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 معرفی شرکت  . 1

 تاريخچه 
بمشا.  شار س همی فرع  آن ل گذاری گروه توماه  لی  ششار س ایای   و شار سگروه شامل  شار س مارلم    

گذاری مارلم  بم نم  اولی  شار س    10101339590شاامما  لی   گذاری گروه توماه  لی  شماممل  عم   ب   مارلم  

در تمر خ   89584 س ماممل  عم  تممی  ش.ه و ی  شامره  ب  یاور  شار  20/11/1370بمنک لی  ا ران در تمر خ  

و از آن تمر خ شروع ب  فهملیس ناوده امس  هم و لملکیس یاهت  ب  ثبس رمی.ه در اداره ثبس شار س  25/01/1371

گذاری گروه  ت  شا.ه اماس  در لمل لم،ارر شار س مارلم  در بورس اوراق بممدار تمران پذ رف  1374مل شار س در ما

 بمشا. همی تجمری فرع  بمنک لی  ا ران اماس و وال. تجمری نمم   گروهر بمنک لی  ا ران ل جز وال. توماه  لی   

مبمن ولیهصارر بمتتر از لی.ان ونکر لر ز ایای  شار س تمران بوده و ل   فهملیس ایای  آن نیز در شامر تمرانر  ی

 ع ش.ه امس  واق 89شمی.  .ال ر به. از  ردمتمنر پالک   یمبمن

 اصلی   فعالیت
همی گذاری در مامم ر ماما الکار  ر وال. مارلم   عبمر  اماس از   امامماامل   3ع فهملیس شار سر یب  لمده  ولو،ا

ی تمی  مههم   بم فهملیس  گذاری در شار سرایر مارلم  هم  م مام ر اوراق بممدار  دارای ل  گذاری یاا.وقمارلم  

جمد  مر منجم  بمره برداری از لهمدن ماا  آهن و ا همی مام تامن ر ا تکامو و اماتجرا  و  زلین و اجرای یرح

تولی.  اساامنتره و گا.ل  و مااا  آهن دان  با.ی شاا.ه و هایاین ا جمد و تمماای  و بمره برداری از  مر منجم  

و داروئ ر  ل صاوت  پتروشایا  و شایایم  ر بم.اشات    گری و نوردر تمی  و تولی. انواع لواد ور جت فوتمامزی و  

گری  همی غذا   و آشااملی.ن ر واماا  لمل  از جای  تملین ماارلم  ر  مرگزاریر بمزرگردان  فرآورده ارائ   .لم 

اولی  و لمشاین آت  برای اشاجمح لقوق   هم   از قبی   .لم  اجرا  ر در تمی  و  ر . لواد  لمل ر انجم  فهملیس

همی تکاولو  ک   بررما   ر ت قیقم  وهمر ل ملهم پذ رر  .لم  یرال  و لما.ما  ایاول  و تیااین پرو همارلم  

ر توز ع و بمزار مب     همی  ی  راهبردی و ل. ر ت ر لاا  و نقا رانبمرداریرفا  عیا ر بمزرگمن ر ت.و ن مااایامماااس

همر ارائ   .لم  لرتبط بم د بمنکی نزگذاربممر مارردهذاری در لساکو م ر فیزا  گرانگفروش ل صاوت ر مارلم  

گذاری در همی فرع  عا.تم در زلیا  مارلم  بمشا.  هایاین لو،اوع فهملیس شار سیره ل بمزار اوراق بممدار و غ

 بمش. ل ممم  و اوراق بممدار و نیز یام ع پتروشیا ر میامنر نسمج ر غذا  ر لیز ا  و غیره 
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 سهامداران  بی ترک
 امس   رز  ج.ول  ب  شرح  31/06/1399ب     لمه  لاتم 6بم توج  ب  گزارش تفسیری  تر یب یملبمن ممم 

