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  معرفی شرکت .1

  تاریخچه 

شماره به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی  13/12/1343تولیدي و صنعتی مدار در تاریخ  شرکت

ــفند ماه  13مورخ  9729 ــرکت 1343اس ــید. به موجب در اداره ثبت ش ــنعتی تهران به ثبت رس ها و مالکیت ص

سه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  سرمایه مدار  25/05/1383صورتجل شرکت خدمات مدیریت  شرکت به  نام 

ـــه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  ـــورتجلس ـــماره  13/11/1397تغییر یافت و متعاقباً به موجب ص و مجوز ش

سازمان بورس و اوراق بهادار نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل  21/11/1397مورخ  44758/122

سرمایه شرکت  شرکت به  ضاي تبدیل و نام  سرمایه مدار تغییر یافت. همچنین پیرو تقا گذاري خدمات مدیریت 

ی ط "گذاريشرکت سرمایه"راق بهادار به عنوان نهاد مالی شرکت به نهاد مالی، موافقت اصولی سازمان بورس و او

نام این شــرکت با شــماره  27/12/1397اخذ گردید و در تاریخ  13/08/1397مورخ  40904/122نامه شــماره 

هاي ثبت شــده نزد ســازمان بورس و اوراق بهادار درج گردید. الزم به ذکر اســت به در فهرســت شــرکت 11642

  تغییر یافت.   "سرمایه گذاري مدیریت سرمایه مدار"نام شرکت به  07/05/1398موجب آگهی ثبتی مورخ 

 فعالیت اصلی 

  اساسنامه عبارت است از: 3شرکت طبق ماده  تیموضوع فعال

  یاصل تیموضوع فعال-الف

شرکه، واحدها گذاريهیسرما-1 سهم ال سهام،   يحق را ياوراق بهادار دارا ریسا ای هاصندوق گذاريهیسرما يدر 

 به همراه اشخاص ای ییکه به تنها يبا هدف کسب انتفاع به طور گذاريهیسرما هايصندوق ای موسسات ها،شرکت

ذ قابل در آن نفو اینگرفته  اریرا در اخت رپذیهیسرما گذاريهیصندوق سرما ایوابسته خود، کنترل شرکت، موسسه 

  .ابدیمالحظه ن

کنترل  ای ریانتخاب مد ییو توانا ســتین يحق را ياوراق بهادار که به طور معمول دارا ریدر ســا گذاريهیســرما-2

  .دهدیناشر را به مالک اوراق بهادار نم

  یفرع هايتیموضوع فعال-ب

 و هانزد بانک گذاريهیســرما هايو ســپرده یســپرده بانک یدر مســکوکات، فلزات گرانبها، گواه گذاريهیســرما-1

  مجاز.  ياعتبار مالی موسسات
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شرکه، واحدها گذاريهیسرما-2 سهم ال سهام،   يحق را ياوراق بهادار دارا ریسا ای هاصندوق گذاريهیسرما يدر 

 به همراه اشخاص ای ییکه به تنها يبا هدف کسب انتفاع به طور گذاريهیسرما هايصندوق ای موسسات ها،شرکت

ابل در آن نفوذ ق ایگرفته  اریرا در اخت رپذیهیسرما گذاريهیصندوق سرما ایوابسته خود، کنترل شرکت، موسسه 

  .ابدیمالحظه ب

با هدف  یساختمان هايو پروژه يدیتول هايپروژه ،یکیزیف هايییاز جمله دارا هاییدارا ریدر سا گذاريهیسرما-3

  کسب انتفاع. 

ــندوق رشیارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: پذ-4 ــمت در ص ــرما هايس  یمال نیتام ،گذاريهیس

شارکت در تعهد پذ یبازارگردان ضم یسنویرهیاوراق بهادار، م شوندگ نیاوراق بهادار، ت صل  ،ینقد سود ایا  حداقل 

  اوراق بهادار. 

