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وسپه نماد

1370سال تاسیس

8،610قیمت سهم )1400/10/08( )ریال(

EPS1،189 گذشته نگر)ریال(

P/E7.2 گذشته نگر

20/75%درصد شناوری

12،000سرمایه )میلیارد ریال(

103،320ارزش بازار)میلیارد ریال(

1،251سود برآوردی هر سهم 1400)ریال(

1،333سود برآوردی هر سهم 1401)ریال(

P/E*5.7  آینده نگر )با فرض تقسیم سود(

ماه آذرسال مالی منتهی به

ــرد.  ــه فعالیـــت کـ ــروع بـ ــیس و شـ ــام تاسـ ــهامی عـ ــورت سـ ــه صـ ــپه بـ ــط بانـــک سـ ــال ۱۳۷۰ توسـ ــپه سـ ــرمایه گذاری سـ ــرکت سـ شـ
ــت  ــروه مدیریـ ــی گـ ــای فرعـ ــرکت هـ ــزء شـ ــر جـ ــال حاضـ ــد و در حـ ــه شـ ــران پذیرفتـ ــادار تهـ ــازار اوراق بهـ ــال ۱۳۷۱ در بـ ــپس در سـ سـ

ــرمایه گـــذاری امیـــد اســـت.   سـ

*با فرض تقسیم سود ۸۲ درصدی در سال ۱۴۰۱ و عدم احتساب سود فروش سرمایه گذاری ها

آخرین ترکیب سهامداری شرکت سرمایه گذاری سپه  در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸:

برمبنـــای آخریـــن گـــزارش ماهانـــه منتشـــر شـــده در ســـامانه کـــدال، نزدیـــک بـــه ۷6 درصـــد از ارزش روز شـــرکت ســـرمایه گـــذاری 
ســـپه بـــه صنایـــع اســـتخراج کانـــه هـــای فلـــزی، محصـــوالت شـــیمیایی، فلـــزات اساســـی اختصـــاص دارد.

معرفی شرکت

ترکیب سهامداران شرکت

تفکیک صنایع سرمایه گذاری شده براساس ارزش روز

اطالعات کلی شرکت

 سایر
%۲۴

 پتروشیمی
%۱۸ استخراج کانه های فلزی

%۴۲

 فلزات اساسی
%۱6

درصدتعداد سهام 

۸،۰5۲،۱۷۰،۷۰66۷.۱شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

۸۳۸،۰۸5،۴۱66.9۸موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،از کارافتادگی بانکها 

۲5۸،۳59،6۳۳۲.۱5شرکت سرمایه گذاری مهر

۲۳9،۸۸9،6۸۸۱.99شرکت مدیریت ارزش آفرینان آویژه

۱۲۴،66۳،۲۷۱۱.۰۳صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

۲،۴۸6،۸۳۱،۲۸6۲۰.۷5سایر سهامداران

۱۰۰%۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مجموع

سهامداران
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در پرتفـــوی بورســـی بـــه ترتیـــب شـــرکت هـــای گل گهـــر ، چـــادر ملـــو، ملـــی صنایـــع مـــس و پتروشـــیمی پردیـــس بیشـــترین ســـهم را بـــه 
خـــود اختصـــاص داده انـــد.

پرتفـــوی بورســـی  ســـرمایه گـــذاری ســـپه ارزش محـــور و متکـــی بـــه گـــروه ســـنگ آهـــن، معـــدن و پتروشـــیمی اســـت و تحـــوالت بـــازار 
جهانـــی و نـــرخ ارز مســـتقیما بـــر ســـودآوری و ارزش دارایـــی هـــای شـــرکت موثـــر خواهـــد بـــود.