 مممل.اران شر س  ب یتر  -1ج.ول 

 تعداد سهام  درصد مالکیت  هامداران س

42/63 بمنک لی  ا ران  10,305,741,668 

34/10 هم یا.وق بمزنکستگ ر وظیف  و از  مرافتمدگ  بمنک  90,4961,680,1  

06/2 بیا  لر زی جاموری امالل  ا ران   334,046,950 

49/1  س مممل  بیا  ا رانرش  241,828,105 

97/0 گذاری ت.بیر شر س مرلم    157,379,426 

96/0 یا.وق بیا  اجتامع  رومتمئیمن و عکم ر   155,807,763 

67/0 لؤمس  هایمری  وثر   108,550,000 

61/0  گذاری تومه  لیشر س مرلم    99,904,752 

53/0 گذاری  وثر بمان شر س ل. ر س مرلم    86,333,918 

52/0 گذاری ل. ر س مرلم   ل.ار شر س مرلم    85,005,000 

44/0 گذاری گروه یام ع بمکمر مرلم  شر س    71,981,802 

40/0 گروه لمل  پمرمیمن   64,786,920 

31/0 گذاری لکترک بورمیران یا.وق مرلم    0,00050,00  

28/0 گذاری ا تصمی  بمزارگردان  تومه  لی یا.وق مرلم    44,800,000 

91/4 مم ر مممل.اران لقوق   797,267,386 

10/12 لقیق  مممل.اران    1,966,375,814 

 16,250,000,000 100 جمع
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 ه ي سرما راتیی تغ
ب     1399لی  افزا ش  مفت  و نمم تم در ممل    اولی  شر س لبیغ  کص. لیییمرد ر مل بوده    در چا. ن لرمرلم 

ذ ر امس   من   شم. یرم   مل  ر  مرد یی یل  250ر27 رقا  ب    ر06/07/1399 لورخ الهمده فوق   عاول  امتامد لصوب  لجاع 

 شر س هاوز ثبس نک.ه امس  ر یا     مرلم ش    افزا

 شر س  مرلم    را ییتغ - 2ج.ول                          

 درصد افزایش سرمایه  اریخ افزایش سرمایه ت
 سرمایه جدید 

 میلیون ریال( )
 محل افزایش سرمایه 

 ل ملبم  و آورده نق.ی  300,000 200 1373/10/25

 نق.ی آورده   900,000 200 1374/05/28

 ان.و ت  مرلم   ای و مود انبمشت   1,400,000 56 1380/10/30

 لم   ای ت  مر ان.و  1,610,000 15 1382/04/29

 ل ملبم  و آورده نق.ی  2,737,000 70 1383/04/28

 ان.و ت  مرلم   ای  3,220,000 18 1383/04/28

 انبمشت  ان.و  ت  مرلم   ای و مود   4,500,000 40 1392/04/30

 ان.و  ت  مرلم   ای و مود انبمشت   6,500,000 44 1392/04/30

 ورده نق.ی ل ملبم  و آ  16,250,000 150 1394/10/13

 ی ا   ان.و ت  مرلم 27,250,000 67/69 1399/06/07
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 روند سودآوري و تقسیم سود شرکت 
ش.ه امس   ارائ       ماوا  گذشت  در ج.ول ذ  تومه  لی    گروه    گذاریمرلم      شر سمود    ا یو تقس  ی مودآور   رون. 

  دری. امس  86 همی گذشت  ممل   مود شر س در ی ایدری. تقس نیمنگ یل
 شر س  مود ایتقس و یآور مود رون. – 3 ج.ول               

 دری. تقسیا مود DPS (ر مل) EPS (ر مل) مرلم   مل لمل  م

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  
  ج.ول   شرح    ب   1398  لمه  ممل  ششو    1398ال   1396  برای ممل  تومه  لی   گروه  گذاری مرلم     شر س  ترازنمل 

   بمش.   ل    ذ
   ترازنمل-4ج.ول                                  

 1399ماهه  شش 1398 1397 1396   لیییون ر ملش

 176,508 118,002 158,768 181,510 لوجودی نق.