ستا تواندیشرکت م-5 سنامه اقدام به  نیمذکور در ا هايتیفعال ياجرا يدر را سا ماده، در حدود مقررات و مفاد ا

 بپردازد صادرات کاال ایافتتاح کند و به واردات  یبانک ياسناد اعتبار ای دینما ییدارا لیتحص ای یمال التیاخذ تسه

ــورت فقطاقدامات  نیمربوطه را انجام دهد. ا یو امور گمرک ــتا یدر ص  هايتیفعال ياجرا يمجاز اســت که در راس

  شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

 

  سهامداران بیترک 

 به شرح زیر است:شرکت در تاریخ تهیه گزارش  ترکیب صاحبان سهام

  سهااران شرکت بیترک -1جدول 

  درصد مالکیت  تعداد سهام سهامداران

 99,9996 2,299,990,777  گذاري گروه توسعه ملی (سهامی عام)شرکت سرمایه

 0,0001 2,300 شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی عام)

 0,0001 2,300 گذاري و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)شرکت سرمایه

 0,0000 23 شرکت نساجی بروجرد (سهامی عام)

 0,0001 2,300  گذاري همیاري کوثر (سهامی عام)شرکت مدیریت سرمایه

 0,0001 2,300  شرکت ایران پوپلین (سهامی عام)

 100 2,300,000,000 جمع
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  هیسرما راتییتغ 

) بوده الیر 10,000هر سهم  یسهم، به ارزش اسم 5,000(شامل تعداد  الیر ونیلیم 50مبلغ  سیشرکت در بدو تأس هیسرما

) الیر1,000هر سهم  یسهم، به ارزش اسم 2,300,000,000(شامل تعداد  الیر اردیلیم 2,300مرحله به مبلغ  نیچند یکه ط

  بوده است. لیبه شرح جدول ذ ریاخ یسال مال 3 یط تشرک هیسرما راتییاست. تغ افتهی شیافزا

                                                                                شرکت سرمایه راتییتغ -2جدول                          

 تاریخ ثبت افزایش سرمایه

سرمایه 

  قبلی

مبلغ 

  افزایش

سرمایه 

  جدید
درصد 

  افزایش
  محل افزایش سرمایه

 مبالغ به میلیون ریال

07/05/1398  مطالبات حال شده سهامداران 130 2,300,000 1,300,000 1,000,000 

  روند سودآوري و تقسیم سود شرکت 

  میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شدة شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است: 

  شرکت سود میتقس و يآور سود روند – 3 جدول               

 1398/12/29 1397/12/29 1396/12/29 شرح

  877  646  2،285 سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال)

  800  550  2،142  سود نقدي هر سهم (ریال)

 91 85 94  درصد-سود تقسیمی

  2,300,000  1،000،000 14،000  سرمایه (میلیون ریال)

  

  

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

139813971396

روند سودآوري و تقسیم سود شرکت سرمایه گذاري مدیریت سرمایه مدار

EPS DPS



 

 

 گذاري تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 عام) گذاري مدیریت سرمایه مدار (سهامیتحلیل بنیادي شرکت سرمایه         

4 Novin.I.B Investment Consulting 

  ترازنامه 

  .باشدیم لیذ جدول شرح هب طی سنوات گذشته مدیریت سرمایه مدار گذاريسرمایه شرکت ترازنامه
  

  (مبالغ به میلیون ریال) هترازنام-4جدول                                 

 (میلیون ریال)

