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  تحلیل بنیادي
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 معرفی شرکت. 1

 . تاریخچه1.1
بمشا.  شار س همی فرع  آن ل گذاری گروه توماه  لی  ششار س ایای   و شار سگروه شامل  شار س مارلم   

ممرلم   شنم مهمل  عمم  ب   مه  لی  ش مرلم   ةبم نمم اولی 10101339590لی   ةگذاری گروه تو گذاری شر س 

مهمل  عمم تأ 20/11/1370بمنک لی  ا ران در تمر خ  شر س  شممرب  یورت  ش.ه و ط   در تمر خ  89584 ةمیس 

شر س ةدر ادار 25/01/1371 می.ه ثبس  ینهت  ب  ثبس ر مس  هم و لملکیس  شروع ب  فهملیس نموده ا و از آن تمر خ 

ممل  مرلم   1374شر س در  شر س  ضر،  مس  در حمل حم ش.ه ا اری گروه گذدر بورس اوراق بهمدار تهران پذ رفت  

مه  لی  جز مس و واح. تجمری نهم   گروه، بمنک لی  ا ران ل واح. ءتو ش. همی تجمری فرع  بمنک لی  ا ران ا  بم

صر، بمالتر از لی.ان ونک،  شهر تهران، خیمبمن ولیه یی  آن نیز در  شر س تهران بوده و لح  فهملیس ا یی   لر ز ا

 اقع ش.ه امس  و 89خیمبمن شهی. خ.ال ، به. از  ردمتمن، پالک 

 فعالیت اصلی. 1.2
ض شر س، طبق لمدولو منمل  3 ةع فهملیس  مم مس از: ا مهممرلم   عبمرت ا مهمم،  شر  ، واح.گذاری در  همی ال

 زلین ةهمی تهیهم   بم فهملیسگذاری در شر سی، مرلم  دارای حق رأهم  م مم ر اوراق بهمدار گذاری ین.وقمرلم  

برداری از لهمدن ماانآ آهن و ا جمد  مرخمنجمت تولی. من ، ا تشاامو و اماات راب و بهرههمی ماامختمو اجرای طرح

ی و ممز دبرداری از  مرخمنجمت فوالمیس و بهرهش.ه و همچنین ا جمد و تأبن.ی نسمنتره و گن.ل  و منآ آهن دان 

لمل   خ.لمت ةوئ ، ارائت  و دارگری و نورد، تهی  و تولی. انواع لواد و لحصوالت پتروشیم  و شیمیم  ، به.اشر  ت 

مرلم  ،  مرگزاری، بمزاز جمی  تأ مط رگردان  فرآوردهالین  شملی.ن ، وا   هم گری لمل ، انجمم فهملیسهمی غذا   و آ

پذ ر، خ.لمت طراح  آالت برای اش مص حقوق  مرلم  در تهی  و خر . لواد اولی  و لمشیناز قبی  خ.لمت اجرا   

یول  و م  ا ضمین پروژه و لهن. م ت ن عیم ، بمزرگمن ، ت.و  ،فن  ،همی تکنولوژ ک هم، لطملهمت، تحقیقمت و برر

مس مرلم  بمزار مب  انبمرداری، همی  ی  راهبردی و ل. ر ت ، حم  و نق ،میم صوالت،   گذاری، توز ع و فروش لح

 ،بم بمزار اوراق بهمدار و غیره  همچنین خ.لمت لرتبط ةهم، ارائگذاری نزد بمنکبهم، ماادردهدر لسااکو مت، فیزات گران

شر س ضوع فهملیس  مرلم   همی فرع  عم.تمًلو شیم ، در زلین   ینم ع پترو مهمم و اوراق بهمدار و نیز  گذاری در 

 بمش. میممن، نسمج ، غذا  ، لیز نآ و غیره ل 
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 سهامداران بیترک.  1.3
 مرلم   و بر اممس  30/09/1399لنته  ب   ةلمه 9 رةدو بم توج  ب  گزارش تفسیریشر س  تر یب یمحبمن مهمم

