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 پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری 
جلوتر یا عقب تر از شاخص؟



تحلیل بنیادی شرکت های سرمایه گذاری

 شرکت های سرمایه گذاری 
جلوتر یا عقب تر از شاخص؟ 

سهام  قیمت  نوسانات  طریق  از  سرمایه گذاری  شرکت های 
درآمد  کسب  دارند  خود  پرتفوی  در  که  صنایعی  و  شرکت ها 
می کنند و اصلی ترین تفاوت آن ها با یک هلدینگ در این است 
که سرمایه گذاری ها تمایلی به اداره مستقیم زیرمجموعه های 
خود ندارند و تنها باال و پایین شدن قیمت سهام برای آن ها با 
اهمیت است. در واقع منفعت شرکت های سرمایه گذاری وابسته 
به نوسانات قیمت در سهام است اگر سهامی برای آن ها سودده 
نباشد و وارد مرحله زیان دهی شود آن را می فروشند و اقدام 
به خرید سهام دیگری می کنند. شرکت های گروه سرمایه گذاری 
قرار  گوناگونی  گروه های  در  دارند  حضور  سرمایه  بازار  در  که 
گرفته اند ، برخی از شرکت ها که حوزه تخصصی و مشخصی برای 
سرمایه گذاری مشخص نموده اند در گروه مربوط به خود جای 
دارند. برای مثال "میدکو" که یک شرکت سرمایه گذاری در حوزه 
فلزات و صنایع معدنی است در میان گروه فلزات اساسی جای 
دارد اما به جزء آن هایی که در دسته مرتبط قرار گرفته اند دو گروه 
دیگر در بورس فعال هستند که به طور مشخص شرکت های 

سرمایه گذاری را در خود جای داده اند. 
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تحلیل بنیادی شرکت های سرمایه گذاری

گروه شرکت های چند رشته ای
گــروه "شــرکت های چندرشــته ای صنعتــی" شــامل 4 شــرکت 
اســت کــه ســرمایه گذاری های آن هــا متمرکــز در یــک صنعــت 
خــاص نیســت، در ابتــدا بــه بررســی وضعیــت ایــن 4 شــرکت 

خواهیــم پرداخــت.

1-مدیریت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )وبانک(
محصــوالت  صنایــع  در  ملــی  توســعه  گــروه  ســرمایه گذاری 
غذایــی،  محصــوالت  ســیمان،  گاز،  و  نفــت  شــیمیایی، 
ســرمایه گذاری ها و... اســت، بــه طــور مشــخص ســرمایه گذاری 
در صنعــت خاصــی را مــورد توجــه قــرار نــداده  و پرتفــوی آن هــا 

می شــود.  شــامل  را  شــرکت ها  از  مختلفــی  انــواع 
در پایــان فروردیــن بهــای تمــام شــده پرتفــوی بورســی 2346 
میلیــارد تومــان و پرتفــوی غیربورســی 1041 میلیارد تومان بوده 
اســت؛ بدیــن ترتیــب 69 درصــد از پرتفــوی "وبانــک" بورســی و 

31 درصــد از آن غیربورســی اســت. 

بورسی

غیر بورسی

 31 % 

 69 % 

ترکیب پرتفوی و بانک براساس بهای تمام شده
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تحلیل بنیادی شرکت های سرمایه گذاری

پرتفوی بورسی "وبانک"
پرتفوی بورسی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با سرمایه 1625 
میلیارد تومانی در ادامه آورده شده است. در میان شرکت های 
بورسی پتروشیمی اراک )شاراک( با رقم ارزش بازار 2682 میلیارد 
تومان بیشترین ارزش بازار در میان شرکت های بورسی "وبانک" 

را دارد. 
مجموع ارزش بازار "وبانک" در پایان دوره 6596 میلیارد تومان 
است که نسبت به رقم ابتدای دوره 924 میلیارد تومان افزایش 
شرکت  این  مثبت  عملکرد  از  نشان  افزایش  این  و  داشته 
برای  تنها  این  اما  دارد.  انتخاب سبد سهام  در  سرمایه گذاری 
زمانی است که سبد سرمایه گذاری این شرکت را به تنهایی در 
نظر بگیریم؛ مقایسه ارزش پرتفوی بورسی "وبانک" با تغییرات 
شاخص کل در سال 96 و 98 نشان می دهد رشد شاخص کل 164 
درصد بوده در حالی که ارزش بازاری سبد بورسی این شرکت 
تنها 94 درصد افزایش یافته است و این موضوع به نوعی عقب 

ماندن "وبانک" در کسب سود را نشان می دهد. 

