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وغدیرنماد 

1370سال تاسیس

EPS1212 گذشته نگر

P/E11.91 گذشته نگر

30/09/1400سال مالی

72,000سرمایه )میلیارد ریال(

1,039,680ارزش بازار )میلیارد ریال(

1730سود برآوردی هر سهم سال مالی 1400 )ریال(

3265سود برآوردی هر سهم سال مالی 1401 )ریال(

4)با در نظر گرفتن تقسیم سود ( P/E آینده نگر

ـــارد ریـــال و مالکیـــت بانـــک صـــادرات ایـــران تأســـیس شـــد.  ـــا ســـرمایه اولیـــه ۱۰ میلی ـــر در ســـال ۱۳۷۰ ب شـــرکت ســـرمایه گذاری غدی
ایـــن شـــرکت در ســـال ۱۳۸۷ توســـط ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی نیروهـــای مســـلح خریـــداری شـــد حـــوزه فعالیـــت هـــای ســـرمایه گذاری 
ــه و  ــیمان ، ICT رایانـ ــازی ، سـ ــوه سـ ــاختمان و انبـ ــیمی ، صنعـــت حمـــل و نقـــل ، صنعـــت سـ ــع نفـــت و گاز و پتروشـ ــر در صنایـ غدیـ

مخابـــرات، بـــرق ، مالـــی و بازرگانـــی، صنایـــع و معـــادن  و .... می باشـــد . 

ــا اتـــکا بـــه شـــرکت هـــای زیـــر مجموعـــه ســـهامدار اصلـــی  و  همانطـــور کـــه مالحظـــه می شـــود مجموعـــه ســـاتا )نیروهـــای مســـلح( بـ
ــند.  ــی باشـ ــرکت عهـــده دار مـ ــترین مالکیـــت را در ایـــن شـ ــا بیشـ ــتگی بانـــک هـ صنـــدوق بازنشسـ

معرفی شرکت

ترکیب سهامداران

اطالعات کلی شرکت

صندوق بازنشستگی کارکنان 
بانک ها
٪2۱.۳۸

صندوق بازنشستگی 
نیروهای مسلح

٪۱۸

 توسعه مدیریت
  و سرمایه صبا

٪۱.4۷

 سایر
٪۳۳.۷2

 بیمه عمر و حوادث
 نیروهای مسلح

٪۱.۸۸

سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
نیروهای مسلح

٪۱2.62

 توسعه مالی مهر آیندگان
 )ومهان(
٪ 4.66

 صندوق بیمه اجتماعی
 روستاییان وعشایر

٪4.۳6

بیمه کوثر
٪۱.9۱
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پـــــــــــــــــــــــــــــارسیان گاز  و  نفـــت 
شـــرکت پتروشـــیمی پـــــــــــــردیس
شـــرکت پتروشـــیمی زاگــــــــــــــــــرس
شـــرکت پاالیـــش نفـــت تبریــــــــــــز
شـــرکت پتروشـــیمی کــــــــرمانشاه
ــیراز شـــرکت پتروشـــیمی شــــــــــــــــــ
ـــان شـــرکت پتروشـــیمی خراســـــــــــ
شـــیراز نفـــت  پاالیـــش  شـــرکت 
ســـرمایه گـــذاری هامـــون ســـپاهان
بازرگانـــی پتروشـــیمی بیـــن الملـــل
شـــرکت پتروشـــیمی کیـــــــــــــــــــان
شـــرکت پتروشـــیمی خراســـــــــــــــان 
ــیمی پــــــــــــــــــارس شـــرکت پتروشـ

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرکت آ.اس.پ
شـــرکت خانه ســــــــــــــــــــازی باغمیشه
زندگـــی  رویـــای  کیـــش  شـــرکت 
مهندســـین مشـــاور پیمــــــــــــــــان غدیر 
مهندســـی و ســـاخت پــــــــــــارس ســـازه 
شـــرکت تیســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا کیـــش 
ــارس  ــرپناه فــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــرکت سـ شـ
ســـاختمان غدیـــر خوزســــــــــــــــــــــــتان 
ــان  ــاختمانی آذربایجـ ــرکت ســـــــــــــ شـ
شـــرکت افـــق ســـــــــــــــــــــــــــــــــازه پایـــا 
شـــرکت نــــــــــــــــــــــــــارنجستان گســـتر 
شـــرکت بهســــــــــــــــــــــــــــــــــان پـــارس 

شـــرکت سیمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شـــرق
شـــرکت ســـیمان سپاهــــــــــــــــــــــــــــان
شـــرکت سیمـــــــــــــــــــــــــان کردســـتان
شـــرکت ســـیمان دشتستــــــــــــــــــــــــان
شـــرکت سرمـــــــــــــــــــــــــایه گـــذاری دی
ــذاری آذر ــایه گـ ــرکت سرمــــــــــــــــــــ شـ
شـــرکت ســـیمان ســـــــــاروج بوشـــهر 
مهندســـی تحقیقات غدیـــر مهـــر ایرانیان 

لیـــــــــــــــــــــــــــــــاژی  شرکت فوالد آ
سنگ آهن گهــــــــــــــــــــــــــــــــر زمین 
آهن و فوالد غدیر ایرانیــــــــــــــان 
لــــومینیوم جنوب  مجتمع صنایع آ
توسعه بین المللی صنعت پارس 

موتوژن 
داروسازی شهید قـــــــــــــــــــــاضی 
تخته شهید بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهنر 

شرکت کـــــــــــاسپین فوالد غدیر
خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر
شرکت پیمان تجـــــــــــارت پایدار
شرکت واسپـــــــــاری سپهر پارس
سرمایه گذاری اعتضـــــــاد غدیر
خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان
مدیریت تجهیز و تأمین منابع آرمان

شرکت مدیریت کـــــــــــــــــــــــــارآمد
سرمایه گذاری زرین پرشـــــــــــــیا
شرکت مصــــــــــــــــــــــادر جبل علی
کارگزاری بانك صــــــــــــــــــــــادرا ت
تامین سرمــــــــــــــــــــــــــایه دماوند

شـــرکت توســـعه مســـیر بـــرق گیـــالن
شـــرکت مدیریـــت تولیـــد بـــرق گیـــالن 
شـــرکت توســـعه بـــرق غدیـــر اکســـین 
تولیـــد بـــرق خوزستـــــــــــــــــــــــــان مپنـــا 
غدیـــر انـــرژی هامــــــــــــون ابوموســـی 
تولیـــد نیـــروی بـــرق المــــــــــــــــــــــــــــرد 