   امس  1ج.ول شب  شرح لیییون ر مل   16،250،000
  

 (. ترکیب سهامداران1جدول )

 درصد مالکیت تعداد سهام سهامداران

 64.24 10،439،257،435 بمنک لی  ا ران

 10.34 1،680،190،496 همین.وق بمزنشستگ ، وظیف  و از  مرافتمدگ  بمنک

 2.21 359،300،439 بیم  لر زی جمهوری امالل  ا ران

 1.49 242،828،105 شر س مهمل  بیم  ا ران

 0.97 157،379،426 گذاری ت.بیرشر س مرلم  

 0.96 155،807،763 ین.وق بیم  اجتممع  رومتمئیمن و عشم ر

 0.61 99،236،782 گذاری تومه  لی شر س مرلم  

 0.56 91,009،926 لؤمس  همیمری  وثر

 0.53 86،333،918 گذاری  وثر بهمنشر س ل. ر س مرلم  

 0.50 81،500،000 گذاری ل. ر س مرلم   ل.ارشر س مرلم  

 0.40 64،786،920 گروه لمل  پمرمیمن

 0.36 59،031،802 گذاری گروه ینم ع بهشهرشر س مرلم  

 0.34 55،338،696 گذاری اختصمی  بمزارگردان  تومه  لی ین.وق مرلم  

 5.40 876،987،597 مم ر مهمل.اران حقوق 

 11.08 1،801،010،695 مهمل.اران حقیق 

 100 16,250,000,000 جمع

 

 هیسرما . افزایش1.4
ب  امتنمد  1399در ممل  اولی  شر س لبیغ  کص. لیییمرد ر مل بود    در چن. ن لرحی  افزا ش  مفس و نهم تمً ةمرلم 

شم من ذ ر امس    افزا ش   رمی.لیییمرد ر مل  27،250 رقم ب  ،06/07/1399الهمده لورخ عمول  فوقلجمع  ةلصوب

 امس  نش.هاخیر شر س هنوز ثبس  ةمرلم 
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 (. افزایش سرمایه2جدول )

 محل افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه جدید ةسرمای قبلی ةسرمای تاریخ افزایش سرمایه

نق.ی ةلطملبمت و آورد 200 300،000 100،000 25/10/1373  

نق.ی ةآورد 200 900،000 300،000 28/05/1374  

30/10/1380 900،000 1،400،000 56/55 ای و مود انبمشت مرلم   ةان.وخت   

ایمرلم   ةان.وخت 15 1،610،000 1،400،000 29/04/1382  

نق.ی ةلطملبمت و آورد 70 2،737،000 1،610،000 28/04/1383  

28/04/1383 2،737،000 3،220،000 65/17 ایمرلم   ةان.وخت   

30/04/1392 3،220،000 4،500،000 75/39 ای و مود انبمشت مرلم   ةان.وخت   

30/04/1392 4،500،000 6،500،000 44/44 ای و مود انبمشت مرلم   ةان.وخت   

نق.ی ةآورد و لطملبمت 150 16،250،000 6،500،000 13/10/1394  

06/07/1399 16،250،000 27،250،000 69/67 ایمرلم   ةان.وخت   

  روند سودآوری و تقسیم سود. 1.5
گذشت  در ج.ول  همی لمل ممل در شمهمل  عمم  تومه  لی  گروه گذاریمرلم   شر سمود  میو تقس یمودآور رون.

