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تحلیلبنیادیشرکتهایسرمایهگذاری
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 پرتفویشرکتهایسرمایهگذاری
جلوتریاعقبترازشاخص؟)بخشدوم(

شــرکتهایســرمایهگذاریبــهمنظــورحداکثــرنمــودنثــروت
ســهامدارانپسازتجزیهوتحلیلعملکردوســودآوریســایر
شــرکتهایبورســیوغیربورســی،اقــدامبــهخریــدوفــروش

ســهامشــرکتهامیکننــد.
بــاتوجــهبــهارزیابــیفعالیــتشــرکتهایســرمایهگذاریدر
بــازارســرمایهوتاثیــرآنبــراقتصــادملــیمیتوانیــمبــهجایــگاه
آنهــادرمتنوعســازیســرمایهگذاریهاپــیببریــم.دریــک
متناســب ســرمایهگذاری شــرکتهای اغلــب گذشــته ســال
بــانــوعســهامیکــهداشــتهاندســودآوربودهانــد.همانطــور
کــهدرشــمارهگذشــتهبــهآنپرداختیــممشــاهدهکردیــدکــه
شرکتهایسرمایهگذاریمتناسببانوعپرتفویورشتهای
کهدرآنفعالیتمیکردندتوانستهبودنددرمقابلشاخص
چــهبازدهــیراازخــودبــهجــایگذارنــد.درادامــهبــهبررســی
بــا را شــرکتهایباقیمانــدهمیپردازیــموتغییــراتآنهــا

تغییــراتشــاخصمقایســهمیکنیــم.

نکته:
	میــزانتغییــراتشــاخصکلازفروردیــن96تــافروردیــن

98مثبــت164درصــدبــودهاســت؛لــذاازآوردنرقــمشــاخص
درتوضیحــاتمربــوطبــههــرشــرکتخــودداریمیکنیــم.

	ــراســاسگــزارش تمامــیاطالعــاتآوردهشــدهدرادامــهب
فعالیــتماهانــهفروردیــن98شــرکتهااســت.



تحلیلبنیادیشرکتهایسرمایهگذاری

گروهسرمایهگذاریسایپا)وساپا(
گــروهســرمایهگذاریســایپابــهتناســبرشــدارزشبــازاراز
ســالگذشــتهتاکنــونبــهدلیــلعــدمانتخــابســهامبــاارزش
نتوانســتهبازدهــیچندانــیرابــهدســتآورد.ازآنجایــیکــه
اغلبســرمایهگذاریموجوددرســبدبورســیوســاپامربوطبه
صنعــتخودروســازیاســتوایــنصنعــتازجملــهصنایعــی
بــودهکــهدرســالگذشــتهنتوانســتههمپــابــاشــاخصپیــش
روددرنتیجــهایــنســرمایهگذارینیــزنتوانســتهســودقابــل

توجهــیداشــتهباشــد.
از درصــد 82 میدهــد نشــان وســاپا پرتفــوی بررســی
ــررویشــرکتهایبورســیو18درصــددر ســرمایهگذاریهاب

اســت. غیربورســی شــرکتهای

بورسی

غیربورسی

 18 % 

 82 % 

ترکیبپرتفوی»وساپا«براساسبهایتمامشده
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تحلیلبنیادیشرکتهایسرمایهگذاری

پرتفویبورسی"وساپا"
نگاهــیبــهوضعیــت"وســاپا"درشــرکتهایبورســینشــان
میدهــددرصــدمالکیــتایــنشــرکتدرورنــاازباقــیســهمها
بیشــتراســت.مبلــغکلارزشــیایــنپرتفــویمعــادل975 
میلیــاردتومــاناســتکــهنســبتبــهســال96تنهــا18درصــد
افزایــشیافتــهوایــنرقــمدرمقابــلافزایــشرقــمشــاخصدر

دوســالگذشــتهبســیارناچیــزتلقــیمیشــود.