وضعیت پرتفوی بورسی شرکت

۲۱۳۸,۱۷9,۱۸۰%۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱.۸6۱,۸5۷,۲6۳,۴9۴۳,۱۰۷,۷۸۷۴۱,۲۸6,96۷سنگ آهن گل گهر

۲۰۳6,6۳۰,۱۷۰%55,5۰۰,۰۰۰۲.۳۲۱,۲۸5,۲۷۴,۳55۱,۷۲۲,۴۱۷۳۸,۳5۲,5۸۷معدنی و صنعتی چادرملو

9۱۴,۲۰6,9۳۷%۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰.6۷۲,665,۱۸۷,5۴۱۴,۴۷6,۰۲۸۱۸,6۸۲,965ملی صنایع مس ایران

9۱5,6۱۲,۴۸۳%6,۰۰۰,۰۰۰۱.۴5۸6,9۴6,۸5۸۱,65۱,6۸5۱۷,۲6۴,۱6۸پتروشیمی پردیس

6۸,۷۱9,6۷۲%۲9۳,۰۰۰,۰۰۰۰.۳5۱,۰۱6,599,۲۷۷۲,۲69,۷66۱۰,9۸9,۴۳۸فوالد مبارکه

59,۱۲9,۴66%۴۰,5۰۰,۰۰۰۰.۷۴۲99,55۴,۰۸۷۱,۰۳۷,۴۰۰۱۰,۱66,۸66گسترش نفت و گاز پارسیان

۴6,595,6۰۰%96,9۷9,۷۴۲۰.6۰5۸۲,۷۱۰,5۳9۱,56۲,۳۴۸۸,۱5۷,9۴۸مدیریت س. امید

6۱۰,۱۰5,۷6۷%96,9۷9,۷۴۲۰.9۲۸9۱,9۴۳,۷۷5۲,۳۸۱,۴۴6۱۲,۴۸۷,۲۱۳مدیریت سرمایه گذاری امید )حق تقدم(

۳۴,۷۲۲,9۰9%۲5,۰۰۰,۰۰۰۰.5۲۱۳۱,۲۳۱,۳۷۱۱,۴۸۱,5۷96,۲۰۴,۴۸۸سنگ آهن گهر زمین

۲۳,۴۱۴,۴۷9%۲۲,۰۰۰,۰۰۰۲.۲۴۸۴,۰۴5,۴۱5۲۷,۰۸۴۳,۴۴۱,56۳صنعتی بهشهر

۲۳,۱5۱,۰۷۴%۱,۲6۰,۰۰۰۱6.9۲۲۱۳,۱96,9۸۸۲۲۱,۷۰۲۳,۳۷۲,۷۷6سیمان داراب

۱۱,۲۴۳,۳۷9%۷۲,۰۰۰,۰۰۰۰.۲۱۴۴,9۳۳,۷۱۸9۸۱,۳5۴۲,۲۲۴,۷۳۳سرمایه گذاری غدیر

۱۲۱69۷9۴۲۲.۴۲%۲,۴۴۴,5۰۸,۸۱۴۷۰56۰۳5۲۴۰۳5۴5۷.۴  سایر 

۱۰۰۱6۸,69۰,5۳۸%۲۷,9۷6,6۳۱۱96,66۷,۱69   جمع

نام شرکت
 سرمایه

 )میلیون ریال(
بهای تمام 

شده)میلیون ریال(
 ارزش بازار

)میلیون ریال(
سهم از پرتفوی 

بورسی
 مازاد ارزش

)میلیون ریال( تعداد سهامدرصد مالکیت

 سنگ آهن
معدنی و صنعتی  گل گهر

چادرملو

س 
ملی صنایع م

ایران

پتروشیمی 
س

پردی
مدیریت 
 

س. امید

سیمان
 

داراب
 

ی 
ذار

ه گ
مای

سر
دیر

غ
الد

فو
که 
بار

 م

ش نفت و 
ستر

گ
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ز پار

گا

سنگ آهن گهر 

زمین

صنعتی
 

 بهشهر

سایر
مدیریت
 

سرمایه گذاری 

امید )حق تقدم(
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پرتفوی بورسی
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* مجمع سال مالی منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰ پتروشیمی پردیس در تاریخ 6 دی ماه برگزار شد و سود سهام به سال مالی ۱۴۰۱ سپه منتقل شده است.
*افزایـــش ســـرمایه امیـــد تـــا زمـــان مجمـــع ســـال مالـــی ۱۴۰۰ بـــه ثبـــت خواهدرســـید، بـــر ایـــن اســـاس بـــا ایـــن فـــرض ســـود ســـهام بـــه تقـــدم هـــا تعلـــق خواهـــد گرفـــت کـــه در 