کشتیـــــــــــرانی ایران مارین سرویسز 
شرکت دریـــابان جنوب ایران کیش 
شرکت سپهر تــــــــــــــــــــــــــــــــــرابر غدیر 

خدمــــــــــــــــــــات انفورماتیک راهبر

سرمایه گذاری
 غدیر

نفت و گاز و پتروشیمی

نفت و گاز و پتروشیمیساختمان

صنایع و معادن

هلدینگ مالی بازرگانی

ساختمان

سیمان و صنایع وابسته

سیمان و صنایع وابسته

صنایع و معادن

برق و انرژی

برق و انرژی

حمل و نقل

هلدینگ فناوری اطالعات

حمل و نقل

هلدینگ مالی بازرگانی

IT / ICT شرکت های انتقال اطالعات

ایـــن شـــرکت بـــا ســـرمایه ای معـــادل ۷2 هـــزار میلیـــارد 
ریـــال و در گـــروه شـــرکت هـــای چنـــد رشـــته ای صنعتـــی در 

بـــازار اول بـــورس فعـــال مـــی باشـــد.
بررســـی هـــا نشـــان می دهـــد کـــه ســـرمایه گـــذاری غدیـــر 

دارای ۷ هلدینـــگ در صنایـــع ذیـــل می باشـــد:



گزارش تحلیلی  شرکت سرمایه گذاری غدیر
)وغدیر(

شـماره سی ام

سرمایه گذاری ملی ایران )سهامی عام(
 »هلدینگ«

1400/09/274

www.nici.ir

مازاد ارزشارزش بازارقیمتبهای تمام شدهمالکیتسرمایه

بررسی پرتفوی سرمایه گذاری غدیر

پرتفوی بورسی

بهـــای تمـــام شـــده پرتفـــوی ســـرمایه گـــذاری غدیـــر ۱۳6،۳۳6 میلیـــارد ریـــال و ترکیبـــی از صنایـــع پتروشـــیمی، واســـطه گـــری، کانـــی 
فلـــزی، ســـیمان، انبـــوه ســـازی، نیـــروگاه و... اســـت.

تفکیک صنایع سرمایه گذاری شده بر اساس بهای تمام شده 

۳۰,۷2۸,۷2۳29,۷4۰۷۸۱,559,۰۸9۷5۰,۸۳۰,۳66٪4۰,5۰۰,۰۰۰64.۰۰پارسانگسترش نفت و گاز پارسیان

2۳,456,552۱۸۰,66۰2۰۱,۳۱۷,۳۱5۱۷۷,۸6۰,۷6۳٪6,۰۰۰,۰۰۰۱۸.۰۰پارسپتروشیمی پارس
2,5۱۱,62۷۱5,5۱۷۳۸,9۷2,92۱۳6,46۱,294٪۳,۳5۰,۰۰۰۷4.9۷سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر)هلدینگ سیمانی(

۷99,6626,6۸۰4,4۳۸,4۷9۳,6۳۸,۸۱۷٪۸,25۰,۰۰۰۸.۰۰وبشهرتوسعه  صنایع  بهشهر)هلدینگ(

۱۰۱,۷۱۳45,۷۰94,۳۸۸,۱5۷4,2۸6,444٪25,۰۰۰,۰۰۰۰.۳۸کگهرسنگ آهن گهرزمین

۳,229,۸۸2۱۱,526۳,42۳,۰55۱9۳,۱۷۳٪24,4۸2,۰۰۰۱2.۰۰سپیدماصندوق س. سپید دماوند-د

2,۱۳۱,۱۰5۱,۷۳52,254,۷95۱2۳,69۰٪9,۰۰۰,۰۰۰۱4.۰۰ثاختبین المللی توسعه ساختمان

۱29,4۳25,5494۷۰,94۷۳4۱,5۱5٪۱,۰۰۰,۰۰۰۸.۰۰آ س پآ.س.پ

۳,۳۱9,۷6۷۳,225,6۸۱ 94,۰۸6   سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس

  --6۳,۱۸2,۷۸2 ۱,۰4۰,۱44,5259۷6,96۱,۷42

 محصوالت شیمیایی
٪4۰

 سایر واسطه گری های مالی
٪۱2

واسطه گری های 
 مالی و پولی

٪6

استخراج
  کانی های فلزی

٪9

عرضه برق، گاز، بخار 
 و آب گرم

٪۷

سایر صنایع
٪2

تجارت 
عمده فروشی 
به جز وسایل 
نقلیه موتوری

٪2

انبوه سازی 
امالک و 
مستغالت

٪2
سیمان، آهک 

و گچ
٪2

حمل و نقل آبی
٪۱

 فلزات اساسی
٪4

فعالیت های کمکی به 
 نهادهای مالی واسط

٪۱۱

نمادنام شرکت
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پرتفوی سهام شركت های خارج از بورس

بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

ـــازار را بـــه خـــود اختصـــاص داده  ـــا ســـهم ۷5 درصـــدی بیشـــترین ســـهم از ارزش ب در بخـــش پرتفـــوی بورســـی نفـــت و گاز پارســـیان ب
اســـت.

ـــر شـــپدیس، شـــیراز، کرمانشـــاه، خراســـان را دارا مـــی باشـــد همچنیـــن در  شـــرکت نفـــت و گاز پارســـیان ســـهامدار اوره ســـازهایی نظی
تولیـــد کننـــده هـــای  متانـــول  ســـهامدار پتروشـــیمی زاگـــرس در گـــروه پاالیشـــگاه ســـهامدار پاالیشـــگاه تبریـــز، بندرعبـــاس و شـــیراز مـــی 
ـــی در بخـــش پتروپاالیشـــی  ـــازوی اصل ـــوان ب ـــه عن ـــز درتملـــک نفـــت و گاز پارســـیان ب ـــارس نی باشـــد همچنیـــن ۱۸ درصـــد پتروشـــیمی پ
ـــی و  ـــوی بورس ـــن پرتف ـــر گرفت ـــا در نظ ـــان ب ـــای پارس ـــی ه ـــص دارای ـــت ارزش خال ـــر اس ـــه ذک ـــد، الزم ب ـــی باش ـــر م ـــذاری غدی ـــرمایه گ س