درصد مالکیت و بانک در شرکت های بورسی

 ٪ 90.84

سیدکو وبانک وبشهر

شاراک

زپارس

بترانس پکرمان

وسنا

شفا

شدوص

کاال
ثم..پترول

 ٪ 65.47

 ٪ 50.25

 ٪ 43.19  ٪ 29.64

 ٪ 34.5  ٪ 32.3

 ٪ 14.95

 ٪ 13.9

 ٪ 12.9

شاراک سیدکو پکرمان پترول وبشهروپارس بتراس وسنا وبانکزپارس شفا ثمسکن شدوص کاال
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تحلیل بنیادی شرکت های سرمایه گذاری

2-مدیریت سرمایه گذاری امید)وامید(
بــا نگاهــی بــه پرتفوی شــرکت ســرمایه گذاری امیــد در می یابیم 
ســرمایه گذاری های ایــن شــرکت در زمینــه ســنگ آهن و فــوالد، 
پتروشــیمی و پاالیشــی، ســاختمان و ســیمان متمرکــز اســت و 
در همیــن جهــت و بــرای کســب بازدهــی بیشــتر مســاعدت در 
تامیــن منابــع مالــی جهــت اجــرای پروژه هایــی بــا بــازده مناســب 
و ارائــه راهکارهــا و روش هــای تامیــن مالــی را بــه کار بســته 

اســت. 

بورسی

غیر بورسی

 18 % 

 82 % 

ترکیب پرتفوی وامید براساس بهای تمام شده

5هفته نامه                     شماره 40  پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398



تحلیل بنیادی شرکت های سرمایه گذاری

پرتفوی بورسی "وامید"
هــزار   3 ســرمایه  بــا  امیــد  ســرمایه گذاری  بورســی  پرتفــوی 
میــان  در  می شــود.  دیــده  ذیــل  نمــودار  در  تومــان  میلیــارد 
تمامــی شــرکت های بورســی کــه "وامیــد" ســهامدار آن هــا اســت 
ســنگ آهن گل گهــر بــا رقــم 9080 میلیــارد تومــان بیشــترین 
ارزش بــازار را دارد و نشــان می دهــد وزن ســنگینی در کســب 

درآمــد و ســود "وامیــد" ایفــا می کنــد. 
مجمــوع ارزش بــازار پرتفــوی بورســی "وامید" در پایان فروردین 
27,584 میلیــارد تومــان بــوده کــه نســبت بــه رقم ابتــدای دوره 
)دی مــاه 97( تغییــرات مثبــت 3468 میلیاردتومانــی داشــته 
اســت. ارزش بــازار "وامیــد" از فروردیــن 96 تــا 98 افزایــش 310 
ــا رشــد 164  درصــدی پیــدا کــرده و ایــن افزایــش در مقایســه ب
درصــدی شــاخص کل نشــان می دهــد ســرمایه گذاری های ایــن 
شــرکت بســیار مناســب انجام شــده و توانســته بازدهی بیش 

از شــاخص را بــه دســت آورد. 

درصد مالکیت »وامید« در شرکت های بورسی

 ٪ 94.14

 ٪ 92.41  ٪ 70.44

 ٪ 86.47  ٪ 66.3  ٪ 43.16  ٪ 33.45

 ٪ 29.87

 ٪ 28.4

 ٪ 25.89  ٪ 20.52

 ٪ 47.04

گوهران

وهور پکویر

سهرمز وسپه

سیالم کگل امید

کچاد کگهر

کگلح
فرابورس

کچادح

سخاش

سیجنو سکرد

کگلکچادوسپهوهورکگهرسهرمزگوهرانشبندرامیدسکرد

پکویر پارسیان فوالد سیالم ارفع فارس کگلح سبجنو امیدح شپدیس
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تحلیل بنیادی شرکت های سرمایه گذاری

3-سرمایه گذاری غدیر )وغدیر(
 62.5 معــادل  غدیــر  ســرمایه گذاری های  از  عمــده ای  بخــش 
درصــد، در صنعــت نفــت و گاز و پتروشــیمی اســت و پــس 
ــد. در مجمــوع  ــه دوم را دارن ــزی رتب ــی و فل ــع معدن از آن صنای
"وغدیر" 30 درصد از سرمایه گذاری خود را بر روی شرکت های 
غیربورســی و 70 درصــد از آن را بــر روی شــرکت های بورســی 

انجــام داده اســت. 