درصدمالکیت»وساپا«درشرکتهایبورسی

 ٪ 39.14  ٪ 20.06  ٪ 15.99

 ٪ 4.26

 ٪ 9.51  ٪ 8.54

ورنا آسیا لوتوس سپرده

خساپا حکشتی

خزامیا

ختور انرژی

ورنا خساپا لوتوس خزامیا خپارس سپرده حکشتی ختور انرژی دفارا

اپرداز خمحرکه وبهمن خکاوه آسیا رتاپ ولساپا غشهداب خزر
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تحلیلبنیادیشرکتهایسرمایهگذاری

سرمایهگذاریتوسعهملی)وتوسم(
شرکتسرمایهگذاریتوسعهملیبهعنوانیکیازفعالترین
بــر میشــود. شــناخته ســرمایهگذاری صنعــت شــرکتهای
اســاسآمارهــایمنتشــرشــدهدرســهفصــلابتدایــیســال
97،وتوســمســومینشــرکتبرتــردرخصــوصگــردشکل
معامــالتوبرتریــنشــرکتدرزمینــهســودحاصــلازفــروش

ســرمایهگذاریهابــهشــمارمــیرود.
ســرمایهگذاریتوســعهملــیعمــدهتمرکــزوفعالیــتخــودرا
بــهســمتوســویمعامــالتبازارهــایبــورسوفرابــورسو
ســرمایهگذاریکوتاهمــدتدرشــرکتهامعطــوفکــردهودر
همیــنراســتاطــیســالهای96و97ســهامشــرکتهاییکــه
ــارداشــتهواگــذارنمــودهو ــیآنهــارادراختی مدیریــتکنترل
راکاهــشدادهاســت. ســرمایهگذاریهایغیربورســیخــود
هماکنــون85درصــدپرتفــویایــنشــرکتبورســیو15درصــد

ازآنغیــربورســیاســت.

بورسی

غیربورسی

ترکیبپرتفوی"وتوسم"براساسبهایتمامشده

 15 % 

 85 % 
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تحلیلبنیادیشرکتهایسرمایهگذاری

پرتفویبورسی"وتوسم"
از نشــان وتوســم پرتفــوی در بورســی شــرکتهای بررســی
آنداردکــه11.86درصــدازمالکیــتثمســکندراختیــارایــن
شــرکتاســت.پرتفــویبورســیایــنشــرکتتنوعــیازســهام
درصنایــعمختلــفرانشــانمیدهــدایــنامــربــهعنــوانیــک
امتیــازمثبــتبرشــمردهمیشــودچــراکــهگوناگونــیصنعتهــا
میتوانــدریســکراتقســیمکــردهوســببکاهــشآنشــود.
مجمــوعارزشبــازاربورســیوتوســم1233میلیــاردتومــان
اســتوازســال96تا98تغییراتمثبت41درصدیداشــته
اســت.بــاتوجــهبــهاینکــهاســتراتژیایــنشــرکتدرســالهای
مذکــورتغییــرکــردهانتظــاراتازتغییــردرروندســودآوریبرای

ســالهایآتــیوجــوددارد.

 ٪ 11.86  ٪ 7.32

 ٪ 3.21

 ٪ 3.01

 ٪ 2.5  ٪ 2.25

ثمسکن فوالد

کگل

جم

وملی

شبهرن

درازک

بورس

رکیش

دسینا

فوالد

فملی

مبین
زاگرس

ثمسکن فوالد مبین زاگرس فملی کگل جم شفا وملی شبندر

شبهرن فخوز وصندوق شپنا کگهر تیپیکو پارس کگهرح شپدیس پکرمان

درصدمالکیت"وتوسم"درشرکتهایبورسی
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تحلیلبنیادیشرکتهایسرمایهگذاری

سرمایهگذارینورکوثرایرانیان)وسکاب(
نــامصنــدوق بــا ایرانیــان نــورکوثــر شــرکتســرمایهگذاری
میشــود. شــناخته نیــز بانکهــا کارکنــان بازنشســتگی
ســهامدارانعمــدهایــنشــرکتصنــدوقبازنشســتگی،وظیفه،
ازکارافتادگــیوپسانــدازکارکنــانبانکهــا،شــرکتتوســعه
ومدیریــتســرمایهصبــا،کارکنــانبانــکملــی،بانــکتجــارتو

بانــکصــادراتهســتند.
81درصــدازکلپرتفــویایــنشــرکتبورســیو19درصــدازآن

غیربورســیاست.