 5,758,596 2,636,673 884,228 1,056,106 ل. همی  وتمه گذاری مرلم  

 21,936,036 21,811,669 18,859,085 13,668,913 همی تجمری در مفتا  

 177,681 133,030 163,701 91,642 ی همی غیرتجمر در مفتا  

 36,928 15,122 21,540 21,743 هم و مفمرشم  پیش پردا س

 2,970,517 2,970,517 2,892,342 4,023,685 همی نگم.اری ش.ه برای فروشدارا   

 31,056,266 27,685,013 22,979,664 19,043,599 های جاریجمع دارایی 

 1,132,258 2,226,261 4,739,235 47,797 همی بیا.ل.  در مفتا  

 33,072,380 31,373,537 28,673,164 27,626,422 همی بیا.ل.  گذاری مرلم  

 1,316,879 1,316,882 1,387,704 3,238,835 گذاری در الالکمرلم  

 24,409 24,428 23,070 23,072 همی نملکمود دارا   

 975,948 992,468 649,906 678,112 همی ثمبس لکموددارا   

 6,086 6,086 1,681 7,181 هم مم ر دارا   

 36,527,960 35,939,662 35,474,760 31,621,419 غیرجاریهای جمع دارایی 

 67,584,226 63,624,675 58,454,424 50,665,018 هاجمع دارایی 

 577,568 577,689 723,764 447,912 همی تجمری پردا تا 

 144,316 113,263 106,870 435,548 همی غیرتجمری پردا تا 

 43,732 51,064 34,254 6,910 لملیم  پردا تا  

 20,679,878 11,142,516 11,042,989 11,106,494 مود ممم  پردا تا 

 - - - 937,498 تسمیال  لمل 

 21,660 26,348 18,486 13,787 ذ م ر 

 2,098 2,098 2,098 8,684 همی جمری در مفسشیپ

 327,574 327,574 320,924 - می نگم.اری ش.ه برای فروش هط بم دارا   همی لرتبب.ه  

 21,796,826 12,240,552 12,249,385 12,956,833 های جاری جمع بدهی

 51,542 45,887 33,506 29,083 ذ یره لزا می پم من  .لس  مر امن 

 51,542 45,887 33,506 29,083 ای غیرجاریهجمع بدهی

 21,848,368 12,286,439 12,282,891 12,985,916 هاجمع بدهی

 16,250,000 16,250,000 16,250,000 16,250,000 مرلم  

 1,625,000 1,625,000 1,625,000 1,593,367 ان.و ت  قمنون 

 23,171,287 17,303,116 16,169,006 10,448,039 هم مم ر ان.و ت 

 4,689,571 16,160,120 12,127,527 9,387,696 مود شز من  انبمشت 

 45,735,858 51,338,236 46,171,533 37,679,102 جمع حقوق صاحبان سهام

 67,584,226 63,624,675 58,454,424 50,665,018 ها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهی
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 ان ي ز سود و ورتص 
  آورده   ر ز   ج.ول  در   1398  ممل  لمه   ششدوره    و   1398ال    1396  ممل  ب   لربوط  سشر ) من ز(مود    یور 

  امس ش.ه
  من ز و مود یور  - 5 ج.ول                               

میلیون ریال( )  1399ماهه  شش 1398 1397 1396 

 1,431,188 14,172,166 10,185,880 7,705,722 درآل. مود ممم  

 579,107 389,754 525,238 430,066 درآل. مود تیاین ش.ه 

 6,323,171 2,448,248 6,244,193 1,339,245 مرلم   گذاری هم ن  فروش  شز ممود  

 - - - 183,271 مم ر درآل.همی عاییمت  

 8,333,466 17,010,168 16,955,311 9,658,304 جمع درآمدهای عملیاتی 

   172,931ش (765,611) (221,767) (184,304) عاول  همی فروشر اداری و  هز ا 

( 172,931) (765,611) (221,767) (184,304) ملیاتی جمع هزینه های ع  

 8,160,535 16,244,557 16,733,544 9,474,000 مود شز من  عاییمت  

 - - (73,743) (112,267) همی لمل هز ا 

 49,587 68,897 47,260 49,786 همی غیرعاییمت مم ر درآل.هم و هز ا  

 8,210,122 16,313,454 16,707,061 9,411,519 م  مود شز من  عاییم  در لمل ت.او  قب  از لملی

 - (15,502) (51,220) (11,201) لملیم  بر درآل. 