بورسی

غیر بورسی

 30 % 

 70 % 

ترکیب پرتفوی وغدیر براساس بهای تمام شده
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تحلیل بنیادی شرکت های سرمایه گذاری

پرتفوی بورسی "وغدیر" 
ارزش پرتفــوی بورســی ســرمایه گذاری غدیــر در پایــان فروردیــن 
21 هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت. پارســان بــا رقــم ارزشــی 
13 هــزار میلیــارد تومــان بیشــترین حجــم ســبد بورســی را بــه 
خــود اختصــاص داده اســت. از ابتــدای دوره مالــی "وغدیــر" کــه 
دی 97 بــود ارزش ایــن پرتفــوی 3297 میلیاردتومــان رشــد 
یافته اســت. مقایســه ارزش ســبد ســهام بورســی این شــرکت 
بــا شــاخص کل از ســال 96 تــا 98 نشــان می دهــد، "وغدیــر" 
توانسته است رشد قابل قبولی داشته باشد و افزایش 308 
درصــدی ارزش در مقایســه افزایــش 164 درصــدی شــاخص کل 
بــورس ســودآور بــودن ســهام خریــداری شــده بــرای این شــرکت 

را نشــان می دهــد. 

درصد مالکیت »وغدیر« در شرکت های بورسی

 ٪ 67.43

 ٪ 21.18  ٪ 20  ٪ 18.68

 ٪ 20.93  ٪ 10.44  ٪ 8.05  ٪ 8  ٪ 7.54

پارسان

کگهر دقاضی پارس

ثاخت بموتو وبهشر
تنوین آ.س.پ
خبهمن رتاپ

پارسان پارس کگهر تاخت وبشهر تتوین شبتدر وپاسار پ.س.آ بموتو رتاپ خبهمن دقاضی ثباغ
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تحلیل بنیادی شرکت های سرمایه گذاری

4-سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری)وصندوق(
فعالیــت اصلــی شــرکت ســرمایه  گذاری صنــدوق بازنشســتگی 
شــرکت های  ســهام  یــا  طرح هــا  در  ســرمایه گذاری  کشــوری، 
فعــال در زمینــه تهیــه، تولیــد و تامیــن انــواع مــواد اولیــه نفتــی، 
پتروشــیمی، فرآورده هــا و مشــتقات فرعــی نفــت و گاز اســت. 
هم چنیــن ســرمایه گذاری در صنایــع فــرآوری مــواد خــام آلــی و 
معدنــی و حوزه هــای انــرژی نیــز از دیگــر بخش هایــی اســت کــه 

در آن ســرمایه گذاری می کننــد. 
در مجموع 51 درصد سرمایه گذاری "وصندوق" در شرکت های 

غیربورسی و 49 درصد در شرکت های بورسی بوده است.

بورسی

غیر بورسی

 49 % 

 51 % 
ترکیب پرتفوی وصندوق براساس بهای تمام شده

بــه  ایــن شــرکت بیشــتر  در مــدت اخیــر ســرمایه گذاری های 
ســمت حــوزه نفــت و گاز ســوق پیــدا کــرده و بیــش از 68 درصــد 
بهــای تمــام شــده پرتفــوی بورســی و بــه صــورت تقریبــی 54 
درصــد بهــای تمــام شــده پورتفــوی غیــر بورســی را شــرکت های 

نفــت و گاز تشــکیل می دهنــد. 
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تحلیل بنیادی شرکت های سرمایه گذاری

بــا  در جــدول ذیــل مقایســه ســرمایه گذاری های نفــت و گاز 
آورده شــده اســت.  "وصنــدوق" 

سرمایهنمادنام شرکت
)میلیون ریال)