بورسی

غیربورسی

ترکیبپرتفوی"وسکاب"براساسبهایتمامشده

 19 % 

 81 % 
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تحلیلبنیادیشرکتهایسرمایهگذاری

پرتفویبورسی"وسکاب"
دارد مالکیــت آن در وســکاب کــه شــرکتی بیشــترین
ســرمایهگذاریســبحاناســت.پــسازدســبحانبیشــترین
درصدهــایســرمایهگذاریمتعلــقبــهســهشــرکتداروســازی
اســت.مجمــوعارزشبــازارپرتفــویبورســیایــنشــرکتاز
ســال96تــا98حــدود154درصــدافزایــشپیــداکــردهکــهدر
ــه ــیب ــلقبول ــاافزایــشرقــمشــاخصکلعــددقاب مقایســهب

میآیــد. حســاب

درصدمالکیت"وسکاب"درشرکتهایبورسی

 ٪ 4.66  ٪ 2.96

 ٪ 1.49

 ٪ 1.13  ٪ 0.83

 ٪ 1.04

دسبحان دتولید رتاپ

دجابر دکیمی

مبین شرانل همراه

وامیدفوالد

شیران

وصندوق
وتجارت

وغدیر

وبصادر

اخابر

وپاسار

وبملت

تیپیکو

بفجر

پکرمانشسپا

همراه فوالد وامید مبین بفجر وغدیر وصندوق رتاپ وتجارت اخابر

جم دسبحان تیپیکو شرانل وبصادر شسپا وپاسار دجابر وبملت پکرمان
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تحلیلبنیادیشرکتهایسرمایهگذاری

شرکتسرمایهگذاریتوسعهصنعتیایران)وتوصا(
درســالهایاخیرکهدولتسیاســتهایانقباضیبهمنظور
کنتــرلتــورمدرپیــشگرفــتوتحریمهــایبینالمللــیکشــور
راوارددورهرکودیکردشرکتسرمایهگذاریتوسعهصنعتی
ایــرانتوانســتهبــابرنامهریزیهایــیخریــدســهامشــرکتهای

ســوددهرادردســتورکارقراردهد.
درحــالحاضــر76درصــدازپرتفــویایــنشــرکتبورســیو24 

درصــدغیــربورســیاســت.

بورسی

غیربورسی

ترکیبپرتفوی"وتوصا"براساسبهایتمامشده

 24 % 

 76 % 
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تحلیلبنیادیشرکتهایسرمایهگذاری

پرتفویبورسی"وتوصا"
85درصدازسرمایهگذاریهایاینشرکتدرواسطهگریهای
مالــیوپولــیدیگــرانجــاممیشــود.درواقــعبــاخریــدســهام
وتغییــراتآنهــاکســب ســایرشــرکتهایســرمایهگذاری

ســودودرآمــدمیکننــد.
تــاپایــانفروردیــنآنگونــهکــهازگــزارشفعالیــتماهانــه
برمیآیــدمالکیــت51درصــدســرمایهگذاریصنعــتومعــدن
و68درصــدســرمایهگذاریاعتبــارایــراندراختیــار"وتوصــا"

اســت.
ارزشکلپرتفــویبورســیایــنشــرکت597میلیــاردتومــان
بــودهوتغییــراتآننســبتبــهدوســالگذشــته409درصــد
اســت.بــاایــنحســابمشــخصمیشــودتغییــراتارزشــی

ــودهاســت. ــرب "وتوصــا"245درصــدازشــاخصکلجلوت

درصدمالکیت"وتوصا"درشرکتهایبورسی

 ٪ 68  ٪ 51.11

وصنعت

وسبحان

واعتباروخاور

وصنعت واعتبار وسبحان وخاور
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تحلیلبنیادیشرکتهایسرمایهگذاری

