121 %0.1 49،449 12،000،000 1،000 13،131،000 ونوین بانک اقتصاد نوین

 391،341 %0.1 430،626 4،840 442 %0.1 39،285 88،972،285 1،000 156،340،000 وپارس بانک پارسیان

 1،671،883 %0.4 1،699،953 27،770 459 %12.9 28،070 61،215،452 1،000 474،522 شدوص دوده صنعتی پارس

 3،427،380 %0.7 3،450،904 69،020 470 %2.0 23،524 49،998،608 1،000 2،500،000 کاال کاالی ایرانبورس 

 89،880 %0.0 102،267 13،990 1،695 %0.0 12،387 7،310،000 1،000 25،000،000 پترول گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

 44،552 %0.0 54،699 182،330 33،823 %0.0 10،147 300،000 1،000 3،000،000 نوری پتروشیمی نوری

 4،944،533 %1.0 4،949،452 31،860 32 %12.0 4،919 155،350،041 1،000 1،300،000 سیمرغ سیمرغ

 20،176 %0.0 22،083 12،990 1،122 %0.0 1،907 1،700،000 1،000 25،000،000 پترولح گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان )حق تقدم(

 3 %0.0 7 118،192 68،966 %0.0 4 58 1،000 4،583،840 آریا پلیمر آریا ساسول

 97 %0.0 100 99،910 3،000 %0.0 3 1،000 1،000 139،000 قنقش قند نقش جهان

 - %0.0 3 1،592 1،592 %0.0 3 1،884 1،000 150،000 کاصفا کاشی اصفهان

 - %0.0 1 865 865 %0.0 1 1،156 1،000 30،000 چبسپا بسته بندی پارس

 55 %0.0 55 199،680 - %0.0 - 275 1،000 53،453 غدشت دشت مرغاب

 74،284 %0.0 74،284 4،700 - %0.1 - 15،805،103 1،000 30،425،734 ونوینح بانک اقتصاد نوین )حق تقدم(

 2 %0.0 2 2،111 - %0.0 - 1،000 1،000 51،891 فبستم صنایع بسته بندی مشهد

 451,853,051 %100 477,535,039 - - - 25,681,988 - - - - جمع
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 یبورس ریغ يپرتفو یبررس-2-2
 که به شرح جدول زیر است:دارد.  الیر ونیلیم 59،867،191 و مازاد ارزش الیر ونیلیم 14،408،699 شدهتمام یبهاشرکت،  یبورس ریغ یپرتفو

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

 - 138،303،193،548 - 138،303،193،548 %29.76 4،287،399 %0.0 31 1 1 سرمایه گذاری در امالک

 25،158،935 11،940 - 1،002 %15.99 2،304،006 %100.0 2،299،990،777 1،000 2،300،000 سرمایه مدارسرمایه گذاری مدیریت 

 22،479،399 17،058 10 1،001 %9.72 1،401،021 %100.0 1،399،976،188 1،000 1،400،000 بین المللی ساختمان وصنعت ملی

 7،659 1،005،780 - 1،000،000 %9.20 1،325،157 %5.1 1،325،157 1،000،576 26،189،991 صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

 - 1،229 - 1،229 %4.41 635،774 %43.7 517،190،081 1،000 1،183،408 صنایع پتروشیمی بین الملل قشم

 1،305،408 3،612 7 1،002 %3.48 500،798 %50.0 499،998،000 1،000 1،000،000 لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی

 411 1،000،897 - 1،000،000 %3.18 458،141 %10.0 458،141 1،002،200 4،605،746 صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه گذاری بهگزین

 2،206 1،004،948 - 1،000،000 %3.09 445،769 %2.0 445،769 1،001،046 22،278،747 صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان

 6،435 1،016،295 - 1،000،000 %2.74 394،932 %0.6 394،932 1،007،233 70،258،987 سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایرانصندوق 

 - 1،000 - 1،000 %2.60 375،000 %18.8 375،000،000 1،000 2،000،000 شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه

 2،463،271 16،395،444 - 1،000،000 %1.11 160،000 %80.0 160،000 5،706،484 1،141،297 اختصاصی بازارگردان توسعه ملیصندوق سرمایه گذاری 

 - 1،000 - 1،000 %0.87 125،000 %6.3 125،000،000 1،000 2،000،000 شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه )حق تقدم(

 188،451 27،233،965 - 9،744،316 %0.73 104،995 %6.0 10،775 8،946،715 1،615،830 توسعه ملیصندوق سرمایه گذاری مشترک 

 78،592 16،357،427 - 9،159،003 %0.69 99،998 %5.6 10،918 11،729،906 2،277،690 صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ

 45،762 3،076،928 - 2،110،909 %0.69 99،998 %0.9 47،372 2،697،808 14،825،610 صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا

 53،943 27،503،786 - 17،866،000 %0.69 99،996 %5.1 5،597 20،895،276 2،305،940 صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

 65،664 64،326،603 - 38،826،019 %0.69 99،977 %0.7 2،575 48،415،009 16،907،441 ثروت آفرین تمدن

 (98،027) 1،239،336 - 63،996،799 %0.69 99،963 %3.1 1،562 88،458،407 4،389،012 صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان

 - 1،000 - 1،000 %0.62 90،000 %72.6 89،999،647 1،000 124،000 توسعه بین الملل تجارت ملی

 7،826،190 162،568 - 1،356 %0.46 65،841 %97.1 48،545،977 1،000 50،000 توسعه کشت و صنعت ملی

 - 998 - 998 %0.41 58،659 %39.9 58،781،244 1،000 147،270 کارخانجات مخمل وابریشم کاشان

 - 1،162 - 1،162 %0.40 56،931 %45.0 49،012،766 1،000 108،949 ایران پوپلین

 - 933 - 933 %0.39 55،960 %4.0 60،000،000 1،000 1،500،000 داده ورزی سداد

 258،774 6،947،545 - 1،128،337 %0.35 50،176 %0.4 44،469 3،234،812 40،847،878 صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

 24،116 94،335،592 - 63،614،013 %0.35 49،937 %4.1 785 70،316،344 1،349،793 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

 - 5،372 - 5،372 %0.19 26،862 %100.0 4،999،992 1،000 5،000 توسعه نگاه پویامدیریت 

 - 21،630 - 21،630 %0.15 21،630 %100.0 999،998 1،000 1،000 نوآوران توسعه ملی

 - 1،050 - 1،050 %0.14 19،900 %79.0 18،959،900 1،000 24،000 توسعه نیرو گاهها وانرژی برق

 - 1،394،286 - 1،394،286 %0.08 12،200 %35.0 8،750 1،000،000 25،000 چینی مقصودمجتمع تولیدی 

BMIIC International Genral Trading(BMIICGT 7،068 2،356،000 3،000 100.0% 7،068 0.05% 2،356،000 - 2،356،000 - 
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 افزایش )کاهش( ارزش هر سهم P/B (ریالب.ت هر سهم ) سهم از پرتفو ب.ت درصد مالکیت تعداد سهام (ریالارزش اسمی هر سهم ) ریال(م.سرمایه ) نام شرکت

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

 - 12،257 - 12،257 %0.03 4،719 %35.0 385،000 10،000 11،000 تجهیزات مدارس ایران

 - 92 - 92 %0.02 3،404 %61.8 37،066،247 1،000 60،000 کمپر سور سازی ایران

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

 - 8،605 - 8،605 %0.02 2،281 %1.7 265،064 1،000 16،000 پوشش ایران صنایع

 - 606،088 - 606،088 %0.01 1،354 %0.2 2،234 1 1 امتیاز تسهیالت مسکن

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

 - 1،000 - 1،000 %0.00 600 %50.0 599،900 1،000 1،200 آزادراه تبریز ارومیه

 - 1،000 - 1،000 %0.00 500 %50.0 500،000 1،000 1،000 توسعه مدیریت ارتباطات سبز

 - 14،208 - 14،208 %0.00 444 %20.0 31،250 10،000 1،563 مصرف کارگران کشاورزی ودامپروری اورین دشت

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

 - 2،944 - 2،944 %0.00 377 %2.6 128،063 1،000 5،000 گچ تهران

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

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

 - 5،000 - 5،000 %0.00 80 %0.5 16،000 1،000 3،220 ایرانموسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری 

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

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

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

 - -- - - %0.00 - %0.0 349 1،000 8،000 کارتن پارس

 - - - - %0.00 - %0.0 - 1،000 51،891 صنایع بسته بندی مشهد

 - - - - %0.00 - %0.0 - 10،000 5،500 ملی ریسباف

 - - - - %0.00 - %0.0 200 1،000 40،000 صرافی ملی ایران

 - - - - %0.00 - %6.0 60 1،000 1 پاالیش گاز خارگ

 - - - - %4.16 600،006 %0.0 - 1،000 1،000 سایر شرکتهای خارج از بورس

 - - - - %1.74 250،000 - - - - سپرده های بانکی

 59,867,191 138,569,335,063 - - - 14,408,699 - - - - جمع
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 گذاري مديريت سرمايه مدارشرکت سرمايه.2-2-1