بـــرآورد ســـود لحـــاظ شـــده اســـت.

برآورد درآمد سود سهام دریافتی  از شرکت های سرمایه پذیر

۷۰۳,5۰۰۴,۴9۸,۴6۰%5,۰۰۰معدنی و صنعتی چادرملو

۷۰۲,۱۰۰۳,9۰۰,۲5۳%۳,۰۰۰سنگ آهن گل گهر

6۳۱۳,5۰۰۱,۱۷۳,۷۸۳%۲۱,۳59*پتروشیمی پردیس

9۰۳,5۱۰۱,۰5۱,۴۳5%۳,9۰۰گسترش نفت و گاز پارسیان

۳۰۷5۰۷6۲,۴۴9%۲,5۰۰فوالد مبارکه

۲۰۲۷۰۷۱9,6۰۱%۱,۳5۰ملی صنایع مس ایران

5۰6۰۰5۳5,۱66%۱,۲۰۰*مدیریت سرمایه گذاری امید )حق تقدم(

6۸۳,۲6۴۴۲۸,۳۳9%۴,۸۰۰سنگ آهن گهر زمین

5۰6۰۰۳۴9,6۲6%۱,۲۰۰مدیریت س. امید

۸۰۱,66۴۲۴۱,۱۷۰%۲,۰۸۰سرمایه گذاری غدیر

5۱9۱۸۱95,۷۱5%۱,۸۰۰سیمان داراب

۴۴۱9۸95,۸۴۱%۴5۰صنعتی بهشهر

۲,۰۲۳,۱65   سایر 

۱5,9۷5,۰۰۴   جمع

DPS)ریال(درصد تقسیم سودEPSکارشناسی 1401)ریال(نام شرکت
سهم از سود سهام سال 

1401)میلیون ریال( 

در بخـــش پرتفـــوی خـــارج از بـــورس شـــرکت، پـــروژه لواســـانات بـــا ســـهم 66 درصـــدی بیشـــترین ســـهم از ارزش روز را بـــه خـــود 
ــراردارد مربـــوط بـــه یـــک قطعـــه  ــرمایه گـــذاری در امـــاک شـــرکت قـ ــانات کـــه در ســـرفصل سـ اختصـــاص داده اســـت.پروژه لواسـ
ــر گرفتـــن کاربـــری  ــا در نظـ ــران اســـت. بـ ــر مربـــع در منطقـــه لواســـان تهـ ــا کاربـــری زراعـــی- باغـــی بـــه مســـاحت ۴6،59۰ متـ زمیـــن بـ
ــان  ــن لواسـ ــده  و ارزش کل زمیـ ــن زده شـ ــال تخمیـ ــون ریـ ــور ۲5۰ میلیـ ــن مزبـ ــع زمیـ ــر مربـ ــر متـ ــت هـ ــه قیمـ ــه کارانـ ــل محافظـ و اصـ

۱۱,6۴۷,5۰۰میلیـــون ریـــال بـــرآورد مـــی شـــود .