 8,210,122 16,297,952 16,655,841 9,400,318 مود شز من   ملص عاییم  در لمل ت.او  

 8,210,122 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 ته.اد مما 

 505 1,003 1,025 578 مود شز من  هر مما شر مل  
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 NAV محاسبه . 2
لمه    6لمل    ر یاو  ب بم توج  توماه  لی   ی گروهشار س مارلم   گذار (NAV)  دارا   همی ارزش فهی   ملص

امااس  ب. ن لارور پرتفوی    برآورد شاا.ه  31/06/1399تمر خ در   ماامم  پم من   قیاس  و   31/06/1399  لاتم  ب 

شا.ه در هر یااهس و شار س گذاری انجم تم شاام ت   ی  از مارلم    گرددبورما  و غیر بورما  شار س لهرف  ل 

را   گروه توماه  لی   گذاریمارلم  شار س  رما  و غیر بورما   شا.ه پرتفوی بوا جمد گردد  ج.ول ذ   بممی تام 

 ه. دنام ش ل 
  هم ی گذار  ش.ه مرلمتام   یبمم – 6 ج.ول

 درصد  )میلیون ریال(بهای تمام شده  

6/63 27,461,721 پرتفوی بورم    

4/36 15,687,937 پرتفوی غیر بورم    

 100 43,149,658 جمع

  یگذار   از لجاوع مرلم  ی. دری     6/63مما       امس  مل ر  ونیییل  27,461,721     بورم   ی پرتفوش.ه  تام   یبمم

   دارد   بورم  ریو غ   بورم  یهمدر شر س 

 
شر س   ی همی گذار   مرلم  بیتر   –  1  ناودار

%63.6

%36.4

پرتفوی بورسی پرتفوی غیربورسی
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 ی بورس يپرتفو یبررس -2-1
  گذاری مرلم     ترانسفور ا ران   شر س پتروشیا  اراکر تومه  یام ع بمکمررر  06/1399/ 31ب       لمه  لاتم  6    دوره لمل  ی در انتمم

دری. از    10/84و در لجاوع    دری.    48/9و    10/ 41ر  16/ 03ر  52/17ر  66/30دل.و ب  ترتیب    تومه  یام ع میامن  و  تومه  لی 

ارزش     روزرممنب    ی  برا.  آ  شر س ب  شامر ل  ی گذار   مرلم  ن ترو لما داده ان.     یشر س را شاز نرر ارزش بمزار  تکک    بورم   یپرتفو 

  یهم  یگذار   از مرلم  ک  وزن هر    ر  ز  ناودارش.ه امس   امتفمده    1399  لمهشمر ور   31روز    پم من   یهماسیشر س از ق    بورم   یپرتفو 

   ده. را نکمن ل  تومه  لی گروه  گذاری  مرلم  شر س   بورم 

 
 تر یب پرتفوی بورم   -2 ناودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

%30.66

%17.52
%9.48

%10.41

%16.03

پتروشیمی اراک توسعه صنایع بهشهر گذاری و توسعه صنایع سیمانسرمایه گذاری توسعه ملیسرمایه ایران ترانسفو



 

 

 نینو هیسرما نیتأم یگذارهیسرما مشاور 

 عام( یم)سها توسعه ملی گروه گذاریشرکت سرمایه یادیبن لیتحل              

9  

 بمش.  شر س ب  یور  ذ   ل  و،هیس پرتفوی بورم  یور 
 یور  و،هیس پرتفوی بورم  -7ج.ول 

 سرمایه  پذیر ام شرکت سرمایهن
درصد  

 مالکیت 
 ارزش بازار  شدهبهای تمام

  ن در پرتفویوز

 )درصد( 

افزایش 

 )کاهش( 

23/50 8,064,000 پتروشیا  اراک   135,57,17  102, 2400,16  66/30  95,424,629 

88/44 8,250,000 تومه  یام ع بمکمر   7,013,327 85 , 410,306  52/17  51,596,977 

24/88 4,800,000 گذاری و تومه  یام ع میامن مرلم    4,050,041 324,431,72  48/9  74,39127,6  

24/59 4,500,000 گذاری تومه  لی  مرلم    041,7393,  43 , 940,048  41/10  31,798,310 

63/33 3,750,000 ا ران ترانسفو   2,311, 615  35 ,646,780 03/16  51,335,264 

75/31 2,526,500 گروه یاهت  بمرز   889, 724  61 , 340 , 834  79/4  15,154,011 

03/34 325,340 رس شر س لی   کس و یاهس و دالرروری پم  6792,09  334,57,92  37/2  7,132,437 