ـــارد ریـــال  بـــرآورد مـــی شـــود. خـــارج از بـــورس ۱9۱6 هـــزار میلی
در پرتفـــوی بورســـی شـــرکت تـــازه وارد بـــه بـــازار ســـرمایه یعنـــی هلدینـــگ ســـیمانی توســـعه و ســـرمایه غدیـــر دیـــده میشـــود کـــه 
مالکیـــت ۳9.9 درصـــدی ســـیمان دشتســـتان، 5۳.۷درصـــدی کردســـتان، ۳6 درصـــدی ســـیمان ســـپاهان، 4۱ درصـــدی ســـیمان 

ــار دارد. شـــرق، 29 درصـــدی ســـاروج را در اختیـ

پرتفـــوی خـــارج از بـــورس شـــرکت ترکیـــب متنـــوع از شـــرکت هـــا در صنایـــع مختلـــف اســـت، امـــا مهمتریـــن شـــرکت هـــای ســـبد 
ســـرمایه گذاری در بخـــش خـــارج بورســـی بـــه شـــرکت هـــای توســـعه صنایـــع و معـــادن غدیـــر، گســـترش صنعـــت نویـــن ایرانیـــان، 
لومینیـــوم جنـــوب، توســـعه ســـاحل و فراســـاحل نگیـــن کیـــش اختصـــاص دارد، کـــه در  ســـرمایه گذاری بـــرق و انـــرژی غدیـــر، صنایـــع آ

ادامـــه بـــه بررســـی ارزندگـــی و مشـــخصات ایـــن شـــرکت هـــا پرداختـــه خواهـــد شـــد.

ایـــن شـــرکت از نظـــر ارزش گـــذاری باالتریـــن ارزش کارشناســـی را در ســـبد خـــارج از بورســـی بـــه خـــود اختصـــاص مـــی دهـــد کـــه پرتفـــوی 
بورســـی و خـــارج از بورســـی بـــه شـــرح ذیـــل اســـت.

لیـــاژی ایـــران و موتـــوژن دارای ارزش بـــازاری ۳۰4،92۱ میلیـــارد  در پرتفـــوی بورســـی ســـه شـــرکت ســـنگ آهـــن گهـــر زمیـــن، فـــوالد آ
ریالـــی اســـت.

سرمایه

سرمایه

مالکیت

مالکیت

بهای تمام شده

بهای تمام شده

ارزش بازار

ارزش بازار

مازاد ارزش

افزایش )کاهش(

94۱2,2۸۰,5۰۸42۳,65۷,۱۸54۱۱,۳۷6,6۷۷٪۱۳,۰۰۰,۰۰۰بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

۱۰۰۱5,۰۰۰,۰۰۰۷9,9۰۸,۸۷۰64,9۰۸,۸۷۰٪۱5,۰۰۰,۰۰۰گسترش صنعت نوین ایرانیان

999,9۱۷,629۷۱,5۱۷,6۷46۱,6۰۰,۰45٪9,962,۸54سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

5۱5,4۰5,9696۰,24۳,۷5۰54,۸۳۷,۷۸۱٪۱۰,6۰۰,۰۰۰مجتمع صنایع الومینیوم جنوب

5۱5,۰۰6,۰۷۸۱5,۰۰6,۰۷۸۰٪۳۰۰۰۰۰۰۰۰صندوق با درآمد ثابت کاردان

۱۰۰2,۰۰۰,۰۰۰۳,4۰2,5۳2۱,4۰2,5۳2٪2,۰۰۰,۰۰۰بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش

۳۳۸2,49۸۱,۰۰۰,۰۰۰9۱۷,5۰2٪25۰,۰۰۰کارگزاری بانک صادرات ایران

۱2,۷9۰,۷۷۳۱2,۷9۰,۷۷۳۰  سایر شرکت های خارج بورسی

72,483,455667,526,862595,043,407  جمع

25,۰۰۰,۰۰۰۱۸.95۰,۰5,۸۳۳2۱6,۷۸۷,۳۸9۱66,۷۳5,556سنگ آهن گهر زمین

لیاژی ایران ۱۰,۰۰۰,۰۰۰4۱.۱4۱,۸۸2,۳۱966,525,4۳664,64۳,۱۱۷فوالد آ

6۸۰,4۰۰42.۳4۳۳۷,۳۱22۱,6۰۸,25۰2۱,2۷۰,9۳۸موتوژن

52,271,464304,921,075252,649,611  جمع

نام شرکت

نام شرکت

واحد)میلیون ریال(

واحد)میلیون ریال(
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در پرتفـــوی خـــارج از بورســـی شـــرکت ســـهامدار آهـــن و فـــوالد غدیـــر ایرانیـــان، فـــوالد غدیـــر نـــی ریـــز و توســـعه آهـــن و فـــوالد گل گهـــر 
اســـت.

افزایش )کاهش(سهم شرکت از ارزش کلبهای تمام شدهمالکیت

44/۸6۳,495,۸۳۷۸۷,۷46,6۰9۸4,25۰,۷۷2شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان

64/99۳24,9۷۰69,6۷۱,6۷469,۳46,۷۰4فوالد غدیر نی ریز

۱۰9,22۸,۰۰۰۳5,6۰۷,۱5۸26,۳۷9,۱5۸شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

6۷۱,۸966۷۱,۸96۰سایر شرکتهای خارج از بورس

13,048,807193,025,441179,976,634جمع

نام شرکت

واحد)میلیون ریال(

شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان

فوالد غدیر نی ریز

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 بـــا همـــکاری ســـازمان توســـعه و نوســـازی معـــادن، صنایـــع معدنـــی ایـــران )ایمیـــدرو( و بـــا مشـــارکت شـــرکت های ســـرمایه گذاری 
ـــد. ـــیس ش ـــال ۱۳۸5 تاس ـــران در س ـــاژی ای لی ـــوالد آ ـــرکت ف ـــو و ش ـــی چادرمل ـــی و صنعت ـــرکت معدن ـــر، ش غدی

کارخانـــه احیـــای مســـتقیم تولیـــد آهـــن اســـفنجی بـــا ظرفیـــت تولیـــد ســـالیانه ۸۰۰ هـــزار تـــن در ســـال بـــا هـــدف تامیـــن آهـــن اســـفنجی 
ــهر اردکان،  ــری شـ ــور، در 25 کیلومتـ ــایر تولیدکننـــدگان فـــوالد در کشـ ــزد و سـ ــتان یـ ــری اسـ ــای ذوب و ریخته گـ ــاز واحدهـ ــورد نیـ مـ
اســـتان یـــزد و در مجـــاورت گندلـــه  ســـازی چادرملـــو و شـــرکت آهـــن و فـــوالد ارفـــع در محـــدوده ای بـــه وســـعت ۸6 هکتـــار احـــداث 