وضعیت پرتفوی شرکتهای خارج از  بورس  

66%۲5۰,۰۰۰,۰۰۰۲۱6,6۱۱۱۱,6۴۷,5۰۰۱۱,۴۳۰,۸۸9 **  * *پروژه لواسانات

۳۰%۲۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰۱,۰۰۰۲6,56۲۲۰۰,۰۰۰5,۳۱۲,۴۸۱5,۱۱۲,۴۸۱سرمایه گذاری مهر

۲%۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲۳,6۰۰,۰۰۰۲.۳6۱۳,555۱۳,555۳۱9,۸۸۷۳۱9,۸۸۷۰صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

۱%۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۰.۸۴۰,۴۱9۴۰,۴۱9۱۲۱,۲5۷۱۲۱,۲5۷۰اعتماد آفرین پارسیان

۱%۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۱۱۰,۰66۱۰,۰66۱۰۰,65۷۱۰۰,65۷۰امین یکم فردا

۰%۲۳۴,۰۳۳6۴۰,۸۷۲۲۷.۳۸۲۳,۱۴۰۲۳,۱۴۰۱۴,۸۳۰۱۴,۸۳۰۰تولیدی ساگاروقطعات نسوز

۰%۳۰۰,۰۰۰۱۲,5۰۴,۴۰۰۴.۱۷۱,۰۰۰۱,۰۰۰۱۲,5۰5۱۲,5۰5۰لیزینگ امید

۰%5,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۴5۱۰.۲۱۸99,۸۱۸۸99,۸۱۸9,۴۰۴9,۴۰۴۰اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

۰%۱5,۰۰۰۷۳5,۰۰۰۴9۱۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰۷,۳5۰۷,۳5۰۰صنایع غذایی خمیرمایه امید لرستان

۰%۸۴,۰۰۰۱,۰6۷,۷۰5۱.۲۷6,۴۰66,۴۰66,۸۴۰۳۸,۰۰۰۳۱,۱6۰گروه صنعتی و معدنی امیر

۱%۱۸۸۳5۱۸۸۳5۰ * ** ۴۳,۸۲۸,5۱۰* سایر

۱۰۰%۱,۰۲۸,۱۷6۱۷,6۰۲,۷۰6۱6,5۷۴,5۳۰     مجموع

نام شرکت
 سرمایه

 )میلیون ریال(
 بهای تمام شده 

هر سهم)ریال(
ارزش هر سهم 

1400/10/04
 بهای تمام شده

)میلیون ریال(
 ارزش کل

)میلیون ریال(
 سهم از پرتفوی

 غیر بورسی)درصد(
 درصد 
مالکیت

 تعداد
 سهام

 مازاد ارزش
)میلیون ریال(
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شـــرکت هـــای ســـرمایه گـــذاری ســـپه ، ســـنگ آهـــن گل گهـــر و فـــوالد مبارکـــه مهمتریـــن شـــرکت هـــای بورســـی شـــرکت ســـرمایه گـــذاری مهـــر 
هســـتند. 

وضعیت پرتفوی بورسی سرمایه گذاری مهر

۸۲۱,۰۲6۲۷6,9۸۲%۳۸۱,۲5۱%۱۲,۰۰۰,۰۰۰۲۷۰,۰۰9,۷5۴۲.۲5۱,۲۰۴,6۰6۲,۲9۲,۳۸۳۱,۰۸۷,۷۷۷سرمایه گذاری سپه

۷۰۲,۱۰۰۷5,6۰۰%۳,۰۰۰ ۱۳%۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳5,999,999۰.۰۴56,۱۷۷۸۰۰,۲۸۰۷۴۴,۱۰۳سنگ آهن گل گهر 

۳۰۷5۰5۰,۰۱5%۱۲۲,5۰۰%۲9۳,۰۰۰,۰۰۰66,6۸6,۸۸۰۰.۰۲۲۷۰,۰۷۰۷۲۰,۸۸5۴5۰,۸۱5فوالد مبارکه اصفهان

۲۰۲۷۰۱9,۴55%۸۱,۳5۰%۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۲,۰5۴,۱۴۰۰.۰۲۴6,۱695۰5,۱۰۰۴5۸,9۳۱ملی صنایع مس ایران