سرمایهگذاریبهمن)وبهمن(
ــه ــاتوجــهب شــرکتســرمایهگذاریبهمــناســتراتژیخــودراب
نزدیکــیفصــلمجامــعاینگونــهمطــرحنمــودهاســت:بــاتوجــه
بــهفصــلمجامــعوانتظــاربــرایتقســیمســودمناســبدر
مجامــعشــرکتهایگــروهفلــزیوشــیمیایی،مدیریــتپرتفوی
شــرکتبــاتمرکــزبــربازدهــینقــدیمــوردانتظــارســهام،اقــدام
بــهخریــدســهامنمــودهوســهامشــرکتهابــابازدهــینقــدی
مــوردانتظــارپاییــنرادرلیســتفــروشخــودقــراردادهاســت.
بــه متعلــق ســرمایهگذاریها از درصــد 85 حاضــر حــال در
شــرکتهایبورســیو15درصــدمربــوطبــهشــرکتهایخــارج

ازبــورساســت.

بورسی

غیربورسی

ترکیبپرتفوی"وبهمن"براساسبهایتمامشده

 15 % 

 85 % 
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تحلیلبنیادیشرکتهایسرمایهگذاری

پرتفویبورسی"وبهمن"
در شــرکت ایــن ســرمایهگذاریهای از قابلتوجهــی بخــش
امــر ایــن محصــوالتشــیمیاییوصنایــعکاالیــیمیباشــد.
ســببمیشــودتغییــراتدرقیمــتکاالهــا،اثــرقابــلتوجهــی
بــرارزشپرتفــویداشــتهباشــد.بــاتوجــهبــهاینکــهبیــشاز
نیمــیازســهمهایبــازارتاثیرپذیــریمســتقیمیازقیمتهــای
جهانــیداردفضــایکلــیبــازاربــاتغییــراتایــنقیمتهــاتغییر

خواهــدکــرد.
ارزشکلپرتفــویبورســی"وبهمــن"دردورهمــوردبررســی606 
میلیــاردتومــانبــودهاســتوبــراســاساطالعــاتجمــعآوری
شــدهتغییــراتایــنرقــمازســال96تــا98معــادل157درصــد

بــودهکــهســودآوریوعملکــردخوبــیرانشــانمیدهــد.

درصدمالکیت"وبهمن"درشرکتهایبورسی

 ٪ 4.35  ٪ 4.29

 ٪ 0.97  ٪ 0.48

خبهمن سغرب

خودرو تیپیکو

ولساپا

فملی مبین

فوالد

همراه

شپدیس

شسپا

شپنا

پارسان

کاوه

کچاد

کگل

بفجر

فاسمینفایرا

خبهمن خودرو فملی پارسان فوالد مبین همراه کچاد بفجر کگل

پارس شپدیس تیپیکو شپنا تاپیکو فاسمین ولساپا سغرب فایرا کاوه
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تحلیلبنیادیشرکتهایسرمایهگذاری

سرمایهگذاریبوعلی)وبوعلی(
گروهمالیبانکدیبا90درصدمالکیتسهامبهصورت47 
درصــدمســتقیمو43درصــدازطریــقشــرکتهــایوابســته،
ســهامداراصلــیســرمایهگذاریبوعلــیبــودهاســت.بــراســاس
آخریــنصــورتوضعیــت"وبوعلــی"95درصــدازپرتفــویایــن

شــرکتبورســیو5درصدغیربورســیاســت.

بورسی

غیربورسی

ترکیبپرتفوی"وبوعلی"براساسبهایتمامشده

 5 % 

 95 % 
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تحلیلبنیادیشرکتهایسرمایهگذاری