با موضوع فعالیت نساجی  1343گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار )سهامی عام( در اسفندماه سال ایهشرکت سرم

 100ر یافت. موضوع فعالیت شرکت به مدیریت سرمایه و نام آن به نام کنونی تغیی 1383تاسیس گردید و در سال 

اشد بگذاری گروه توسعه ملی میدرصد سهام شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار متعلق به مجموعه شرکت سرمایه

عضو هیئت مدیره آن توسط این مجموعه انتخاب و منصوب می گردند. محاسبه ارزش هر سهم شرکت در  5و 

 ( انجام شده است.NAVها )جدول فوق از روش خالص ارزش دارایی

 NAV-9جدول                      

 سناریو دوم سناریو اول 

 22،474،967 22،474،967 مازاد پرتفوی بورسی

 544،080 - مازاد پرتفوی غیر بورسی

 4،444،004 4،444،004 حقوق صاحبان سهام

NAV 26،918،971 27،463،051 

 2،300،000،000 2،300،000،000 تعداد سهام

NAV 11,940 11,704 هر سهم 

 

 المللی ساختمان و صنعت ملیشرکت بین .2-2-2

گذاری در بخش ساختمان و لزوم حضور فعال و موثر در این بازار سود آور، شرکت با توجه به اهمیت سرمایه

 1382تیرماه  سال الملل ساختمان و صنعت ملی در گذاری گروه توسعه ملی اقدام به تاسیس شرکت بینسرمایه

درصد آن متعلق به  100میلیارد ریال است که  1،400معادل  1397نمود. سرمایه ثبت شده شرکت در پایان سال 

گذاری و مشارکت در انواع باشد. عمده فعالیت شرکت عبارت از سرمایهگذاری گروه توسعه ملی میشرکت سرمایه

برای محاسبه ارزش هر باشد. ها و غیره میی و خدماتی و اداره آنهای ساختمانی و مهندسی، تولیدها و پروژهطرح

باشد. همینین حقوق می 10که برابر  استفاده شده است صنعت سهم این شرکت از نسبت قیمت به ارزش دفتری

 میلیون ریال است. 2،286،786 خرین گزارش شرکت برابرآصاحبان سهام شرکت در 
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 گذاري بانک ملیلیزينگ سرمايه.2-2-3

و فعالیت اصلی شرکت عبارت از  تاسیس گردید 1382گذاری ملی در اردیبهشت ماه سال شرکت لیزینگ سرمایه

دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت و نرارت  5خرید اموال منقول و غیر منقول م ابق بند الف،ب و ج ماده 

ها به متقاضیان در عتبار و واگذاری آنشواری پول و ا 16/04/1386و  09/04/1386های لیزینگ مصوب بر شرکت

یه باشد. سرماقالب عقود اجاره و یا فروش اقساطی، خرید و فروش انواع اوراق بهادار به منرور مدیریت نقدینگی می

درصد  50باشد که میلیارد ریال می 1،000معادل  29/12/1397ثبت شده شرکت در پایان سال مالی منتهی به 

 صنعت از نسبت قیمت به ارزش دفتریبرای محاسبه ارزش هر سهم شرکت است  وعه آن متعلق به این مجم

   باشد همینین حقوق صاحبان سهام شرکت در آخرین گزارش شرکت برابرمی 7ت که برابر استفاده شده اس

 میلیون ریال است. 534،987

 شرکت توسعه کشت و صنعت ملی.2-2-4

المللی و مزیت نسبی برخی نقاط ایران در راب ه با صنعت کشاورزی، با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار بین 

پذیر غذایی ضروری تشخیص های سرمایهلزوم ایجاد یک شرکت مادر تخصصی )هلدینگ( با توجه به سبد شرکت

با استفاده از امکانات شرکت کشت و صنعت گرگان )سهامی عام(، نسبت به  1385داده شد. بدین جهت در سال 

 97ام و نوع شرکت مزبور بنام شرکت توسعه کشت و صنعت ملی )سهامی خاص( اقدام گردید. در حدود تغییر ن

گذاری گروه توسعه ملی است. ارزش هر درصد از سهام شرکت توسعه کشت و صنعت ملی متعلق به شرکت سرمایه

 های شرکت برآورد شده است.با توجه به خالص ارزش داراییسهم شرکت 

 NAV -10جدول                    

NAV 

 7،923،934 مازاد پرتفوی بورسی

 - مازاد پرتفوی غیر بورسی

 204،475 حقوق صاحبان سهام

NAV 8،128،409 

 50،000،000 تعداد سهام

NAV 162,568 هر سهم 
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2-3-NAV  گذاری گروه توسعه ملیشرکت سرمایه 