1396/12/29 1397/12/29 1398/12/29 1399/09/30 

حسابرسی 

  شده

حسابرسی 

  شده

حسابرسی 

  شده

حسابرسی 

  نشده

 5،962 6،613 7،067 2،714  دارائیهاي ثابت مشهود

 992 508 120 12 دارائیهاي نامشهود

 114،181 114،176 221،458 43،787 سرمایه گذاریهاي بلند مدت

 6،462 5،853 5،216 4،264 سایر دارایی ها

 127،597 127،150 233،861 50،777 جمع دارائیهاي غیر جاري

 392 135 86 2،634 پیش پرداختها

 309،736 96،506 57،985 9،660 دریافتنی هادریافتنی هاي تجاري و سایر 

 10،242،878 4،643،733 2،684،655 2،041،032 سرمایه گذاریهاي کوتاه مدت

 3،299 4،852 4،015 10،147 موجودي نقد

 10،556،305 4،745،226 2،746،741 2،063،473 جمع دارائیهاي جاري

 10،683،902 4،872،376 2،980،602 2،114،250 جمع دارئیها

 2،300،000 2،300،000 1،000،000 14،000 سرمایه

 - - - 986،000 افزایش سرمایه در جریان

 134،560 134،560 33،714 1،400 اندوخته قانونی

 7،535،027 2،009،444 643،373 59،407 سود(زیان)انباشته

 9،969،587 4،444،004 1،677،087 1،060،807 جمع حقوق صاحبان سهام

 1،440 1،636 642 9 ذخیره مزایاي پایان خدمت

 1،440 1،636 642 9 جمع بدهیهاي غیر جاري

 3،687 426,736 1,302,874 1،053،428 پرداختنی هاي تجاري و سایر پرداختنی ها

 708،886 - - - سود سهام پرداختنی

 712،573 426،736 1،302،874 1،053،428 جمع بدهیهاي جاري

 714،013 428،372 1،303،516 1،053،437 جاري و غیر جاريجمع بدهیهاي 

 10،683،600 4،872،376 2،980،603 2،114،244 جمع حقوق مالکانه و بدهی ها
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  انیز سود و ورتص 

  طی سنوات گذشته به شرح جدول زیر می باشد. شرکت) انیز(سود  صورت

   انیز و سود صورت -5 جدول                               

  (میلیون ریال)  شرح

سال مالی 

منتهی به 

29/12/1396  

سال مالی 

منتهی به 

29/12/1397  

سال مالی 

منتهی به 

29/12/1398  

 ماهه 9

منتهی به 

31/09/1399  

  حسابرسی نشده  حسابرسی شده  حسابرسی شده  حسابرسی شده

 479،159 405،582 240،607 18،186  سود سهام درآمد

 745 962 16،351 14،830 درآمد سود تضمین شده

 6،957،180 1،646،448 361،362 18،301 (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاري ها سود

 - - 47،699 (13018)  گذاري در اوراق بهادارسود(زیان) تغییر ارزش سرمایه

 7،437،084 2،052،992 666،019 38،299 درآمدها جمع

 (44463) (35425) (17288) (6354) فروش و اداريهاي  هزینه

 7،392،621 2،017،567 648،731 31،945 عملیاتی سود

  - (650) 84 44 و هزینه هاي غیر عملیاتی درآمدها

 (27038) - - -  هزینه مالی

 7،365،583 2،016،917 648،815 31،989 قبل از کسر مالیات سود

 - - (2635) - بر درآمد مالیات

 7،365،583 2،016،917 646،180 31،989 سود خالص

 3،202 877 646 2،285 ریال-سود هر سهم
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  اجزاي درآمد عملیاتی شرکت .2
عمده سود شرکت از محل سود حاصل از خرید و فروش و سود دهد بررسی ساختار سود عملیاتی شرکت نشان می

  باشد.پذیر میهاي سرمایهسهام شرکت

   ارزش جایگزینی سیدکو -6 جدول                               
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  NAV محاسبه .3
حسابرسی  مالی صورتبا توجه به مدیریت سرمایه مدار يشرکت سرمایه گذار (NAV) خالص ارزش دارایی هاي

شده  سامانه کدال)  30/10/1399، پرتفوي منتهی به 30/09/1399 ماهه منتهی به 9ن  و قیمتشرکت (بر روي 

شده 25/11/1399تاریخ در  سهام پایانی شرکت معرفی  برآورد  سی  سی و غیر بور ست. بدین منظور پرتفوي بور ا

سرمایه گرددمی شناختی کلی از  شده و ایجاد گردد. جدول ذیل شرکت شده گذاري انجامتا  ضعیت بهاي تمام  و

   دهد.را نمایش می مدیریت سرمایه مدار گذاريسرمایهشرکت پرتفوي بورسی و غیر بورسی  ارزش روز برآوردي

 

  شرح 

 ( مبالغ به میلیون ریال)

  ارزش افزوده  ارزش روز  بهاي تمام شده

  درصد  مبلغ  درصد  مبلغ  درصد  مبلغ

 89,2 7،043،520 95.1 17،498،855 99 10،455،335  پرتفوي بورسی و فرابورسی

 10,8 801,544 4.9 915,725 1 114،181 پرتفوي غیر بورسی

 100 7,845,064 100 18,414,580 100 10,569,516 جمع کل

  مالحظات:

سمت اعظم پرتفوي - سبه ارزش روز، ارزش ابطال آن غیر ق ست که براي محا شده ا شکیل  سرمایه گذاري ت صندوق هاي  سی از  بور

 لحاظ شده است. 