پرتفویبورسی"وبوعلی"
"وبوعلی"درابتدایسالمالیمنتهیبهپایانبهمن97اقدام
بهبهینهسازیسبدسرمایهگذاریهانمودوحدود80درصد
در نقدشونده مالی داراییهای در سرمایهگذاری به را منابع
بازارهایبورسوفرابورساختصاصداد.شرکتدرسالهای
پرتفوی در موجود سهام ارزش کاهش بابت عمدتا گذشته
نسبتبهبهایتمامشدهآن،زیانتغییرارزشسرمایهگذاری
رادرحسابهامنظورمینمودکهدرسالمالی1397،باافزایش
قیمتسهامموجوددرپرتفویاینزیانبهسودتغییرکرد.
زیانمنظورشدهبرایپرتفویبورسیدرپایانبهمنماهسال
1396درحدود33میلیاردو800میلیونتومانبودهاست.
درسالمالی97باتوجهبهعملکردمناسبپرتفویبورسی
شرکت،ذخیرهاخذشدهجهتاینزیاندرسالگذشتهبه
صورتکاملبهسودمبدلشدهاست.ارزشپرتفویبورسی
در که بوده تومان میلیارد فروردین324 پایان در "وبوعلی"
مقایسهبادوسالگذشتهافزایش143درصدیداشتهاست.

 ٪ 1.1  ٪ 0.63

 ٪ 0.87  ٪ 0.51
 ٪ 0.33  ٪ 0.31

 ٪ 0.41 ٪ 0.99

دماوند دی دی

دسبحا ساروم

سیستم شپنا

فاسمین

تاپیکو بفجر

مبین

اخابر

پارس وغدیر

فوالد کچاد کگهر

کگهر

وصندوق

دماوند فوالد شپنا بفجر اخابر مبین پارس وغدیر دی تاپیکو

کچاد وصندوق همراه کگهر پارسان کگهر فملی دسبحا دی فاسمین

درصدمالکیت"وبوعلی"درشرکتهایبورسی
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تحلیلبنیادیشرکتهایسرمایهگذاری

سرمایهگذاریتوسعهگوهرانامید)گوهران(
شــرکتســرمایهگذاریگوهــرانامیــدبــراســاسجدولــیکــهدر
شــمارهگذشــتهآوردهشــدهاســتبــهلحــاظســرمایهدررتبــه
دوازدهــموبــهلحــاظارزشدررتبــهچهاردهــمقــراردارد.در
میانصنایعگوناگونبخشقابلتوجهیمعادل29درصداز
ســرمایهگذاریهای"گوهران"درصنعتمحصوالتشــیمیایی

متمرکــزشــدهاســت.
تــاپایــانفروردیــنآنگونــهکــهگــزارشفعالیتنشــانمیدهد
و8  بورســی شــرکتهای در ســرمایهگذاریها از درصــد 92

درصــددرشــرکتهایغیربورســیاســت.

بورسی

غیربورسی

ترکیبپرتفوی"گوهران"براساسبهایتمامشده

8 % 

 92 % 
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تحلیلبنیادیشرکتهایسرمایهگذاری

پرتفویبورسی"گوهران"
مجموعارزشروزسرمایهگذاریهایانجامشدهدرشرکتهای
پذیرفتــهشــدهبــورستــاپایــانفروردیــن492میلیــاردتومــان
اســت.صنعــتشــیمیایی،چنــدرشــتهایصنعتــیواســتخراج

کانههــایفلــزیبیشــترینســهمدرپرتفــویرادارند.
تغییراترقمارزشپرتفویبورسی"گوهران"درطیسالهای

96تا97افزایش68درصدیرانشانمیدهد.

درصدمالکیت"گوهران"درشرکتهایبورسی

 ٪ 1.2  ٪ 1.15

 ٪ 0.64

 ٪ 0.39

 ٪ 0.38

 ٪ 0.37

 ٪ 1

چکاپا دابور تاپیکو

غگلپا

پتایر

وامید

دفارا فباهنر

مبین

مبین بترانس

کگل

جم
زاگرس

پارسان رمپنا

وانصار

فوالد وغدیر

مارون همراه

جمفارس

وامید کگل پارسان مبین جم مبین جم تاپیکو فارس فوالد

بترانس زاگرس وغدیر همراه مارون وانصار چکاپا فملی رمپنا پارس
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تحلیلبنیادیشرکتهایسرمایهگذاری

سرمایهگذاریگروهصنایعبهشهرایران)وصنا(
ســهامدارانعمــده"وصنــا"راتوســعهصنایــعبهشــهروصنــدوق
بازنشســتگیکشــوریبــاحــدود90درصــدمالکیــتتشــکیل
عنــوان بــه بهشــهر صنایــع گــروه ســرمایهگذاری میدهنــد.
بــازویاجرایــیوســرمایهگذاریگــروهتوصعــهصنایــعبهشــهر
ــنروبهینهســازیپرتفــویوانتخــاب شــناختهمیشــود.ازای
ســهاممناســبهمــراهبــاتجزیــهوتحلیــلبنیــادیهمــوارهدر
دســتورکارایــنشــرکتقــراردارد.هــماکنــون92درصــداز
ترکیــبپرتفــویایــنشــرکتبورســیو8درصــدغیــربورســی

اســت.