ـــت. ـــده اس ش
ایـــن شـــرکت طـــرح توســـعه  افزایـــش ظرفیـــت ۸۰۰ هـــزار تـــن بـــه ۱.2 میلیـــون تـــن آهـــن اســـفنجی رادر دســـتور کار قـــرار داده اســـت 
کـــه پیشـــرفت طـــرح تـــا پایـــان شـــهریور مـــاه ۱4۰۰ بالـــغ بـــر 5۰درصـــد اعـــالم شـــده اســـت و بهـــره بـــرداری شـــهریور ۱4۰۱ اعـــالم شـــده 

اســـت.
ـــرد و  ـــن میلگ ـــزار ت ـــد 2۰۰ ه ـــت تولی ـــه دارای ظرفی ـــار دارد ک ـــاهرود را در اختی ـــوالد ش ـــدی ف ـــت 5۳ درص ـــرکت مالکی ـــن ش ـــن ای همچنی

ـــت. ـــوالدی اس ـــمش ف ـــن ش ـــزار ت ۳۰۰ ه

ـــز یکـــی از ۸ طــــرح تولیـــد  فـــوالد اســـتانی تولیـــد آهـــن اســـفنجی و فـــوالد ســـازی دولـــت جمهـــوری اســـالمی  مجتمـــــع فـــوالد غدیـــر نی ریــ
ایـــران در راســـتای هـــدف توســـعه غیـــر متمرکـــز فـــوالد در برنامـــه توســـعه اقتصـــادی اجتماعـــی و فرهنگـــی کشـــور اســـت کـــه بـــا هـــدف 
تولیـــد ســـاالنه ۸۰۰ هـــزار تـــن آهـــن اســـفنجی)در حـــال تولیـــد(  و ۱ میلیـــون تـــن فوالد)طـــرح توســـعه( در اســـتان فـــارس و شهرســـتان 

نـــی  ریـــز احـــداث و بـــه بهـــره بـــرداری  رســـیده اســـت .  

ـــت  ـــا ماموری ـــال ۱۳9۱ ب ـــه در س ـــت ک ـــر اس ـــدن گل گه ـــه مع ـــر مجموع ـــای زی ـــرکت ه ـــی از ش ـــر یک ـــوالد گل گه ـــن و ف ـــعه آه ـــرکت توس ش
تولیـــد ۳/۷ میلیـــون تـــن آهـــن اســـفنجی بـــه روش میدرکـــس و ۳ میلیـــون تـــن فـــوالد بـــه روش اســـلب نـــازک و نـــورد ورق گـــرم 
جهـــت تولیـــد انـــواع ورق هـــای کیفـــی و تجـــاری در منطقـــه صنعتـــی گل گهـــر واقـــع در 55 کیلومتـــری شهرســـتان ســـیرجان تاســـیس 

ـــد. ش
ـــاز از شـــرکت معدنـــی و صنعتـــی گل گهـــر بـــه ترتیـــب دارای ظرفیـــت تولیـــد ۱.6 و  ـــه مـــورد نی ـــا تامیـــن گندل ـــا شـــماره ۱ و 2 ب کارخانـــه احی

۱.۷ میلیـــون تنـــی آهـــن اســـفنجی اســـت کـــه بـــا حداکثـــر ظرفیـــت اقـــدام بـــه تولیـــد مـــی کنـــد.
ـــای مســـتقیم فـــاز  ـــا پیشـــرفت 45 درصـــد، مـــگا مـــدول احی ـــوان بـــه کارخانـــه فـــوالد ســـازی ب از طـــرح هـــای توســـعه ایـــن کارخانـــه میت

ـــا پیشـــرفت ۸6 درصـــد اشـــاره کـــرد. ـــرق 4۰۰ کیلـــووات ب ـــروژه پســـت ب ـــا پیشـــرفت 2۷ درصـــد و پ ســـوم ب
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 خالص دارایی شرکت صنایع و معادن غدیر )میلیون ریال(

بورسی

بورسی

غیر بورسی

غیر بورسی

جمع

جمع

49۷,946,9۰2 ۱9۳,۰25,44۱ ۳۰4,92۱,46۱ ارزش بازار

65,۳2۰,555 ۱۳,۰4۸,۸۰۷ 52,2۷۱,۷4۸ بهای تمام شده

4۳2,626,۳4۷ ۱۷9,9۷6,6۳4 252,649,۷۱۳ ارزش افزوده

 ۱۸,۰۷2,۷۸6 حقوق صاحبان سهام

 45۰,699,۱۳۳ ارزش خالص دارایی ها

۸۳,4۸۳,۱45 ۳۳,244,6955۰,2۳۸,45۰ارزش بازار

6,965,9۰4 ۳,9۱۷,964۳,۰4۷,94۰بهای تمام شده

۷6,5۱۷,24۱ 29,۳26,۷۳۱4۷,۱9۰,5۱۰ارزش افزوده

 ۳,۳9۱,629 حقوق صاحبان سهام

 ۷9,9۰۸,۸۷۰ ارزش خالص دارایی ها

شرح

شرح

گسترش صنعت نوین ایرانیان

تامین سرمایه دماوند 

سرمایه گذاری زرین پرشیا

ــد  ــیان ) بیـــش از یـــک درصـ ــر نفـــت و گاز پارسـ ــی نظیـ ــای بورسـ ــذاری هـ ــرمایه گـ ــبدی از سـ ــر دارای سـ ــاد غدیـ ــروه اعتضـ ــن گـ در ایـ
ــت. ــی و .... اسـ ــو، فملـ ــوالد، میدکـ ــر کگل، فـ ــی نظیـ ــرکت هایـ ــرد در شـ ــهامدار خـ ــهم( و سـ ــت سـ مالکیـ

ســـهامداران اصلـــی شـــرکت تامیـــن ســـرمایه دماونـــد دو مجموعـــه ســـرمایه گـــذاری غدیـــر و بنیـــاد مســـتضعفان اســـت. بنیـــاد 
مســـتضعفان بـــه واســـطه هلدینـــگ مالـــی و ســـرمایه گـــذاری ســـینا و ســـرمایه گـــذاری غدیـــر بـــه واســـطه هلدینـــگ مالـــی خـــود یعنـــی 

شـــرکت گســـترش صنعـــت نویـــن ایرانیـــان در ترکیـــب تامیـــن ســـرمایه دماونـــد قـــرار دارنـــد.