ساس قیمت - سی بر ا سی و فرابور شده  1399ماه  بهمن 25در پایان روز کاري  تابلوي معامالتیارزش روز پرتفوي بور در نظر گرفته 

  است.
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  یبورس يپرتفو یبررس-2-1

شرکت  و فرابورسی یبورس ياز پرتفو 7 و 7، 9، 9 دحدوبه ترتیب  سرمایه گذاري گروه توسعه ملیو  دارویی رازك، بانک اقتصاد نوین، ملی صنایع مس ایران هاي شرکت

بر اساس قیمت تابلوي شرکت  و فرابورسی یبورس يپرتفوروز . ارزش دیآیشرکت به شمار مهاي  يگذارهیسرما نیتر(از نظر ارزش بازار) و مهم دهدمی لیرا تشک

 مدیریتگذاري سرمایهشرکت  و فرابورسی یبورس يهايگذارهیاز سرما کیوزن هر  ریجدول ز در نظر گرفته شده است. 1399ماه  بهمن 25معامالتی در پایان روز کاري 

   دهد.را نشان می سرمایه مدار

  بر حسب ارزش بازار و فرابورسی هلدینگ پرتفوي بورسیترکیب  -8 نمودار
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  باشد:ذیل می شرح جدولوضعیت پرتفوي بورسی شرکت به صورت

  تعداد  سرمایه  (نماد) نام شرکت ردیف

  سود و زیان  درصد از کل  بهاي تمام شده
ارزش روز 

  ریال-سهم
  ارزش روز پرتفوي

  ارزش روز  قیمت تمام شده  کل  سهم
(ارزش 

  افزوده)

%3,9 410،684 9،688 42,393,017 889،500 رازكد 1  8,9%  1,141,324 36,610 1،552،008 

%4,7 491،672 1،278 384,637,258 30،425،734 ونوین 2  9,3%  1,143,036 4,250 1،634،708 

000،200،000 فملی 3  112,314,753 2،507 281،606 2,7%  7,4%  1,012,260 11,520 1،293،866 

250،000،27 وبانک 4  140,569,049 2،419 340،032 3,3%  6,9%  873,079 8,630 1،213،111 

%1,4 148،822 2،231 66,700,000 209،000،000 فوالد 5  4,8%  690,264 12,580 839،086 

%8,3 872،887 17،285 50,500,000 7،200،000 غدیرو 6  3,7%  (228,002) 12,770 644،885 

%6,2 645،929 12،665 51,001,000 8،250،000 وبشهر 7  3,5%  (25,247) 12,170 620،682 

%2,0 209،468 1،624 129,000,000 207،042،862 وبملت 8  3,1%  340,072 4,260 549،540 

000،000،40 گروه مپنا 9  29,629,629 8،173 242،154 2,3%  3,0%  286,735 17,850 528،889 

%4,6 485،596 10،439 46,517,295 54،900،000 ومعادن 10  3,2%  73,542 12,020 559،138 

%2,9 299،151 7،663 39,038,646 50،000،000 فخوز 11  3,1%  249,732 14,060 548،883 

%2,5 262،284 9،898 26,500,000 74،400،000 کگل 12  2,8%  225,581 18,410 487،865 

%7,0 735،867 30،661 24,000,000 40،500،000 پارسان 13  2,8%  (249,627) 20,260 486،240 

%2,7 283،195 15،733 18,000,000 28،688،000 شبندر 14  2,4%  132,605 23,100 415،800 

%0,5 50،094 2،947 17,000,000 16،000،000 وآیند 15  1,9%  289,260 19, 296  339،354 

%4,1 424،433 48،231 8,800,000 30،000،000  وامید 16  1,9%  (91,881) 37,790 332،552 

%3,2 329،885 40،727 8,100,000 600،000  سازانف 17  1,7%  (29,294) 37,110 300،591 

%0,9 89،398 29،799 3,000,000 6،000،000  شپدیس 18  1,7%  207,872 99,090 297،270 

%2,1 219،905 109،953 2,000,000 1،000،000  واحیا 19  1,7%  77,233 148,569 297،138 

%34,7 3،632،273  - -  سایر 20  26,0%  924,975 - 4،557،248 

 17،498،855 - 7،043،520 100 100 10،455،335 جمع

 .  