بورسی

غیربورسی

ترکیبپرتفوی"وصنا"براساسبهایتمامشده

8 % 

 92 % 
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تحلیلبنیادیشرکتهایسرمایهگذاری

پرتفویبورسی"وصنا"
تقریبــا7درصــدازبانــکاقتصــادنویــنمتعلــقبــه"وصنــا"
اســتوارزشبــازاریایــنســهمازســایرســهمهادرپرتفــوی
بورســیبیشــتراســت.قابــلتوجــهاســتکــهدرصــدمالکیــت
"وصنــا"در"وبشــهر"معــادل1.52درصــدگــزارشمیشــودکــه
ایــنمیــزانارزشبــازار30میلیــاردتومانــیرابــههمــراهدارد.
مجمــوعارزشبــازارایــنپرتفــوی499میلیــاردتومــاناســتو

درمقایســهبــاســال96افزایــش98درصــدیداشــتهاســت.

 ٪ 6.63  ٪ 3.5

 ٪ 1.52

 ٪ 1.16

 ٪ 1.12  ٪ 0.89

ونوین فبیرا

وبشهر

نوین وخارزم کاوه

ونفت فاسمین کگل

فوالد
شپدیس

بفجر

کچادح

شوینده اپرداز

وبیمه

درصدمالکیت"وصنا"درشرکتهایبورسی

ونوین فوالد وبشهر شپدیس شبندر فملی وبملت کگل کچاد تاپیکو

کاوه فاسمین شوینده وخارزم خودرو اپرداز بفجر هایوب کچادح نوین
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تحلیلبنیادیشرکتهایسرمایهگذاری

سرمایهگذاریپردیس)پردیس(
ســرمایهگذاریپردیــسبــاتوجــهبــهشــرایطروزبــازاروفضــای
سرمایهگذاریمدیریتسرمایهشرکترابهصورت70درصد
درشــرکتهایبورســیو30درصددرشــرکتهایغیربورســی
دنبــالمیکنــد.ازطرفــیایــنکارکمــکبــهمدیریــتریســک

درجهــتکاهــشنوســاناتمنفــیرابــههمــراهدارد.

بورسی

غیربورسی

ترکیبپرتفوی"پردیس"براساسبهایتمامشده

30 % 

 70 % 
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تحلیلبنیادیشرکتهایسرمایهگذاری

پرتفویبورسی"پردیس"
ارزشروزســبدســهامایــنشــرکتدرپایــانفروردیــنحــدود
184میلیــاردتومــانبــودهاســت.بررســیترکیــببهــایتمــام
شــدهوارزشروزســرمایهگذاریدرصنایــعمختلــفبورســی
نشــانمیدهــدکــهبخــشقابــلتوجهــیازپرتفــویشــرکت
اساســی،محصــوالتشــیمیایی، فلــزات نظیــر بــهصنایعــی
فرآوردههــاینفتــی،دارو،اســتخراجکانههــایفلــزیوبانکهــا

اختصــاصداشــتهاســت.
تغییــراتپرتفــوی"پردیــس"ازســال96تــا98معــادل94 

درصــدبــودهاســت.