  دری. امس 86 ی گذشت هممود شر س در ممل میدری. تقس نیمنگیش.ه امس  ل ارائ   1ش ةو نمم   3ش
 

 (. روند سودآوری و تقسیم سود3جدول )

 درصد تقسیم سود )ریال( سود نقدی هر سهم )ریال( سود هر سهم سرمایه  سال مالی

1392 ،0006،500  1،252 1،000 80 

1393 ،0006،500  1،645 1،630 99 

1394 16،250،000 555 550 99 

1395 16،250،000 583 530 91 

1396 6،250،0001  578 500 87 

1397 16،250،000 1،113 685 62 

1398 16،250،000 1،003 850 85 

 ارقمم ب  لیییون ر مل

 ارقمم ب  لیییون ر مل
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 (. روند سودآوری و تقسیم سود1) ةنمای

 

 

 های مالی. صورت2

 صورت وضعیت مالی. 2.1
 ةدورو  1398تم  1396 همی لمل برای ممل شمهمل  عمم  تومه  لی  گروه گذاریمرلم   شر س یورت وضهیس لمل 

    امس 4ش ج.ول شرح  ب 30/09/1399لنته  ب   ةلمه 9لمل  
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    یورت وضهیس لمل 4ج.ول ش

 شرح
29/12/1396 

 حسابرسی شده

29/12/1397 

 حسابرسی شده

29/12/1398 

 حسابرسی شده

30/09/1399 

 حسابرسی نشده

87،3784 118،002 158،768 181،510 لوجودی نق.  

,7,565 2،636،673 884،228 1،056،106 ل.تهمی  وتمهذاریگمرلم   551  

,18 21،811،669 18،859،085 13،668،913 همی تجمریدر مفتن  574 ,123 

1،03242 133،030 163،701 91،642 همی غیرتجمریدر مفتن   

5944،4 15،122 21،540 21،743 هم و مفمرشمتپرداخسپیش  

 2،973،732 2،970،517 2،892،342 4،023،685 رای فروشش.ه بهمی نگه.اریدارا  

629،78 27،685،013 22،979،664 19،043،599 همی جمریجمع دارا   , 591  

251،1 2،226،261 4،739،235 47،797 همی بین.ل.تدر مفتن  , 024  

43 31،373،537 28،673،164 27،626،422 همی بین.ل.تگذاریمرلم   , 4،55402  

861،320،9 1،316،882 1،387،704 3،238،835 ی در الالکگذارمرلم    

004،42 24،428 23،070 23،072 همی نملشهوددارا    

35970،2 992،468 649،906 678،112 همی ثمبس لشهوددارا    

904،6 6،086 1،681 7،181 هممم ر دارا    

,37 35،939،662 35،474،760 31،621،419 همی غیرجمریجمع دارا   767،294  

 67,284,182 63,624,675 58,454,424 50,665,018 هاجمع دارایی

775 577،689 723،764 447،912 همی تجمریپرداختن  , 896  

3،99251 113،263 106،870 435،548 همی غیرتجمریپرداختن   

3،7324 51،064 34،254 6،910 لملیمت پرداختن   

 19،933،998 11،142،516 11،042،989 11،106،494 مود مهمم پرداختن 

 - - - 937،498 تسهیالت لمل 

52 26،348 18،486 13،787 ذخم ر ,032 

 2،098 2،098 2،098 8،684 همی جمریدر مفسپیش

,327 327،574 320،924 - ش.ه برای فروشهمی نگه.اریهمی لرتبط بم دارا  ب.ه  475  

6421،0 12،240,552 12،249،385 12،956،833 همی جمریجمع ب.ه  , 511  

153،95 45،887 33،506 29،083 ذخیره لزا می پم من خ.لس  مر نمن  

153،95 45،887 33،506 29،083 همی غیرجمریجمع ب.ه   

6621،118،0 12،286،439 12،282،891 12،985،916 همجمع ب.ه   

61 16،250،000 16،250،000 16،250،000 مرلم   , 0،00052  

 11،000،000 - - -  منافزا ش مرلم   در جر

,1 1،625،000 1،625،000 1،593،367 ان.وخت  قمنون  526 ,000 

,12 17،303،116 16،169،006 10،448،039 هممم ر ان.وخت  336،684  

,4 16،160،120 12،127،527 9،387،696 مود شز من  انبمشت  834،480  

64 51،338،236 46،171،533 37،679،102 جمع حقوق یمحبمن مهمم , 661 , 611  

 67,284,182 63,624,675 58,454,424 50,665,018 ها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهی

 