67/0 9,000,000 تألین مرلم   نو ن   7630,36  30,3386  19/0    29ش 

31/13 1,179,430 گذاری شفمدارو مرلم    566, 632  8, 20,7326  58/2  8,054,406 

55/10 3,458,607 نیروگمه  ا ران گذاری مرلم    653 , 140  10,981, 215  28/3  ,48010,616  

012,648,66 گذاری آرلمن آت   وثر یا.وق مرلم    23/2  622 , 528  282, 526  08/0  56,340 

71/1 5,500,000 گذاری لسکن مرلم    118,793 709,777 21/0  590,984 

26/8 993,748 گروه تومه  هار ا ران   70,229 0628,74  13/0  358,531 

09/0 30,425,734 بمنک اقتصمد نو ن   94 , 944  66113,1  03/0  63,717 

38/0 139,000 قا. نقش جممن   39, 916  0,0094  01/0  318 

06/0 156,340,000 بمنک پمرمیمن   539,28  504 ,713 12/0  366,428 

90/12 474,522 دوده یاهت  پمرس   28,070 41,28 ,300 38/0  1,256,230 

00/2 2,500,000 بورس  متی ا ران   23, 425  2, 424 ,932 72/0  2,401,408 

03/0 25,000,000 گذاری ا رانیمن ه پتروشیا  مرلم  گرو  12,387 6101,79  03/0  89,409 

01/0 3,000,000 پتروشیا  نوری   7410,1  852,75  02/0  42,611 

95/11 1,300,000 میارغ   4,919 42,98 , 427  89/0  2,979,355 

01/0 25,000,000 گذاری ا رانیمن شل  تق.   گروه پتروشیا  مرلم    3,097 052,92  01/0  19,853 

,000,00080 گذاری تألین اجتامع  مرلم      28ش - 371 399 - 

 6 - 10 4 - 4,583,840 پییار آر م مممول 

   2ش - 1 3 - 150,000  مش  ایفممن 

   1ش - - 1 - 30,000 با.ی پمرس بست 

 85 - 85 - - 53,453 دشس لرغمب 

 2 - 2 - - 51,891 با.ی لکم. یام ع بست 

40/4 3,458,607 گذاری نیروگمه  ا ران شل  تق.   مرلم   - 752,151  05/0  152,157 

 307,164,279 100 334,626,000 27,461,721   جمع
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 ی بورس ری غ يپرتفو یبررس -2-2
 ب  شرح ج.ول ز ر امس  شر س   بورم  ریغ ی پرتفو 

   بورم ریغ یپرتفو -8ج.ول        

 سرمایه پذیر ام شرکت سرمایهن
درصد  

 مالکیت
 شده بهای تمام

 وزن در پرتفوی

 )درصد(

شده هر سهم  بهای تمام

 )ریال( 
 ارزش بازار هر سهم )ریال( 

افزایش  

 )کاهش(

00/0 1 الالک  گذاری درمرلم    4,287,399 27/33 548,138,303,193  548,138,303,193  0 

00/100 2,300,000 * لم   ل.ارگذاری ل. ر س مرمرلم    2,304,006 14/69 1,002 7,186 14,223,143 

00/100 1,400,000 **الایی  مم تامن و یاهس لی بین  1,401,021 8/93 1,001 5,706 6,586,888 

20/3 39,403,744 ذاری الین آشام ا رانیمن گیا.وق مرلم    1,255,157 8/00 999,999 1,003,464 4,349 

70/43 1,183,408 الای  قکا تروشیا  بینیام ع پ   635,774 4/05 1,229 1,229 - 

00/50 1,000,000 گذاری لی  لیز ا  گسترش مرلم    500,798 3/19 1,002 1,002 - 

02/10 4,570,143 گذاری بمگز ن  گذاری پمداش مرلمیا.وق مرلم    458,141 2/92 1,000,000 1,000,000 - 

52/0 76,592,058 اعتامد  مرگزاری بمنک لی  ا ران گذاری یا.وق مرلم    394,932 2/52 1,000,000 1,008,743 3,453 

00/1 38,668,231 گذاری لکترک  کا ا رانیمن یا.وق مرلم    385,769 2/46 999,997 1,003,371 1,302 

75/18 2,000,000 گذاری لمر و لمه ز رمم س و تومه  مرلم    375,000 2/39 1,000 001,0  - 