۷۰۳,5۰۰۳۱,۲۷۴%۴5,۰۰۰%55,5۰۰,۰۰۰۸,9۳5,۴۲۱۰.۰۲۱۱,9۳۳۲66,6۳۳۲5۴,۷۰۰معدنی وصنعتی چادر ملو

۸۳955۳۸,۱۸۰%۴۱,۱5۰%۱۳۴,۳۴۱,9۲۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۳۳۱,۴۱۰۲55,۲۰۰۲۲۳,۷9۰پاالیش نفت بندرعباس

6۳۱,۲6۰۲5,۲۷۲%۴۲,۰۰۰%-۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰۲۰,۰5۷,5۰۰۰.۰۱۲۳۷,۸۴۳۲۲۲,۴۳۸۱5,۴۰5سرمایه گذاری تامین اجتماعی

6۸۳,۲6۴۱۴,۷۰۲%۴۴,۸۰۰%۲5,۰۰۰,۰۰۰۴,5۰۴,۲۳۱۰.۰۲۴۷,۸۷9۲۱۲,956۱65,۰۷۷سنگ آهن گهر زمین

9۰۳,5۱۰۲۰,۸۸5%۳۳,9۰۰%۴۰,5۰۰,۰۰۰5,95۰,۰۰۰۰.۰۱۲6,5۳5۲۰۱,9۴۳۱۷5,۴۰۸گسترش نفت و گاز پارسیان

5۰6۰۰۸,۱9۷%۳۱,۲۰۰%96,9۷9,۷۴۲۱۳,66۱,۳۸۸۰.۰۱۱6۲,۰۸۴۱9۱,۲59۲9,۱۷5مدیریت سرمایه گذاری امید

۱۰۰۲6,۰۰۰۱۴,۰۴5%۲۲6,۰۰۰%6,۰۰۰,۰۰۰5۴۰,۲۰۸۰.۰۱۴5,۸۸6۱۰۰,۱۴۴5۴,۲5۸پتروشیمی پارس

۴۴۷۷۰5,6۱۸%۱۱,۷5۰%۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰۷,۲96,۱۳6۰6۸,۳69۸۱,۰6۰۱۲,69۱صنایع پتروشیمی خلیج فارس

۱۰۲۲,۲۴۴۱۱,۲۲۰%۱۲,۲۰۰%۸۱,5۰۰,۰۰۰5,۰۰۰,۰۰۰۰.۰۱۱۰,۱6۴۷۴,۴۰۰6۴,۲۳6تاپیکو

5۰6۰۰۴,۱5۱%۱۱,۲۰۰%-96,9۷9,۷۴۲6,9۱۷,9۲5۰.۱۷۲,۴9۲5۰,9۱6۲۱,5۷6مدیریت سرمایه گذاری امید )حق تقدم(