در گـــروه انبـــوه ســـازی و ســـیمان متمرکـــز اســـت ایـــن شـــرکت ســـهامدار 2۷.۸9 درصـــدی بیـــن المللـــی توســـعه ســـاختمان)ثاخت(، ۳ 
درصـــدی باغمیشـــه)ثباغ( و 5 درصـــد هلدینـــگ ســـیمانی توســـعه ســـرمایه و صنعـــت غدیر)ســـغدیر( اســـت. 

خالص دارایی شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان )میلیون ریال(

افزایش )کاهش(ارزش کارشناسیبهای تمام شدهدرصد مالکیت

9۸/9۳,۰۱6,45۰۳9,566,۸۱5۳6,55۰,۳65سرمایه گذاری اعتضاد غدیر

۳4/۸2,9۱9,6۰۰۱4,225,۷5۱۱۱,۳۰6,۱5۱تامین سرمایه دماوند

99/9۳۱,242۱۰,6۷۱,۳۸۷۱۰,64۰,۱45سرمایه گذاری زرین پرشیا

6/۳6۳۱5,۰۰۰9,5۰9,4۷29,۱94,4۷2نهادهای مالی بورس اوراق بهادار

۳/96۸۳,۳649,5۰9,4۷2۸,۸26,۱۰۸نهادی مالی بورس کاالی ایران

49/624۸24۸۰خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان

6,965,90483,483,14576,517,241 جمع

نام شرکت
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سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر
ایـــن شـــرکت هـــم اکنـــون دارای 2۳4۷ مـــگاوات ظرفیـــت نیروگاهـــی حرارتـــی و تجدیدپذیـــر و پســـت های 2۳۰ و 4۰۰ کیلوولـــت در 
ـــر 25۰۰ مـــگاوات ظرفیـــت نیروگاهـــی در دســـت  ـــغ ب ـــرداری و 2۳۰ مـــگاوات ظرفیـــت نیروگاهـــی در دســـت احـــداث و بال حـــال بهـــره ب

اقـــدام اســـت.
 بـــا توجـــه بـــه نیـــروگاه هـــای توســـعه مســـیر بـــرق گیـــالن، شـــرکت تولیـــد بـــرق خوزســـتان مپنـــا، توســـعه مســـیر بـــرق اکســـین، شـــرکت 
انـــرژی گســـتر  قشـــم و بخشـــی از شـــرکت غدیـــر انـــرژی المـــرد) ظرفیـــت 2۳۰ مگاواتـــی( بـــا ظرفیـــت کل 2،۷65 مـــگاوات اســـت کـــه 
شـــرکت 5۱ تـــا ۱۰۰ درصـــد ایـــن نیـــروگاه هـــا را در تملـــک خـــود دارد، در روش ارزش گـــذاری بـــا اســـتفاده از ارزش جایگزینـــی و 

محاســـبه ارزندگـــی بـــر مبنـــای قیـــاس بـــازار نیـــروگاه هـــا اســـتفاده شـــده اســـت.

• توســـعه مســـیر بـــرق گیـــالن در بـــازار دوم فرابـــورس عرضـــه شـــده اســـت و ســـهم ارزش ایـــن نیـــروگاه بـــر اســـاس ارزش بـــازار فعلـــی 
ســـهم درج شـــده اســـت.

در روش فـــوق بـــا محاســـبه ارزش جایگزینـــی دالری و تعدیـــل شـــده بـــر اســـاس عمـــر نیـــروگاه و در نظـــر گرفتـــن بدهـــی هـــا اقـــدام بـــه 
محاســـبه ارزش نیـــروگاه و ســـهم هلدینـــگ بـــرق و انـــرژی غدیـــر شـــده اســـت.

• نیـــروگاه المـــرد بـــا ظرفیـــت 9۱۳ مـــگاوات تـــا تاریـــخ ۱4۰۱ قابـــل بهـــره بـــرداری اســـت امـــا در محاســـبه فـــوق ظرفیـــت قابـــل بهـــره 
بـــرداری محاســـبه شـــده اســـت.

•  دلیـــل برابـــر قـــرار دادن ارزش کارشناســـی شـــرکت تولیـــد بـــرق خوزســـتان  بـــا بهـــای تمـــام شـــده بـــه شـــرح ذیـــل اســـت: شـــرکن طـــی 
یـــک فقـــره قـــرارداد مشـــارکت مدنـــی بـــا بانـــک صنعـــت و معـــدن، مبلـــغ 2۱9 میلیـــون یـــورو، تســـهیالت ارزی از بانـــک صنعـــت و معـــدن 
جهـــت ســـاخت نیـــروگاه ســـیکل ترکیبـــی بهبهـــان دریافـــت کـــرده اســـت. بـــر ایـــن اســـاس کلیـــه هزینـــه هـــای تامیـــن مالـــی از تاریـــخ 
۱۳9۳بـــه حســـاب هزینـــه هـــای دوره منظـــور شـــده اســـت. جمعـــا از تاریـــخ بهـــره بـــرداری واحدهـــای نیروگاهـــی مبلـــغ ۳5 میلیـــون 
ـــته  ـــال گذش ـــه س ـــبت ب ـــرخ ارز نس ـــه ن ـــل مالحظ ـــش قاب ـــل افزای ـــه دلی ـــن ب ـــد. همچنی ـــی باش ـــرکت م ـــن ش ـــی ای ـــای مال ـــه ه ـــورو هزین ی
ـــر )منتهـــی بـــه شـــهریور ۱۳99( ـــی اخی ـــی، شـــرکت در گـــزارش ســـال مال ـــارد تومانـــی هزینـــه هـــای مال و بـــه التبـــع آن افزایـــش 6۷۰ میلی
ـــه  ـــا بهـــای تمـــام شـــده در نظـــر گرفت ـــر ب ـــان اعـــالم کـــرده اســـت. بـــه همیـــن منظـــور در تحلیـــل ایـــن شـــرکت، ارزش کارشناســـی  براب زی

شـــده اســـت.