98/4 8,094,716 گذاری لکترک تومه  لی  یا.وق مرلم    248,870 1/59 289,265,15  24,710,126 153,979 

34/19 1,386,389 فیروزه لوفقیس گذاری یا.وق مرلم    241,073 1/54 217602,,78  87,441743 27,111 

621,1,370 گذاری لکترک نو ن پم .ار یا.وق مرلم    20/13   33,462ش 83,610,152 99,073,013 1/37 214,394 

244,2,334 گذاری لکترک مب من یا.وق مرلم    87/7   8,943ش 19,671,540 20,622,196 1/24 193,993 

81,3177,24  موان آ ا.ه گذاری لکترک ارزش یا.وق مرلم    69/0  189,425 1/21 35,669,7361   19,287ش 152,453,505 

173,3,346  زلم گذاری لکترک  مریا.وق مرلم    06/5   19,874ش 580,474 648,598 1/21 189,222 

493,084,2 ا رانیمن گذاری لکترک لیهمد یا.وق مرلم    85/6   18,067ش 10,154,837 11,229,698 1/20 188,760 

00/80 2,232,365 گذاری ا تصمی  بمزارگردان  تومه  لی   یا.وق مرلم  160,000 1/02 1,000,000 411,231,45  1,637,033 

25/6 2,000,000 گذاری لمر و لمه شل  تق.   ز رمم س و تومه  مرلم    125,000 0/80 1,000 1,000 - 

85/0 15,433,293 گذاری لکترک نقش جممن یا.وق مرلم    109,966 0/70 32,7608  998,726 21,916 

448,132,5 گذاری لکترک مما آشام یا.وق مرلم    09/2  93,032 0/59 10,9092,1  2,438,209 14,425 

58/72 124,000 الای  تجمر  لی  تومه  بین  90,000 0/57 1,000 1,000 - 

271,28,744 گذاری لکترک پیکرو یا.وق مرلم    29/0   8365,ش 604,416 646,994 0/57 88,677 

440,26,598 گذاری لکترک الی. تومه  یا.وق مرلم    27/0   15,424ش 233,234 282,750 0/56 88,074 

587,18,861 گذاری لکترک بورمیران یا.وق مرلم    41/0   10,767ش 315,860,118 360,168,724 0/56 87,521 

09/97 50,000 تومه   کس و یاهس لی    65,841 0/42 1,356 1,356 - 

91/39 147,270 ر منجم  لجا  و ابر کا  مشمن  م  58,659 0/37 998 998 - 

225,625,2 رک  مرگزاری لمفظ گذاری لکتیا.وق مرلم    28/3  58,325 0/37 9,159,077 13,539,064 27,892 

99/44 108,949 ا ران پوپیین   56,931 0/36 1,162 1,162 - 

00/4 1,500,000 ورزی م.اد داده   55,960 0/36 933 933 - 

599,437,91 گذاری لکترک تومه  بمزار مرلم   یا.وق مرلم    29/0  50,176 0/32 8,3371,12  6,026,850 217,832 

479,20,260 آفر ن تا.ن گذاری ثرو  یا.وق مرلم    35/0  49,969 0/32 38,825,952 54,834,078 20,602 

00/100 5,000 ل. ر س تومه  نگمه پو م   26,862 0/17 725,3  5,372 - 

00/100 1,000 نوآوران تومه  لی    21,630 0/14 21,630 21,630 - 

00/79 24,000 م و انر ی برق هتومه  نیروگمه  19,900 0/13 1,050 1,050 - 

00/35 25,000 لجتاع تولی.ی چیا  لقصود   12,200 0/08 1,394,286 1,394,286 - 

BMIIC International Genral Trading (BMIICGT) 7,068 00/100  7,068 0/05 2,356,000 2,356,000 - 

22/6 92,473 فرش پمرس  6,775 0/04 1,179 1,179 - 

00/35 11,000 تجمیزا  ل.ارس ا ران   4,719 0/03 12,257 12,257 - 

78/61 60,000  اررمورممزی ا ران   3,404 0/02 92 92 - 

28/0 115,786  مر منجم  یاهت  و تولی.ی اتاسفر   3,197 0/02 10,005 10,005 - 

66/1 16,000 یام ع پوشش ا ران   2,281 0/01 8,605 8,605 - 

19/0 1 تسمیال  لسکنالتیمز   1,147 0/01 605,917 605,917 - 
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 سرمایه پذیر ام شرکت سرمایهن
درصد  