ارزش بازار
)میلیون ریال(

P/E

91,500,000436,089,0008,98فارسصنایع پتروشیمی خلیج فارس

40,500,000168,439,5007.66پارسانگسترش نفت و گاز پارسیان

 سرمایه گذاری نفت و گاز و
81,500,000162,918,5009.75تاپیکوپتروشیمی تامین

 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
27,000,00058,428,0005.91وصندوقکشوری

پرتفوی بورسی"وصندوق"
مجموع ارزش پرتفوی بورســی شــرکت ســرمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی کشوری 9321 میلیاردتومان است؛ در این میان 

2965 میلیارد تومان متعلق به پتروشــیمی جم اســت. 
مقایســه ارزش پرتفــوی بورســی "وصنــدوق" طــی ســال های 96 
تــا 98 نشــان می دهــد رشــد ارزش ســرمایه گذاری ها بــر روی 
ســهام در ایــن شــرکت 120 درصــد بــوده در حالــی کــه شــاخص 
ایــن موضــوع نشــان از  کل افزایــش 164 درصــدی داشــته و 
عقب ماندگــی ایــن شــرکت از شــاخص کل بــورس و انتخــاب 

ناصحیــح برخــی از ســهم ها در ســبد ســرمایه گذاری دارد. 

10هفته نامه                     شماره 40  پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398



تحلیل بنیادی شرکت های سرمایه گذاری

درصد مالکیت »وصندوق« در شرکت های بورسی

شپاس شرانل پاسا شفن ورنا

وبشهر

جم

کپشیر شپترو

شخارک جمح

شپنا شسپا

کچاد

خودروونوین کگل

وپارس

 ٪ 42.92  ٪ 39.34  ٪ 32.14

 ٪ 16.36

 ٪ 16.5
 ٪ 13.96

 ٪ 8.94

 ٪ 8.08

 ٪ 7.34

 ٪ 9.98

جم جمح شپتا شرانل شپاس کگل وبشهر خودرو کچاد ورنا

شسپا شفن ونوین وپارس شخارک پاسا شپترو کگلچ مبین کپشیر

گروه شرکت های سرمایه گذاری 
جمعــا 19 شــرکت در گــروه صنعــت ســرمایه گذاری قــرار دارنــد 
کــه در بازارهــای بــورس و فرابــورس فعالیــت می کننــد. جمــع 
بــازار  ارزش روز ســهام شــرکت های فعــال ســرمایه گذاری در 
ــا پایــان ســال گذشــته بــوده  ســرمایه 11,156 میلیــارد تومــان ت

اســت. 
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تحلیل بنیادی شرکت های سرمایه گذاری

 سرمایهنمادنام شرکت
)میلیون ریال(

ارزش روز 
)میلیون ریال(

7,000,00017,584,000ونیکیسرمایه گذاری ملی ایران

6,691,00014,746,964وسپهسرمایه گذاری سپه

12,500,00011,662,500وخارزمسرمایه گذاری خوارزمی

4,500,0009,139,500واتیسرمایه گذاری آتیه دماوند

10,675,0008,337,175وساپاسرمایه گذاری سایپا

7,000,0007,602,000ونیروسرمایه گذاری نیرو

4,500,0006,948,000وتوسمسرمایه گذاری توسعه ملی

5,000,0006,740,000وسکابسرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

4,500,0006,169,500وصنعتسرمایه گذاری صنعت و معدن

2,650,0005,088,000وتوصاسرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

2,750,0003,542,000وبهمنسرمایه گذاری بهمن

1,600,0002,820,800وبوعلیسرمایه گذاری بوعلی

750,0002,740,500وبیمهسرمایه گذاری صنعت بیمه

2,000,0002,710,000گوهرانسرمایه گذاری توسعه گوهران امید

1,800,0002,514,600وصناسرمایه گذاری گروه بهشهر

1,250,0001,528,750پردیسسرمایه گذاری پردیس

600,0001,092,000اعتالسرمایه گذاری اعتال البرز

400,000599,200وگسترگسترش سرمایه گذاری ایرانیان

76,166,000111,565,489جمع

رتبه بندی این شرکت ها از نظر سرمایه و ارزش روز در جدول 
ذیل آمده اســت.
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تحلیل بنیادی شرکت های سرمایه گذاری