سبات  یکه مبنا یاطالعات سهام قرارگرفته NAVمحا صاحبان  ستفاده از حقوق  ست، با ا سود  ا سیم  )خالص از تق

درآمد  ،باشاادیم 31/03/1399به  یماهه منته 3 یمال یهامربوط به صااورت (1398ناشاای از مجمع سااال مالی 

 31/03/1399به  یمنتهماهه  3 بورسی پرتفوی سهم های واگذار شده مجموع درآمد حاصل ازنیز  واگذاری سهام

ست س ،ا سرما یافتیدر یمیسود تق س یپرتفونیز با توجه به  ها گذاریهیاز   31/03/1399به  یماهه منته 3 یبور

ارزش خالص  نیبنابرا اساات  31/04/1399مورخ پایانی آن  متیمربوط به ق یبورساا یسااهام پرتفو متیقت. اساا

ست. لیصورت جدول ذ هر سهم به P/NAVهر سهم و نسبت  یشرکت به ازا نیا یهاییدارا  است ذکر بهالزم  ا

  .باشدیم دوم ویسنار در یبورس ریغ یپرتفو مازاد احتساب به مربوط دوم و اول ویسنار تفاوت
 (الیر ونیلی)م NAVمحاسبه  -11جدول                

 هر سهم NAVمحاسبه 
 سناریو دوم سناریو اول 

 451،853،051 451،853،051 مازاد پرتفوی بورسی

 59،323،113 - مازاد پرتفوی غیر بورسی

 31،289 31،289 ذخیره کاهش ارزش

 42،074،923 42،074،923 حقوق صاحبان سهام

 4،116،941 4،116،941 درآمد واگذاری سهام

 19،940 19،940 سود تقسیمی دریافتی از سرمایه گذاری ها

NAV 498،096،144 557،419،257 

 16،250،000،000 16،250،000،000 تعداد سهام

NAV 34,303 30,652 هر سهم 

 27،410 27،410 قیمت روز هر سهم

 P/NAV 89% 80%نسبت 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 )سهامی عام( گذاری گروه توسعه ملیسرمایهتحلیل بنیادی شرکت          
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 تحلیل حساسیت-2-4
 "شاراک" نمادهای سهام متیق رییتغ راتیآن، تأث راتییو تغ NAVبهتر از  یبه برآورد یابیدست یقسمت برا نیا در

به ازای  کاهش  ای شیاست. با افزا لیصورت جدول ذو به شدهیبررس "بترانس" و "وتوسم، ""سیدکو"، "وبشهر" ،

به طور  عام( ی)سهامگروه توسعه ملی  سرمایه گذاریشرکت  NAV فوق ام نمادهایسه متیقدرصد در  5هر 

 یابد.درصد تغییر می0.79 و 0.47، 0.57 ،0.85،  1.23به ترتیب  متوسط

 تحلیل حساسیت-12جدول                            

 تحلیل حساسیت شاراک                                                   

 35،524 33،979 32،435 30،890 29،346 27،801 26،257 قیمت سهم شاراک

NAV 32،657 32،272 31،887 31،502 31،117 30،732 30،347 سهم وبانک 

 تحلیل حساسیت وبشهر

 27،175 25،993 24،812 23،630 22،449 21،267 20،086 قیمت سهم وبشهر

NAV 32،298 32،033 31،767 31،502 31،237 30،971 30،706 سهم وبانک 

وبشهر تیحساس لیتحل  

سیدکوسهم  متیق  11،594 12،276 12،958 13،640 14،322 15،004 15،686 

NAV 32،035 31،857 31،680 31،502 31،324 31،147 30،969 سهم وبانک 

توسمو تیحساس لیتحل  

 20،355 19،470 18،585 17،700 16،815 15،930 15،045 قیمت سهم وتوسم

NAV 31،944 31،796 31،649 31،502 31،355 31،208 31،061 سهم وبانک 

بترانس تیحساس لیتحل  

بترانسسهم  متیق  54،298 57،492 60،686 63،880 67،074 70،268 73،462 

NAV 32،250 32،001 31،751 31،502 31،253 31،003 30،754 سهم وبانک 

 

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

 دهد.می

 تحلیل حساسیت )درصد( -13جدول                                   

 (درصد) NAVدر  ریتأث شرح

 ±1.23 شاراک متیق رییتغ درصد 5±

 ±0.85 وبشهر متیق رییتغ درصد 5±

 ±0.57 سیدکو متیق رییتغ درصد 5±

 ±0.47 وتوسم متیق رییتغ درصد 5±

 ±0.79 بترانس متیق رییتغ درصد 5±

 