خالص دارایی شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر )میلیون ریال(

4,۳۰۰,۰۰۰5۱2,62۷,99۳۱۳۸9۱,۳۰55۰۰,۰۰۰5۳2,۸۷5,۰۰۰۱59,۸62,5۰۰۱59,۳96,64۸۳۰,555,۰692۷,92۷,۰۷6توسعه مسیر برق گیالن

۱,5۰۰,۰۰۰۱۰۰۱,5۰4,۰9۱۱۳9۷2۳۰5۰۰,۰۰۰۱۰9,25۰,۰۰۰۳2,۷۷5,۰۰۰۳2,4۰۷,99۱۱6,2۰۳,996۱4,699,9۰5توسعه برق غدیر اوکسین

۱,5۰۰,۰۰۰6۰9۰۰,۰۰۰۱4۰۰5۰۰5۰۰,۰۰۰25۰,۰۰۰,۰۰۰۷5,۰۰۰,۰۰۰42,۱۷9,۱۷6۱2,65۳,۷5۳۱۱,۷5۳,۷5۳تولید انرژی گستر قشم

۱,۰۰۰,۰۰۰6۰599,99۸۱۳9۸22۸5۰۰,۰۰۰۱۱۰,2۰۰,۰۰۰۳۳,۰6۰,۰۰۰25,6۱۱,64۱۷,6۸۳,492۷,۰۸۳,494غدیر انرژی المرد

۱,۳۰۰,۰۰۰65۸45,۰۰۰۱۳955۰۰5۰۰,۰۰۰229,۱66,66۷6۸,۷5۰,۰۰۰5,۱66,۷64۸45،۰۰۰۰تولید برق خوزستان غدیر

۰۳۸,۳۱۳۰ ۰   ۳۸,۳۱۳  سایر شرکتهای خارج از بورس

67,979,62361,464,228    2,۷6۳ 6,5۱5,۳95  جمع

 سالنام شرکت
 تاسیس

  ظرفیت
 کل  

 ارزش جایگزین
 هر مگاوات

 ارزش جایگزین
 کل واحد ها )یورو(

ارزش جایگزینی 
تعدیل شده 

 ارزش برآوردی 
حقوق صاحبان 

سهام

 سهم 
هلدینگ از ارزش 

کارشناسی

 افزایش 
)کاهش(  بهایدرصد مالکیتسرمایه 

 تمام شده

واحد)میلیون ریال(

جمعغیر بورسیبورسی

6۷,9۷9,62۳ ۳۷,424,554 ۳۰,555,۰69 ارزش بازار

6,5۱5,۳95 ۳,۸۸۷,4۰2 2,62۷,99۳ بهای تمام شده

6۱,464,22۸ ۳۳,5۳۷,۱52 2۷,92۷,۰۷6 ارزش افزوده

 ۱۰,۷۷5,۸4۷ حقوق صاحبان سهام

 ۷2,24۰,۰۷5 ارزش خالص دارایی ها

شرح
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مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب

محاسبه ارزش خالص دارایی سرمایه گذاری غدیر

بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش

لومینیـــوم ایـــران در زمینـــی بـــه مســـاحت  لومینیـــوم جنـــوب )ســـالکو( بـــه عنـــوان بزرگتریـــن و مدرنتریـــن کارخانـــه آ مجتمـــع صنایـــع آ
2۰۰ هکتـــار در منطقـــه ویـــژه اقتصـــادی المـــرد واقـــع اســـت. ایـــن مجتمـــع بـــا حجـــم ســـرمایه گـــذاری ۱۸6 هـــزار میلیـــارد ریـــال یـــا معـــادل 
۱.2 میلیـــارد دالر و  بـــا ســـرمایه گـــذاری 49 درصـــدی ســـازمان توســـعه و نوســـازی معـــادن و صنایـــع معدنـــی ایران)ایمیـــدرو( و 5۱ 

ـــوم رســـید. لومینی ـــد شـــمش آ ـــه تولی ـــه مرحل ـــر ب درصـــدی شـــرکت ســـرمایه گـــذاری غدی
ظرفیـــت تولیـــد اســـلب و بیلـــت بـــه ترتیـــب ۷۰ و ۸6 هـــزار تـــن در ســـال بـــوده و ظرفیـــت تولیـــد شـــمش ۱44 هـــزار تـــن در ســـال اســـت 

کـــه ایـــن میـــزان تـــا ۳۰۰ هـــزار تـــن در ســـال قابـــل افزایـــش اســـت.
لومینیـــوم جنـــوب بـــا 4۰ ســـلول احیـــا )دیـــگ( فعالیتـــش را از اردیبهشـــت ســـال گذشـــته )99(  الزم بـــه ذکـــر اســـت مجتمـــع صنایـــع آ
آغـــاز کـــرد و اکنـــون ۱5۱ ســـلول از 25۸ ســـلول احیـــا )دیـــگ( ایـــن کارخانـــه در مـــدار تولیـــد قـــرار دارد. در حـــال حاضـــر نیـــز ۱۸۰ هـــزار 
ـــت. ایـــن  ـــوب تکمیـــل شـــده اس ـــوم جن لومینی ـــع صنایـــع آ ـــن( مجتم ـــزار ت ـــالیانه ۳۰۰ ه ـــد س ـــت )تولی ـــاز نخس ـــمی ف ـــت اس ـــن از  ظرفی ت
ـــزار و 5۰۰  ـــمش های ه ـــب ش ـــوم در قال لومینی ـــرد آ ـــز پرکارب ـــن فل ـــزار ت ـــته ۱۳۰ ه ـــون توانس ـــدازی تاکن ـــدای دوران راه ان ـــه از ابت کارخان

ـــد. ـــد کن ـــد را تولی ـــی آن ـــوک اختصاص ـــن بل ـــزار ت ـــدی و 42 ه پون
لومینیـــوم کشـــور را تولیـــد خواهـــد کـــرد و بـــه تولیـــد بیـــش از یـــک  لومینیـــوم جنـــوب بـــه  تنهایـــی 4۰ درصـــد آ الزم بـــه ذکـــر اســـت آ
ــاالنه تولیـــد شـــمش در  ــید؛ در حالـــی کـــه ظرفیـــت سـ ــای توســـعه ای خـــود خواهـــد رسـ لومینیـــوم در طرح هـ میلیـــون تـــن شـــمش آ