 مالکیت
 شده بهای تمام

 وزن در پرتفوی

 )درصد(

شده هر سهم  بهای تمام

 )ریال( 
 ارزش بازار هر سهم )ریال( 

افزایش  

 )کاهش(

50/14 6,800 یام ع  مشمن   946 0/01 9,596 9,596 - 

99/49 1,200 آزادراه تبر ز ارولی    600 00/0  1,000 1,000 - 

00/50 1,000 رتبمیم  مبز تومه  ل. ر س ا  500 00/0  1,000 1,000 - 

99/19 1,563 شس دالرروری اور ن د لصرو  مرگران  کمورزی و  444 00/0  14,208 14,208 - 

27/12 2,200 فیوزممزی ا ران   400 00/0  14,815 14,815 - 

56/2 5,000 گچ تمران  377 00/0  2,944 2,944 - 

47/1 19,500 گذاری تومه  امتمن ها.ان مرلم    230 00/0  800 800 - 

96/9 1,171 یام ع چوب  ا ران   164 00/0  14,066 14,066 - 

50/0 3,220 گذاری ا ران ومه  یاهس مرلم   ت  80 00/0  5,000 5,000 - 

01/0 1,200,000 پردا س الکترونیک م.اد   60 00/0  10,000 10,000 - 

14/0 10,000 ممزی البرزچیا   54 00/0  3,905 9053,  - 

01/0 350,000  مرگزاری بمنک لی  ا ران   20 00/0  571 571 - 

00/0 8,000  مرتن پمرس  - 00/0  - - - 

00/0 51,891 با.ی لکم. لسکن  مر امن یام ع بست   - 00/0  - - - 

00/0 5,500 لی  ر سبمو   - 00/0  - - - 

00/0 40,000 یراف  لی  ا ران   - 00/0  - - - 

00/6 1 پمت ش گمز  مرگ   - 00/0  - - - 

00/0 1,000 همی  مر  از بورس مم ر شر س  623,014 3/97 - - - 

00/0 - منک  همی بمررده  250,000 1/59 - - - 

 22,808,264 -  100 15,687,937   جمع 

 

 .دری. امتفمده ش.ه امس 75لهمدل  P/NAVل.ارر از نسبس     مرلم   س  ر  ل. ی گذار    در ل ممب  ارزش بمزار شر س مرلم*   

لرتب     10لهمدل    P/Eو نسبس    29/12/1398ب     لاتم   لمل  ممل   ملص  مود   از   لی ر   یاهس  و  مم تامن  الایی  ¬**  در ل ممب  ارزش بمزار شر س بین

 امتفمده ش.ه امس 

 

وی  غیر بورم  ناودار پرتف -3ناودار 

%27.33

%14.69

%8.93
%8

گذاري در امالکسرمایه گذاري مدیریت سرمایه مدارسرمایه

المللي ساختمان و صنعت مليبین گذاري امین آشنا ایرانیانصندوق سرمایه



 

 

 گذاری تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(         
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2-3-NAV  گذاری گروه توسعه ملی شرکت سرمایه 

شر س     P/NAVش  هم  دارا  ارزش    ملص  ب    بمزار  ارزش   نسبس   و   NAVش  هم    ر  ملص ارزش دارا9در ج.ول ش 

 ل ممب  ش.ه امس   31/06/1399 خ عم   در تمر  شمممل  گروه تومه  لی   یگذار  مرلم

  مل ر ونی یی شل NAVل ممب   - 9ج.ول                

 31/06/1399 رحش

 307,164,279 افزوده پرتفوی بورم  رزش ا

 22,808,264 ارزش افزوده پرتفوی غیربورم  

 45,735,858 من ممم لقوق یملب

 31,289 هم گذاریذ یره  مهش ارزش مرلم  

 375,739,690 هاخالص ارزش دارایی

 16,250 مرلم   شلیییون مما 

 23,122 ها به ازای هر سهم )ریال( خالص ارزش دارایی

 18,800 قیاس هر مما شر مل  

 305,500,000 ارزش بمزار 

31/81 (درصدها )ینسبت ارزش بازار به خالص ارزش دارای  
            

 