درصدمالکیت"پردیس"درشرکتهایبورسی

 ٪ 3.83

 ٪ 0.69

 ٪ 0.2

 ٪ 0.22

ریشمک

حریل

فرابورس

فاسمین شپدیس

وبملت

زاگرس
جم

فخوز

همراه

شپنا

مبین

شتران

لوتوس

ونوین فوالد وبشهر شپدیس شبندر فملی وبملت کگل کچاد

کاوه فاسمین شوینده وخارزم خودرو اپرداز بفجر هایوب کچادح
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تحلیلبنیادیشرکتهایسرمایهگذاری

سرمایهگذاریاعتالءالبرز)اعتالء(
شــرکتســرمایهگذاریاعتالالبرزعمدتابهعنوانشــرکتیکه
درصنعــتداروفعــالاســتشــناختهمیشــود.پرتفــویایــن
شــرکتطــیســال97موفــقبــهکســببازدهــی69درصــدیبــا
احتســابســهامدارویــیو94درصــدیبــدوناحتســابســهام

دارویــیشــدهاســت.
درپایــانفروردیــن،93درصــدپرتفــوی"اعتــال"شــرکتهای

بورســیو7درصــدشــرکتهایغیــربورســیبــودهاســت.

بورسی

غیربورسی

ترکیبپرتفوی"اعتال"براساسبهایتمامشده

7 % 

 93 % 
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تحلیلبنیادیشرکتهایسرمایهگذاری

پرتفویبورسی"اعتال"
بــر عــالوه اســت توانســته شــرکت ایــن گذشــته ســال در
شناســاییســودقابــلتوجــهازســرمایهگذاریها،ازفــروش
ســرمایهگذاریهانیــزســودمطلوبــیبــهدســتآورد.نگاهــی
بــهپرتفــویبورســیدرفروردیــن98نشــانمیدهــدداروســازی
سبحانوسبحاندارودوسهمیهستندکهبیشترینارزش
پرتفــوی"اعتــال"رابــهارمغــانآوردهانــد.مجمــوعارزشایــن
پرتفــوی158میلیــاردتومــانبــودهکــهنســیتبــهســال96 

افزایــش80درصــدیداشــتهاســت.

درصدمالکیت"اعتال"درشرکتهایبورسی

 ٪ 3.51  ٪ 3.35  ٪ 2.7  ٪ 2.53

 ٪ 1.81

 ٪ 1

دسبحا دسانکو کی بی سی پخش شامال

دسبحان

دالبر

ساروم

وخاور

شوینده

ذوب

شبریز

دسبحا دسبحان شتران ذوب دسانکو شامال مبین شبریز دالبر وبملت

شپنا فوالد کگل پخش کیبیسی وخاور ومعادن شپدیس کگل جم

22هفته نامه                     شماره 41  پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398



تحلیلبنیادیشرکتهایسرمایهگذاری

سرمایهگذاریتوسعهمعادنوفلزات)ومعادن(
ماهیتفعالیتشرکتسرمایهگذاریتوسعهمعادنوفلزات
دربخشکامودیتیهااسـت.باتوجهبااینموضوعنوسـانات
نـرخارز،سـنگآهن،شـمشفـوالدومـسدرسـطحجهانـیو
نحوهنرخگذاریفرآوردههایسنگآهندرداخلازجانبوزارت
صنعت،معدنوتجارت،همچنیننرخهایمعاملهدربورس
کاالازجملـهمـواردتاثیرگـذاربـررونـددرآمدزایـیوسـودآوری
ایـنشـرکتاسـت.هلدینـگسـرمایهگذاریتوسـعهمعـادنو
فلـزاتکرسـیهیئـتمدیـرهدرشـرکتهایبورسـیهمچـون
گلگهـر،چادرملـو،صبانـور،کارخانجـاتتولیـدیشـهیدقنـدی،
فوالدخراسان،فوالدارفع،گروهسرمایهگذاریفالتایرانیانو
سنگآهنگهرزمینرادراختیاردارد.بهجزشرکتهایبورسی
غیربورسـی شـرکتهای مدیـره هیئـت در عضویـت نامبـرده
زیادیدرکارنامهومعادنثبتشـدهاسـت.درپایانفروردین
ترکیبپرتفویاینشرکت79درصدبرایشرکتهایبورسی

و21درصـدبـرایغیربورسـیهابودهاسـت.