 ارقمم ب  لیییون ر مل
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 انیز سود و ورتص. 2.2
 ةو دور 1398تم  1396 همی لمل برای ممل شمهمل  عمم  تومه  لی گذاری گروه مرلم   شر س یورت مود و ز من

  امس   5ش ج.ول شرح  ب 30/09/1399لنته  ب   ةلمه 9لمل  

 
 

 (. صورت سود و زیان5جدول )

 شرح
29/12/1396 

 حسابرسی شده

29/12/1397 

 حسابرسی شده

29/12/1398 

 حسابرسی شده

30/09/1399 

 حسابرسی نشده

4864،41،3 14،172،166 10،185،880 7،705،722 درآل. مود مهمم  

4838،00 389،754 525،238 430،066 ش.هدرآل. مود تضمین  

386،6 2،448،248 6،244،193 1،339،245 همگذاریروش مرلم  مود شز من  ف , 175  

 - - - 183،271 مم ر درآل.همی عمییمت 

51،0048،8 17،010،168 16،955،311 9،658،304 جمع درآل.همی عمییمت   

  267،533ش  765،611ش  221،767ش  184،304ش همی فروش، اداری و عمول هز ن 

  267،533ش  765،611ش  221،767ش  184،304ش همی عمییمت جمع هز ن 

,8 16,244,557 16,733,544 9,474,000 سود )زیان( عملیاتی 735 , 724  

 - -  73،743ش  112،267ش همی لمل هز ن 

 66,908 68،897 47،260 49،786 همی غیرعمییمت مم ر درآل.هم و هز ن 

,8 16،313،454 16،707،061 9،411,519 مود شز من  عمییمت در حمل ت.اوم قب  از لملیمت 0،38064  

 -  15،502ش  51،220ش  11،201ش لملیمت بر درآل.

,8 16،297،952 16،655،841 9،400،318 مود شز من  خملص عمییمت در حمل ت.اوم 0،38064  

,8 16,297,952 16,655,841 9,400,318 سود )زیان( خالص 0,38064  
 

 

 

 

 

 

 ارقمم ب  لیییون ر مل
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 (NAVا )هخالص داراییارزش ة محاسب. 3
مرلم   میهدارا   خملصارزش  مه  لی  ی گروهگذارشر س  مهمل  عمم  تو ضهیس پرتفوی   بم توج  ب  ش یورت و

ش.ه 23/12/1399تمر خ مهمم در  پم من  و قیمس 30/11/1399لمهة لنته  ب   مس  ب. ن لنظور برآورد  پرتفوی  ،ا

شر س لهرف  ل  م   م  و غیربور شنمخت   ی  از  گرددبور شر س گذاری انجمممرلم  تم  ینهس و  ش.ه در هر 

م   ةش.بهمی تممم ، 6شا جمد گردد  ج.ول  م  و غیربور مه  لی  گذاریمرلم  شر س پرتفوی بور  دررا  گروه تو

 ده. نمم ش ل  30/11/1399لمل  لنته  ب   ةپم من دور
  ارقمم ب  لیییون ر مل) هاگذاریسرمایه ةشد(. بهای تمام6جدول )

 درصد هشدبهای تمام شرح

 88.3 28،536،700 رتفوی بورم پ

 11.7 3،770،868 پرتفوی غیربورم 

 100 32,307,568 جمع
 

همی یگذار  از لجموع مرلم یدری. 88.3مهم      امس مل ر ونیییل 28،536،699  بورم یپرتفو ةش.تممم یبهم

  دارد  شر س

 
 هاگذاری(. ترکیب سرمایه2) ةنمای

88.3%

11.7%

درصد

پرتفوی بورسی پرتفوی غیربورسی
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  یبورس یپرتفو یبررس. 3.1
گذاری و تومه  ینم ع میممن، مرلم   ، تومه  ینم ع بهشهر،شمزن.پتروشیم   همیشر س، 30/11/1399لنته  ب   ةلمه 11لمل   ةانتهمی دور در