1-شرکت سرمایه گذاری ملی ایران)ونیکی(
شــرکت ســرمایه گذاری ملی ایران در حال حاضر جزء واحدهای 
تجــاری فرعــی شــرکت توســعه معــادن جنــوب اســت. بررســی 
ترکیب بهای تمام شــده و ارزش روز ســرمایه گذاری در صنایع 
مختلــف بورســی نشــان می دهــد کــه بخــش قابــل توجهــی از 
پرتفــوی شــرکت بــه صنایــع فلــزات اساســی، مــواد و محصــوالت 
شــیمیایی، دارو، صنعــت ســاخت مــواد غذایــی و آشــامیدنی و 
ســایر واســطه گری های مالــی اختصــاص دارد. بــه طــور کلــی 96 
درصــد از پرتفــوی "ونیکــی" متعلــق بــه شــرکت های بورســی و 4 
درصــد از آن را شــرکت های خــارج از بــورس تشــکیل می دهنــد. 

بورسی

غیر بورسی

 4 % 

 96 % 

ترکیب پرتفوی ونیکی براساس بهای تمام شده
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تحلیل بنیادی شرکت های سرمایه گذاری

پرتفوی بورسی "ونیکی"
در مجمــوع ارزش پرتفــوی بورســی ایــن شــرکت ســرمایه گذاری 
4757 میلیــارد تومــان اســت؛ بخــش عمــده ای از شــرکت هایی 
کــه در پرتفــوی "ونیکــی" هســتند، سهامشــان در بــازار پایــه 
فرابــورس معاملــه می شــود و از آنجایــی کــه ســهام بازارپایــه 
شرایط معامله ای خاص و ریسک بیشتری نسبت به بازارهای 
اول و دوم بورس و فرابورس به همراه دارند، معامالت سهام 
"ونیکــی" پــر ریســک تلقــی می شــود. افزایــش ارزش پرتفــوی 
بورســی ســرمایه گذاری ملــی ایــران از ســال 96 تــا 98 معــادل 
123 درصــد بــوده در حالــی کــه شــاخص کل بــورس رشــد 164 

درصــدی را تجربــه کــرده اســت. 

 ٪ 66.61

 ٪ 29.8  ٪ 20.63

 ٪ 21.82

 ٪ 25.07

 ٪ 17.16

 ٪ 17.02  ٪ 16.37

 ٪ 16.02

 ٪ 15.32

 ٪ 13.86

 ٪ 14.74

 ٪ 17.06

چفیبر

قشرین نمریتو

قشهد

فالوم ددام

فالومح

کگاز غپاک پتایر

فاما

فلوله

قجام کایتا

تمحرکه

قنیشا

غبهنوش دسیناح

غناب

لبوتان

پشاهن
دسینا

شنفت

والبر

سخزرح

چکارم سخزر

کچینی

غمینو

فپنتا

قمرو
وبشهر

شنفتح

قثابت

غمارگ

تایرا

خودرو چبسپا

قنیشاح

ارفع

شکرین تپمپی

وخارزم

ستران

ساروم والبرح داسوه

قپیرا

کمینا

کاال فایرا

قشکر

کسعدی قپیرا

کساوه قنقش بتک پلوله

لسرما سایرا

سکرما دیران سپاها

دارو

چافست

درصد مالکیت »ونیکی« در برخی از شرکت های بورسی

خشاپا ارفع چفییر وبملت شتفتح فالومح فالوم غپاک تایرا سکرما

وغدیر خودرو وبشهر ومعادن والبر سپاها شتفت دارو وخارزم قشرین
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تحلیل بنیادی شرکت های سرمایه گذاری

2-سرمایه گذاری سپه )وسپه(
ســرمایه گذاری ســپه پــس از ملــی دومیــن ارزش بــازار در میــان 
ســرمایه گذاری  از  عمــده ای  بخــش  دارد.  را  ســرمایه گذاری ها 
"وسپه" در بخش صنایع معدنی، فلزی، سیمان و شرکت های 
چند رشته ای است. در مجموع 3 درصد از سرمایه گذاری های 
ایــن شــرکت خــارج از بــورس بــوده و 97 درصــد از آن در بــازار 

بــورس انجــام شــده اســت. 