بورسی

غیربورسی

ترکیبپرتفوی"ومعادن"براساسبهایتمامشده

 21 % 

 79 % 
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تحلیلبنیادیشرکتهایسرمایهگذاری

پرتفویبورسی"ومعادن"
هلدینگسرمایهگذاریمعادنوفلزاتدرراستایمتنوعسازی
پرتفــویومنابــعدرآمــدیخــودبــهدوصنعــت،تولیــدبــرقو
حمــلونقــلریلــیاســکلهدریایــیهــمواردشــدهاســتکــهبــا
عملیاتــیشــدنوایجــادجریانــاتنقــدیازعملیــاتایــندو

حــوزه،درســالهایآتــیشــاهداثــراتمثبتــیخواهیــمبــود.
تــاپایــاندورهفروردیــنارزشروزپرتفــویبورســی"ومعــادن"
رقــمقابــلتوجــه19,723میلیــاردتومــانبــودهکــهنســبتبــه

دوســالگذشــتهرشــد282درصــدیرانشــانمیدهــد.

درصدمالکیت"ومعادن"درشرکتهایبورسی

 ٪ 73.93  ٪ 32.53

 ٪ 20.51

 ٪ 18.83

 ٪ 18.83  ٪ 12.83

بکام خراسان کگهر فجر سامان

کگلح فملی

انرژی

فالت

ارفع

کگل کچاد

کچادح

کگل کچاد فملی خراسان کگهر ارفع بکام سامان کچادحفالت انرژیفجر کگلح بورس کاال
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تحلیلبنیادیشرکتهایسرمایهگذاری

شرکتتوسعهمعادنرویایران)کروی(
شــرکتتوســعهمعــادنرویایــرانبــهعنــوانیــکشــرکت
درکشــور روی و تولیدکننــدهســرب بزرگتریــن هلدینــگ،
اســت.شــرکتتوســعهمعــادنرویایــران،هلدینگــیمشــتمل
بــرشــرکتهایتولیــدی،خدماتــیوپشــتیبانیاســت.عمــده
فعالیتاینســرمایهگذاریدرشــرکتهایصنعتیومعدنی،
تولیدکننــدهکنســانترهســربوروی،شــمشســرب،شــمش
روی،نقــره،مجــریفعالیتهــایاکتشــافیواســتخراجیدر
معــادنمختلــفازجملــهســرب،روی،مــس،آهــن،ســنگهای
ســاختمانیوتزیینــی،فــرآوریمــواداولیــهوخــاممعدنــیو

تبدیــلآنهــابــهمــوادمعدنــیواســطهیــافلــزاتاســت.
درپایــانفروردیــن98حــدود74درصــدازســرمایهگذاریهای
"کروی"درشرکتهایبورسیو26درصدازآندرشرکتهای

غیربورســیانجامشــدهاست.

بورسی

غیربورسی

ترکیبپرتفوی"کروی"براساسبهایتمامشده

 26 % 

 74 % 
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تحلیلبنیادیشرکتهایسرمایهگذاری

پرتفویبورسی"کروی"
بــاتوجــهبــهمــواردبیــانشــدهواضــحاســتکــهبیشــترین
ســرمایهگذاریایــنشــرکتمعــادل84درصــددرحــوزهفلــزات
اساســیاســت.پــسازآنواســطهگریهایمالــیواســتخراج

زغــالســنگپرتفــویایــنشــرکتراتشــکیلمیدهنــد.
درمیــانســهامحاضــردرپرتفــویبورســیشــرکتکالســیمین
بیشــترینارزشبــازاررابــهخــوداختصــاصدادهاســت؛درصــد

مالکیــت"کــروی"درایــنشــرکت57درصــداســت.
 1620 معــادل "کــروی" بورســی پرتفــوی بــازار ارزش مجمــوع
میلیــاردتومــانتــاپایــانفروردیــن98گزارششــدهکهنســبت
بــهمــدتمشــابهدرســال96افزایــش246درصــدیرانشــان

میدهــد.

درصدمالکیت"کروی"درشرکتهایبورسی

 ٪ 57.32  ٪ 56.03
 ٪ 51.86

 ٪ 17.75
فاسمین فسرب کشرق

فرآور

فاسمین فسرب فرآور کشرق زنگان
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