شاز شر س را   بورم یاز پرتفودری.  82.7و در لجموع  دری. 18.و  710.، 114.، 624.، 125.ترتیب ب   ا ران ترانسفوگذاری تومه  لی  و مرلم  

 یهممسیاز ق ،شر س  بورم یارزش پرتفو  روزرممنب  ی  براشون.لحسوب ل  آن همییگذار  مرلم ن ان. و لهمترداده  یتشک  ش.هبهمی تمممنظر 

 یهمیگذار  لممر لهمتر نوزن   ،3ش ةپرتفوی بورم  و در نمم  و ارزش افزودة  ، تر یب7شج.ول در ش.ه امس  امتفمده  1399 لمهامفن. 23روز  پم من 

   داده ش.ه امسنشمن  شمهمل  عمم  تومه  لی گروه  گذاریمرلم  شر س   بورم
 

 پرتفوی بورسیو ارزش افزودة (. ترکیب 7جدول )

 افزایش )کاهش( )درصد( وزن در پرتفوی ارزش بازار شدهبهای تمام درصد مالکیت سرمایه پذیرنام شرکت سرمایه

 95،991،924 %25.1 103،167،437 7،175،513 50.23 8،064،000 پتروشیم  شمزن.

 36،307،093 %24.6 43،320،420 7،013،327 44.88 8،250،000 تومه  ینم ع بهشهر

 27،847،743 %14.1 31،878،660 4،030،917 87.82 6،000،000 گذاری و تومه  ینم ع میممنمرلم  

 23،482،971 %10.7 26،524،710 3،041،739 59.24 4،500،000 گذاری تومه  لی مرلم  

 29،762،377 %8.1 32،086،520 2،324،143 33.64 36،402،756 ا ران ترانسفو

 19،766،245 %3.1 20،655،717 889،472 31.75 2،526،500 گروه ینهت  بمرز

 18،105،540 %2.8 18،897،636 792،096 34.03 325،340 لی   شس و ینهس و دالدروری پمرس

 6،661،585 %2.0 7،227،911 566،326 13.31 1،179،430 ذاری شفمداروگمرلم  

 27،771 %1.4 430،050 402،279 - 15،000،000 تألین مرلم   نو ن

 5،231،034 %1.3 5،596،075 365،041 10.55 3،458،607 گذاری نیروگمه  ا ران شمنم مرلم  

 51 %1.0 293،739 293،688 - - گذاری بم درآل. ثمبس فیروزه آمیمین.وق مرلم  

 21،584- %0.9 246،602 268،186 - 15،000،000 تألین مرلم   نو ن شحق تق.م 

 لارقمم ب  لیییون ر م
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 افزایش )کاهش( )درصد( وزن در پرتفوی ارزش بازار شدهبهای تمام درصد مالکیت سرمایه پذیرنام شرکت سرمایه

 11،281 %0.9 261،180 249،899 - - گذاری افرا نممد پم .ارین.وق مرلم  

 81،981 %0.8 308،266 226،285 - - گذاری آرلمن آت   وثرین.وق مرلم  

 2،028،259 %0.5 2،180،416 152،157 - 3،458،607 ران شمنم  شحق تق.م گذاری نیروگمه  ا مرلم  