بورسی

غیر بورسی

 3 % 

 97 % 

ترکیب پرتفوی وسپه براساس بهای تمام شده
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تحلیل بنیادی شرکت های سرمایه گذاری

پرتفوی بورسی »وسپه« 
ــا پایــان فروردیــن 98 منتشــر  پرتفــوی بورســی »وســپه« کــه ت
شده ارزشی بالغ بر 2739 میلیارد تومان داشته است، کگل 
با ارزش بازار 481 میلیارد تومان صدرنشــین اســت. تغییرات 
بازدهــی در ســرمایه گذاری از ســال 96 تــا 98 نشــان می دهــد 
»وســپه« توانســته انتخاب هــای درســت و مناســبی داشــته 
باشــد؛ تغییــرات ارزش پرتفــوی بورســی رشــد 221 درصــدی را 
نشــان می دهــد کــه ایــن رقــم 57 درصــد بیش تــر از تغییــرات 

شــاخص کل بــورس در بــازه زمانــی مذکــور اســت. 

درصد مالکیت »وسپه« در برخی از شرکت های بورسی

 ٪ 19.59

 ٪ 8.89

 ٪ 5.57  ٪ 5.07

 ٪ 5.75
 ٪ 3.43  ٪ 2.2

ساراب قشهد ختور وامید

سپرده

کچاد کگل شپدیس

کچینیغبشهر

شگلدفارا

دسبحا

شفن

فرابورس

امیدح

کگل کچاد وامید شپدیس شفن ساراب امیدح دسیحا

شگل قشهد غیشهر دفارا خنور کچیتی سپرده فرابورس
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تحلیل بنیادی شرکت های سرمایه گذاری

3-سرمایه گذاری خوارزمی )وخارزم(
خوارزمــی  ســرمایه گذاری  شــرکت  اصلــی  و  عمــده  فعالیــت 
در زمینه هــای تولیــد بــرق، احــداث ســاختمان، تولیــد دارو، 
ــه ای اســت. جمعــا 47 درصــد از  ــزات الکترونیکــی و رایان تجهی
و 53  بورســی  شــرکت های  در  "وخــارزم"  ســرمایه گذاری های 

درصــد در شــرکت هــای غیربورســی اســت. 

بورسی

غیر بورسی

 47 % 

 53 % 
ترکیب پرتفوی وخارزم براساس بهای تمام شده

17هفته نامه                     شماره 40  پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398



تحلیل بنیادی شرکت های سرمایه گذاری

پرتفوی بورسی "وخارزم" 
بانــک صــادرات و پاســارگاد دو شــرکتی هســتند کــه بیشــترین 
ارزش بــازار در پرتفــوی "وخــارزم" را بــه ترتیــب بــا اعــداد 301 
و 203 میلیــارد تومــان دارنــد. مقایســه وضعیــت ایــن شــرکت 
بــورس در دو ســال گذشــته  بــا شــاخص کل  ســرمایه گذاری 
نشــان از عقــب ماندگــی قابــل توجــه ایــن شــرکت از شــاخص 
دارد. رشــد شــاخص کل همان گونــه کــه در مطالــب بــاال هــم 
آورده شــد 164 درصــد از ســال 96 تــا 98 بــوده در حالــی کــه 
تغییرات ارزش پرتفوی بورســی "وخارزم" تنها 47 درصد بوده 
اســت. ایــن موضــوع نشــان از آن دارد کــه بهتــر اســت شــرکت 

تغییراتــی در ســبد ســرمایه ای خــود ایجــاد کنــد. 