 

 

 نینو هیسرما نیتأم يگذارهیسرما مشاور 

 عام) یمدار (سهام هیسرما تیریمدشرکت سرمایه گذاري  يادیبن لیتحل              
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  یبورس ریغ يپرتفو یبررس-2-2

  باشد:وضعیت پرتفوي غیر بورسی شرکت به شرح جدول ذیل میصورت 

  (مبالغ به میلیون ریال) صورت وضعیت پرتفوي غیر بورسی -10جدول 

  نام شرکت ردیف

درصد 

مالکیت 

  (مستقیم)

  تعداد

  درصد از کل  بهاي تمام شده
  سود و زیان

  (ارزش افزوده) 

-ارزش روز سهم

  ریال-برآوردي
  سهم  ارزش روز پرتفوي

  (ریال)
  ارزش روز  قیمت تمام شده  کل

 427،524 315,515,562 402،032 %46.7 22,4 25,492 18،813،284 1,355 - صندوق سرمایه گزاري مشترك کارگزاري بانک ملی ایران 1

 67,839 22,612,940 64,838 %7.4 2,6 3,000 1،000،000 3,000 - یتوسعه مل مشتركصندوق سرمایه گزاري  2

 420،087 10,502,166 334،674 %45.9 74,8 85,413 2،135،325 40,000 - یتوسعه مل یبازارگردان یاختصاص يگذارهیسرما صندوق 3

 276     %0.0 0,2 276 - - - سایر 4

 915,725  801,544 100 100 114،181  جمع

  

  در نظر گرفته شده است. 25/11/1399ارزش روز صندوق ها بر مبناي ارزش ابطال در تاریخ مالحظات: 

 

 

 



 

 

 گذاري تأمین سرمایه نوینمشاور سرمایه 

 تحلیل بنیادي شرکت سرمایه گذاري مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)         
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  صنعت  P/Sو  P/E-11جدول                      

2-3-NAV  مدیریت سرمایه مدار گذاريشرکت سرمایه  

 یمال يهامربوط به صورت است، با استفاده از حقوق صاحبان سهام قرارگرفته NAVمحاسبات  يکه مبنا یاطالعات

سهام  متیق (کدال)، 30/10/1399و پرتفوي ماهانه منتهی به  30/09/1399به  یماهه منته 9 حسابرسی نشده

و ارزش برآوردي شرکت هاي غیر بورسی  25/11/1399مورخ پایانی  متیمربوط به قو فرابورسی  یبورس يپرتفو

 بر این ؛در محاسبات لحاظ شده است ارزش ابطال صندوقبر اساس با توجه به ماهیت صندوق هاي سرمایه گذاري 

   است. لیجدول ذ شرح هر سهم به يشرکت به ازا نیا يهاییارزش خالص دارا اساس
  

  )الیر ونیلی(م NAVمحاسبه  -15جدول                

 شرح
  25/11/1399منتهی به تاریخ 

  میلیون ریال

  پرتفوي بورسی و فرابورسی

 17،498،855  ارزش بازاري

 10،455،335 بهاي تمام شده

 7،043،520  مازاد پرتفوي بورسی

 بورسیپرتفوي غیر 

 915,725  ارزش بازاري

 114،181 بهاي تمام شده

 801,544 مازاد پرتفوي غیر بورسی

 7,845,064 پرتفوي بورسی، فرابورسی و غیر بورسیمازاد مجموع 

 9،969،587 30/09/1399-حقوق صاحبان سهام

 30،440 سود نقدي کلیه شرکتهاي سرمایه پذیر-سود (زیان) پرتفوي (بعد از تاریخ ترازنامه)

 352،836 (بعد از تاریخ ترازنامه) ناشی از واگذاري سهام سود (زیان) پرتفوي

 18,197,927 خالص ارزش دارایی ها

 2،300،000،000 تعداد سهام

NAV 7,912 ریال-سهم هر 

 

  

  