۷,۷۱۱   ۱%5۲,۱۰6۷5,6۸6۲۳,5۸۰ ۴,6۱۷,5۴9 سایر

6۰۳,۳۰۷   ۱۰۰%۲,۳۴۳,۷۲۳6,۰5۱,۲۸۲۳,۷۰۷,559   جمع

نام شرکت
 سرمایه

 )میلیون ریال(
 بهای تمام شده

)میلیون ریال(
 ارزش بازار

)میلیون ریال(
 مازاد ارزش

)میلیون ریال(
 درصد تقسیم

 سود
EPS 

)ریال(
سهم از پرتفوی 
بورسی)درصد(

 سهم شرکت 
)میلیون ریال(

 درصد 
مالکیت

 تعداد
DPS سهام

برآورد صورت سود و زیان سرمایه گذاری مهر

۱۴۳,۰۴۳۲5۴,۰۴۱۱9۳,9۳۱۴۴۷,9۷۲6۰۳,۳۰۷درآمد سود سهام

۲۰6۱۷۴۱۷۴۳۴۸۳۴۸درآمد سود تضمین شده

۲65,9۴59۰,9۲9۷۳۲,9۰۳۸۲۳,۸۳۲۰سود )زیان( فروش سرمایه گذاری ها

۴۰9,۱9۴۳۴5,۱۴۴9۲۷,۰۰۸۱,۲۷۲,۱5۲6۰۳,655جمع درآمدهای عملیاتی

-۲۸,665-۲۷,۸۳۰-۱۳,9۱5-۱۳,9۱5-۱۳,5۱۴هزینه های فروش، اداری و عمومی

۳95,6۸۰۳۳۱,۲۲99۱۳,۰9۳۱,۲۴۴,۳۲۲5۷۴,99۰سود )زیان( عملیاتی

-۱,6۲6-۱,6۲6-۸۱۳-۸۱۳-۱9,969هزینه های مالی

۳۷5,۷۱۱۳۳۰,۴۱69۱۲,۲۸۰۱,۲۴۲,6965۷۳,۳6۴سود )زیان( خالص

۱,۸۷9۱,65۲۴,56۱6,۲۱۳۲,۸6۷سود )زیان( پایه هر سهم

۲۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰سرمایه 

شش ماهه منتهی عملکرد 1399شرح
به خرداد 1400

 کارشناسی
 شش ماهه دوم

الزم بـــه ذکـــر اســـت جهـــت پیـــش بینـــی ســـود ســـال ۱۴۰۱ شـــرکت ســـرمایه گـــذاری مهـــر درآمـــد حاصـــل از فـــروش ســـرمایه گذاری هـــا 
در نظـــر گرفتـــه نشـــده اســـت. 

 کارشناسی
 1400 

 کارشناسی
1401
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محاسبه ارزش خالص دارایی سرمایه گذاری مهر

6,۰65,5۳۲ ۱۴,۲5۰ 6,۰5۱,۲۸۲ ارزش بازار

۲,۳5۷,9۷۳-۱۴,۲5۰-۲,۳۴۳,۷۲۳-بهای تمام شده

۳,۷۰۷,559 ۰ ۳,۷۰۷,559 ارزش افزوده

 ۸۷۰,9۳6 حقوق صاحبان سهام ترازنامه ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

 ۷۳۲,9۰۳ درآمد واگذاری سهام بعد از تاریخ ترازنامه

 ۱9۳,9۳۱ درآمد سود سهام بعد تاریخ ترازنامه 

 5,5۰5,۳۲9 ارزش خالص دارایی ها

 ۲۰۰,۰۰۰ سرمایه

NAV ۲۷,5۲۷ هر سهم

جمعغیر بورسیبورسیشرح

برآورد صورت سود و زیان شرکت سرمایه گذاری سپه

در بـــرآورد ســـود ســـهام ســـال مالـــی منتهـــی بـــه آذر ۱۴۰۰ ســـرمایه گـــذاری ســـپه، ســـود پتروشـــیمی پردیـــس بـــه دلیـــل برگـــزاری 
ـــا فـــرض 5۰  ـــز ب مجمـــع در 6 دی مـــاه لحـــاظ نشـــده و بـــه ســـال مالـــی ۱۴۰۱ انتقـــال داده شـــده اســـت همچنیـــن ســـود شـــرکت مهـــر  نی

درصـــد تقســـیم ســـود لحـــاظ شـــده اســـت.
انتظـــار مـــی رود در پایـــان ســـال مالـــی منتهـــی بـــه آذر مـــاه ۱۴۰۰، ســـرمایه گـــذاری ســـپه ۱،۲5۱ ریـــال ســـود محقـــق کنـــد کـــه 65 درصـــد 
از سودکســـب شـــده از محـــل ســـود ســـهام شـــرکت هـــای ســـرمایه پذیـــر اســـت. بـــرای ســـال مالـــی ۱۴۰۱ بـــا رعایـــت اصـــل محافظـــه 
کارانـــه ، ســـرمایه گـــذاری ســـپه ۱،۳۳۳ ریـــال ســـود محقـــق خواهـــد کـــرد کـــه در مفروضـــات ســـود حاصـــل از فـــروش ســـرمایه گـــذاری 
ـــال  ـــرای س ـــرکت ب ـــن ش ـــی ۱۴۰۰ ای ـــال مال ـــروش س ـــود ف ـــرار س ـــرض تک ـــا ف ـــرکت و ب ـــت ش ـــه ماهی ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــت ام ـــده اس ـــاظ نش لح