درصد مالکیت »وخارزم« در برخی از شرکت های بورسی

 ٪ 51.97

 ٪ 23.7

 ٪ 23.7

 ٪ 13.6

 ٪ 11.33  ٪ 10.45

 ٪ 12.9

مفاخر دسیناح سنیرح سنیر وپاسار

شفن آریان

وبصادر

ثمسکنرکیش

دسینا

رکیشح

خبهمن

رکیشح شفن وپاسار آریان رتاپ خبهمن شخارک

مفاخر دسینا دسیناح ثمسکن رکیش سنیرح سنیر وبصادر
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تحلیل بنیادی شرکت های سرمایه گذاری

4-سرمایه گذاری آتیه دماوند )واتی(
شــرکت گــروه ســرمایه گذاری آتیــه دماونــد در ســال 1381 بــا 
هــدف راهبــری و ســاماندهی شــرکت های وابســته بــه بانــک 
صنعــت و معــدن، واگــذاری ســهام ایــن شــرکت ها و نهایتــا 
ارزش آفرینــی بــرای مجموعــه بانــک صنعــت و معــدن فعالیــت 
خود را آغاز کرد و در سال 1383 وارد بورس اوراق بهادار شد. 
در حــال حاضــر 59 درصــد از ســبد ســرمایه گذاری های "واتــی" 
را شــرکت های بورســی و 41 درصــد را شــرکت های غیربورســی 

تشــکیل می دهنــد. 

بورسی

غیر بورسی

41

59
ترکیب پرتفوی واتی براساس بهای تمام شده
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تحلیل بنیادی شرکت های سرمایه گذاری

پرتفوی بورسی "واتی" 
توســط  شــده  منتشــر  فعالیــت  گــزارش  آخریــن  اســاس  بــر 
ــازار  ســرمایه گذاری آتیــه دماونــد در فروردیــن مجمــوع ارزش ب
ســبد بورســی ایــن شــرکت 1149 میلیــارد تومــان اســت. صنایــع 
شــیمیایی ایــران بــا ارزش بــازار 880 میلیــارد تومــان بیشــترین 

رقــم ارزشــی پرتفــوی ایــن شــرکت را دارد.
هماننــد شــرکت های ســرمایه گذاری دیگــر کــه تاکنــون بررســی 
ــازار "واتــی" را  ــا ارزش ب ــورس ب کردیــم مقایســه شــاخص کل ب
نیــز مدنظــر قــرار داده ایــم. در ایــن مقایســه شــاهد افزایــش 87 
درصــدی ارزش بــازار پرتفــوی بورســی آتیــه دماونــد از ســال 96 
تــا 98 هســتیم در حالــی کــه می دانیــم شــاخص کل در مــدت 

مذکــور 164 درصــد رشــد داشــته اســت. 

درصد مالکیت »واتی« در برخی از شرکت های بورسی

 ٪ 29.03  ٪ 12.24  ٪ 11.07

 ٪ 6.75

 ٪ 3.53  ٪ 3.08

شیران اخابر ولصنم نوین کروی

اپرداز

مفاخر

شیران اخایر ولصنم مفاخر نوین اپرداز کروی پارسان شاوان شپدیس تاپیکو وخارزم
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تحلیل بنیادی شرکت های سرمایه گذاری

 چگونگی مدیریت
سبد سهام شرکت های سرمایه گذاری 

متنوع ســازی: اولیــن نکتــه ای کــه یــک شــرکت ســرمایه گذاری 
بایــد همــواره مدنظــر داشــته باشــد متنوع ســازی پرتفــوی و 
انتخــاب ســبدی از انــواع ســهام اســت کــه صنایــع مختلــف را 
شــامل شــود تــا در صــورت بــروز یــک اتفــاق غیــر منتظــره بــرای 
یــک صنعــت، ســهام دیگــر گروه هــا بتوانند ریســک پیش آمده 

را جبــران نماینــد. 

انتخاب استراتژی زمانی:  بهتر است یک شرکت سرمایه گذاری 
هــر ســه بــازه زمانــی بلندمــدت، میان مــدت و کوتاه مــدت را 
در افــق زمانــی خــود قــرار دهــد تــا بتوانــد ســود خــود را در هــر 

دوره ای تضمیــن کنــد. 

خروج از صنایع غیربنیادی: ممکن است ترکیب سبد بورسی 
شــرکت ها دارای برخــی ســهام از صنایعــی باشــد کــه شــرایط 
اقتصــادی مطلوبــی را ندارنــد بــه همیــن جهــت بایــد شــرکت در 
مســیری گام بــردارد کــه تــا جــای ممکــن ســهام غیــر بنیــادی 
ــار  ــد از ترکیــب پرتفــوی کن ــان ده کــه آینــده روشــنی ندارن و زی

گذاشــته شــوند. 
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