 4،727 %0.5 154،755 150،028 3.75 4،000،000 گذاری آوای فردای زاگرسین.وق مرلم  

 466 %0.5 130،393 129،927 - - گذاری بم درآل. ثمبس لهیمرین.وق مرلم  

06،1765 118،793 1.71 5،500،000 گذاری لسکنمرلم    0.4% 387،383 

 17،469 %0.3 112،230 94،760 0.00 200،000،000 لی  ینم ع لس ا ران

 67،610 %0.2 117،059 49،449 0.09 30،425،734 بمنک اقتصمد نو ن

 390،320 %0.1 431،467 41،147 4.84 993،748 گروه تومه  هنر ا ران

449 %0.1 40،185 39،691 0.38 139،000 قن. نقش جهمن  

 236،529 %0.1 275،814 39،285 0.06 156،340،000 بمنک پمرمیمن

 1،769،828 %0.1 1،797،898 28،070 12.90 474،522 دوده ینهت  پمرس

 1،704،428 %0.1 1،727،952 23،524 2.00 2،500،000 بورس  مالی ا ران

 51،125 %0.0 63،512 12،387 0.03 25،000،000 گذاری ا رانیمنگروه پتروشیم  مرلم  

 42،296 %0.0 52،443 10،147 0.01 9،000،000 پتروشیم  نوری

 2،525،733 %0.0 2،530،652 4،919 11.95 1،300،000 میمرغ

 11،081 %0.0 14،178 3،097 - 25،000،000 گذاری ا رانیمن شحق تق.م گروه پتروشیم  مرلم  

 0 %0.0 407 407 - - مم ر

0,462301,03 28,536,699   جمع  100 272,493,762 
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 های بورسیگذاری(. وزن مهمترین سرمایه3) ةنمای

شر س   بورمی غیرهمیگذار  مرلم لهمتر نوزن   ،4ش ة ، تر یب پرتفوی غیربورم  و در نمم 8شج.ول در 

نشمن داده ش.ه امس   شمهمل  عمم  گذاری گروه تومه  لی مرلم  

۲۵.۱۴%

۲۴.۵۸%

۱۴.۱۳%

۱۰.۶۶%

۸.۱۴%

پتروشیمی اراک توسعه صنایع بهشهر

گذاری و توسعه صنایع سیمانسرمایه گذاری توسعه ملیسرمایه

ایران ترانسفو
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 پرتفوی غیر بورسی 3.2
مرلم   گذاری همی غیر بورم  یرفم، مرلم   گذاری ل. ر س مرلم   ل.ار، بین المیی  ممختممن و ینهس لی  و تومه   شس و ینهس لی   از لیمن

 بروز رممن  ش.ه ان. 

 (. ترکیب پرتفوی غیربورسی8جدول )

 مازاد ارزش ارزش بازار یمت برآوردیق بهای تمام شده هر سهم بهای تمام شده تعداد سهام تحت تملک سرمایه نام شرکت سرمایه پذیر

 15،233،138 16،634،159 11،882 1،001 1،401،021 1،399،976،188 1،400،000 بین المی  ممختممن و ینهس لی  

 15،840،665 18،144،671 7،889 1،002 2،304،006 2،299،990،777 2،300،000 مرلم   گذاری ل. ر س مرلم   ل.ار 

 7،402،288 7،468،129 153،836 1،356 65،841 48،545،977 50،000   تومه   شس و ینهس لی
   

3,770,868     42,246,959 38,476,091 

 ارقمم ب  لیییون ر مل
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 ی )سهامی عام(گذاری گروه توسعه ملشرکت سرمایههای خالص داراییارزش . 3.3
  P/NAVش همخملص دارا  ارزش ارزش بمزار ب  نسبس و   NAVهم شدارا   خملصارزش   ،9در ج.ول ش

 لحممب  ش.ه امس  23/12/1399در تمر خ  شمهمل  عمم  گذاری گروه تومه  لی شر س مرلم  
 

 هر سهم P/NAVو نسبت  NAV(. 9جدول )

 23/12/1399 شرح             

 272،493،762 و فرابورم  پرتفوی بورم ارزش افزودة 

 38،476،091  ارزش افزودة پرتفوی غیربورم 

 46،166،116 30/09/1399مهمم در تمر خ حقوق یمحبمن 

 31،289 هم یگذار    مهش ارزش مرلم رهیبرگشس ذخ

 176،525 مود نمش  از واگذاری مهمم

 6،017،361 درآل. حمی  از مود مهمم

 363,361,144 هاارزش خالص دارایی

 27،250 مرلم   شلیییون مهم 

334,13 ها به ازای هر سهم )ریال(ارزش خالص دارایی  

 8،340 قیمس هر مهم شر مل 

%63  ها )درصد(نسبت ارزش بازار به ارزش خالص دارایی  
 

 

 ارقمم ب  لیییون ر مل