ل ۱4۰ هـــزار تـــن، ایرالکـــو ۱۰۰ هـــزار تـــن و جاجـــرم 4۰ هـــزار تـــن اســـت. لومینیومـــی المهـــدی ۱۱۰ هـــزار تـــن، هرمـــزآ شـــرکت های آ
ایـــن کارخانـــه در صـــورت راه انـــدازی کامـــل بیـــش از ۳۰۰ هـــزار میلیـــارد ریـــال قابلیـــت ارزش گـــذاری خواهـــد داشـــت. در مفروضـــات 
نـــرخ دالر بـــرای ســـال مالـــی ۱4۰۱ شـــرکت برابـــر ۳۰۰ هـــزار ریـــال ، تولیـــد ۱5۰ هـــزار تـــن و نـــرخ شـــمش 25۰۰ دالر بـــرآورد شـــده و ســـود 

کارشناســـی بـــا لحـــاظ هزینـــه مالـــی و اثـــرات تســـهیالت ارزی ســـود ۱6،۸۷5 میلیـــارد ریـــال بـــرآورد مـــی شـــود.
الزم بـــه ذکـــر اســـت شـــرکت نیـــم ســـال اول ســـال مالـــی ۱4۰۰ ) منتهـــی بـــه اســـفند ۱۳99( بـــا تولیـــد و فـــروش 5۳ هـــزار تـــن شـــمش 

26،۰۸6 میلیـــارد ریـــال درآمـــد فـــروش و ۳،۷55 میلیـــارد ریـــال ســـود خالـــص محقـــق کـــرد.

ـــال  ـــارد ری ـــزار میلی ـــغدیر ۱۰4۰ ه ـــیمانی س ـــی س ـــه هلدینگ ـــه اولی ـــه عرض ـــه ب ـــا توج ـــر" ب ـــی "وغدی ـــای بورس ـــذاری ه ـــرمایه گ ـــت س مارک
اســـت. همچنیـــن بـــرآورد کارشناســـی ارزش ســـرمایه گـــذاری هـــای مولـــد و ســـودآور هلدینـــگ در بخـــش خـــارج از بـــورس بیـــش از 
ـــر  ـــوی غدی ـــی در پرتف ـــارج از بورس ـــبد خ ـــهم س ـــود س ـــی ش ـــه م ـــه مالحظ ـــور ک ـــود . همانط ـــی ش ـــن زده م ـــال تخمی ـــارد ری ـــزار میلی 66۷ ه
۳9 درصـــد اســـت کـــه پتانســـیل عرضـــه اولیـــه در بـــازار ســـرمایه را دارا اســـت کـــه بـــه شـــفاف شـــدن دارایـــی هـــای و رشـــد ارزش ایـــن 

هلدینـــگ منجـــر خواهـــد شـــد.

ایـــن شـــرکت بـــه عنـــوان هلدینـــگ حمـــل و نقـــل شـــرکت ســـرمایه گـــذاری غدیـــر بـــه شـــمار مـــی رود. کشـــتیرانی، خدمـــات دریایـــی و 
بنـــدری، حمـــل و نقـــل ریلـــی و جـــاده ای و خدمـــات لجســـتیک و انبـــار، محورهـــای اصلـــی فعالیـــت ایـــن هلدینـــگ بـــه شـــمار مـــی رونـــد. 

ســـرمایه ایـــن شـــرکت در حـــال حاضـــر ۱.۰4۰ میلیـــارد ریـــال اســـت کـــه تمامـــًا متعلـــق بـــه گـــروه ســـرمایه گـــذاری غدیـــر اســـت.

شـــرکت حمـــل و نقـــل ریلـــی پارســـیان در بخـــش حمـــل و نقـــل ریلـــی و شـــرکت دریابـــان جنـــوب در بخـــش کشـــتیرانی و خدمـــات بنـــدری 
و از ســـهامداری در شـــرکت ایـــران ماریـــن سرویســـز در بازرگانـــی و حمـــل و نقـــل جـــاده ای فعـــال اســـت.

افزایش ارزش بازاربهای تمام شدهدرصد مالکیت
)کاهش(

 بهای تمام شده 
هر سهم )ریال(

 ارزش
 هر سهم )ریال(

62.22۱,26۱,99۸4,۱۸5,۱2۰۸,۱۱226,9۰۱2,92۳,۱22حمل و نقل ریلی پارسیان )حپارسا(

4۷9,4۱۰  ۱۰۰6۰۰,59۰۱,۰۸۰,۰۰۰دریابان جنوب ایران کیش

3,402,532  1,862,5885,265,120 جمع

نام شرکت
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ارزش خالص دارایی سرمایه گذاری غدیر )میلیون ریال(

جمعغیر بورسیبورسی

۱,۰4۰,۱44,52566۷,526,۸62۱,۷۰۷,6۷۱,۳۸6 ارزش بازار

۱۳5,666,2۳۷ ۷2,4۸۳,455 6۳,۱۸2,۷۸2 بهای تمام شده

9۷6,96۱,۷42595,۰4۳,4۰۷۱,5۷2,۰۰5,۱49 ارزش افزوده

 ۱5۸,92۳,5۸5 حقوق صاحبان سهام

 2,۳۱۷,524 سود فروش و سرمایه گذاری

 ۱,۷۳۳,246,25۸ ارزش خالص دارایی ها

 ۷2,۰۰۰,۰۰۰ سرمایه

NAV )24,۰۷۳ )ریال 

 ۱4,44۰ قیمت پایانی )ریال(

P/NAV 6۰٪ 

شرح

محاسبه سود شرکت سرمایه گذاری غدیر

2۰,2۷۷,۷6۱4۰,5۷5,۸9۰6۷,5۳2,66۱۳۳,۷۱۷,۳69۱22,۰4۷,2۸۰2۳۸,4۳۳,۱۱4درامد سود سهام

۰252,45۷۸۰2,544۳۰5,56۸6۱۱,۱۳6۷6۳,92۰درامد سود تضمین شده

۱,9۳۷,6۱۰26۳,559۷,۸5۰,2۸54,9۳2,444۷,249,96۸۰سود )زیان( فروش سرمایه گذاری ها

99۷,۸۳۰-99۷,۸۳-۱2۱,۱۱۸29,۰۰۷2۳سایر درامدهای عملیاتی

22,۳۳6,4۸94۱,۱2۰,9۱۳۷6,۱۸5,5۱۳۳۸,۸۷۱,۳۸4۱29,۸24,۳۸۷2۳9,۱9۷,۰۳4درامد کل

49۰,۱55-۳۷۷,۰42-۱۸۸,52۱-۱5۰,۰2۱-6۷۰,9۱۰-۱۱9,4۸4-هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی

22,2۱۷,۰۰54۰,45۰,۰۰۳۷6,۰۳5,492۳۸,6۸2,۸6۳۱29,44۷,۳452۳۸,۷۰6,۸۷9سود )زیان( عملیاتی

6,2۸6,542-4,۷۱۰,2۳2-2,۳55,۱۱6-۱,۱۰5,4۷6-۱,۰۱۸,۷۳۰-۱,2۸۱,۷۱۱-هزینه های مالی

۱46,24۸۰-۱46,24۸-۱,26۸,4۱۳-۳6۰,۳26-۷5۸,۱۰۷-خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

2۰,۱۷۷,۱۸۷۳9,۰۷۰,94۷۷۳,66۱,6۰۳۳6,۱۸۱,499۱24,59۰,۸652۳2,42۰,۳۳۷سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

۳۸,۳4۳۰۰۰۰-۳4,۷۷۷-مالیات

2۰,۱42,4۱۰۳9,۰۳2,6۰4۷۳,66۱,6۰۳۳6,۱۸۱,499۱24,59۰,۸652۳2,42۰,۳۳۷سود )زیان( خالص

2۸۰542۱,۰2۳5۰۳۱,۷۳۰۳,22۸سود هر سهم پس از کسر مالیات

۷2,۰۰۰,۰۰۰۷2,۰۰۰,۰۰۰۷2,۰۰۰,۰۰۰۷2,۰۰۰,۰۰۰۷2,۰۰۰,۰۰۰۷2,۰۰۰,۰۰۰سرمایه

1398 13971401 1400

بیشـــترین ســـهم از ســـودآوری هلدینـــگ بـــه نمادهـــای پارســـان، پـــارس و شـــرکت بیـــن المللـــی توســـعه صنایـــع و معـــادن غدیـــر 
اختصـــاص دارد. 

1399 دوره مالی
نه ماهه منتهی به 

شهریور 1400
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در جدول ذیل به سهم شرکت های سرمایه پذیر در کسب سود هلدینگ غدیر پرداخته شده است:

سهم از سود سال 1401 سرمایه گذاری غدیر

در ایـــن بخـــش ســـود کارشناســـی شـــرکت هـــای بـــا اهمیـــت در پرتفـــوی نفـــت و گاز پارســـیان بـــرای ســـال ۱4۰۱ شـــرح داده شـــده 
اســـت.

در مفروضات نرخ دالر 25۰ هزار ریال، اوره 5۰۰ دالر برای ، متانول ۳4۰ دالر و خوراک 2۰ سنت لحاظ شده است.

محاسبه سود شرکت های پارسان

ســـرمایه گـــذاری غدیـــر بـــرای ســـال مالـــی منتهـــی بـــه آذر مـــاه ۱4۰۰ حداقـــل ۱۷۳۰ ریـــال ســـود محقـــق خواهـــد کـــرد کـــه بـــا در نظـــر 
گرفتـــن سیاســـت تقســـیم ۸۰ درصـــد و ســـود کارشناســـی ســـال آینـــده نســـبت P/E  تحلیلـــی 4 واحـــد را نشـــان میدهـــد. بـــر ایـــن 
اســـاس بـــا توجـــه بـــه دارایـــی هـــای تحـــت تملـــک و قـــدرت ســـودآوری بـــاال ایـــن شـــرکت مشـــخصه هـــای الزم بـــرای ســـرمایه گـــذاری 

بلندمـــدت را دارا اســـت.

 EPS )ریال(
1401 

 DPS )ریال(
1401 

 سود کلتقسیم سود
سهم از سود )میلیون ریال(

٪۱52,22۳,54964٪64۳65۷929۰پارسان

٪29,6۷6,۰۸5۱2٪266۳۱266۳۱۱۰۰پارس

٪266,۰۸۸۰٪9۰۰4۰۰44وبشهر

٪26۸,۸۰6۰٪4۰۰۰2۸۰۰۷۰کگهر

٪۱,6۸۱,5۳4۱٪۱۳۳9669.55۰سغدیر

٪6,۱۷۱,6۰6۳گسترش صنعت نوین ایرانیان

٪۳۸,5۸۸,99۰۱6بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

٪۳,۳2۱,۱6۰۱سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

٪4,۳۰۳,۱252مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب

٪۱,46۷,9۸۳۱بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش

٪464,۱۸۸۰سایر

%238,433,114100   جمع

شرکت نام 

1401 EPS1401 DPSتقسیم سود

٪۳۳59۷.25۳۱,9۱۷95پتروشیمی زاگرس

٪266۳۱26,۰9۸9۸پتروشیمی پارس

٪424۱2.۸425,44۸6۰پتروشیمی پردیس

٪6۰۰۰4,2۰۰۷۰پاالیش نفت تبریز

٪۱5۰۰۰۱۰,5۰۰۷۰پاالیش نفت شیراز

٪۱۳65۸۸,۱956۰پتروشیمی شیراز

٪۷۷۰۰2,۳۱۰۳۰صنایع پتروشیمی کرمانشاه

٪۱۷966.۸2۱۳,۱۱6۷۳پتروشیمی خراسان

٪۱۱5۰92۰۸۰پاالیش نفت بندرعباس

شرکت
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کریـــم خـــان زنـــد، خیابـــان شـــهید عضـــدی   تهـــران ، خیابــــــــــــــــــــــان 
 )آبـــان جنوبـــی(، شـــماره 11، ســـاختمان شـــهید بهمـــن محمودپـــور
تلفن :88903293-021                                  فکس : 021-88919676

توضیح مهم:
کنیـــد، تحلیـــل آخریـــن  گـــزارش مطالعـــه مـــی  آنچـــه در ایـــن 
گذاری  وضعیـــت شـــرکت اســـت و بـــرای اتخاذ تصمیم ســـرمایه 
گـــزارش ســـعی دارد فرهنـــگ تحلیـــل  کافـــی نیســـت. ایـــن 
 را در ســـطح بـــازار ســـرمایه افزایـــش دهـــد و همچنیـــن بـــه 
هیـــچ وجـــه توصیـــه ای بـــرای خریـــد و فـــروش سهــــــــــــام نیســـت.