ـــی ۱۴۰۱ پتانســـیل تحقـــق ۱،۸۰۰ ریـــال ســـود را خواهـــد داشـــت. مال

۳,۱۷6,56۷۴,۴۸۳,6۴۲9,۰۲6,۸۴۱۷56,۴۱۷9,۷۸۳,۲5۸۱6,۲59,6۱۰درامد سود سهام

۱۱,۱9۲۰۰۰۰۰درامد سود تضمین شده

۱,6۰۰,۰۰۳6,۲۱9,۱۱۱۲,۲6۷,۷۴۸۳,۱۲۲,5۰۲5,۳9۰,۲5۰۰سود )زیان( فروش سرمایه گذاری ها

۳۲,۲6۱۳,۴۸۲۴۷,6۸۴۰۴۷,6۸۴۰سایر درامدهای عملیاتی

۴,۸۲۰,۰۲۳۱۰,۷۰6,۲۳5۱۱,۳۴۲,۲۷۳۳,۸۷۸,9۱9۱5,۲۲۱,۱9۲۱6,۲59,6۱۰جمع درآمدهای عملیاتی

-۱9۸,۸6۲-۱5۲,9۷۱-۳۸,۲۴۳-۱۱۴,۷۲۸-۱۰6,۳95-6۳,9۴5هزینه های عمومی, اداری و تشکیاتی

۴,۷56,۰65۱۰,599,۸۴۰۱۱,۲۲۷,5۴5۳,۸۴۰,6۷6۱5,۰6۸,۲۲۱۱6,۰6۰,۷۴۸سود )زیان( عملیاتی

-6۳,۸۲۳-6۳,۸۲۳-۱5,956-۴۷,۸6۷-۱۸,95۷-۱5,۷6۷هزینه های مالی

۴۴۰۰۷,656۰۷,656۰خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

۴,۷۴۰,۷۳۸۱۰,5۸۰,۸۸۳۱۱,۱۸۷,۳۳۴۳,۸۲۴,۷۲۱۱5,۰۱۲,۰55۱5,996,9۲6سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

۰۰۰۰-۷6-۱۱5مالیات

۴,۷۴۰,6۲۳۱۰,5۸۰,۸۰۷۱۱,۱۸۷,۳۳۴۳,۸۲۴,۷۲۱۱5,۰۱۲,۰55۱5,996,9۲6سود )زیان( خالص

6,69۱,۰۰۰6,69۱,۰۰۰6,69۱,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰سرمایه

۷۰9۱,5۸۱۱,6۷۲۳۱9۱,۲5۱۱,۳۳۳سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

1398دوره مالی
کارشناسی فصل چهارم 

کارشناسی 1401کارشناسی 1400منتهی به آذر 1400 1399
9 ماهه متنهی به 

شهریور 1400
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ارزش خالـــص دارایـــی ســـرمایه گـــذاری ســـپه ۱۷،۸59 ریـــال بـــه ازای هـــر ســـهم تخمیـــن زده مـــی شـــود کـــه نســـبت بـــه قیمـــت روز  
هـــر ســـهم معـــادل ۴۸ درصـــد NAV اســـت.

محاسبه ارزش خالص دارایی سرمایه گذاری سپه

۲۱۴,۴۳۱,56۳ ۱۷,۷6۴,۳9۴ ۱96,66۷,۱69 ارزش بازار

۲9,۰۰۴,۸۰۷-۱,۰۲۸,۱۷6-۲۷,9۷6,6۳۱-بهای تمام شده

۱۸5,۴۲6,۷56 ۱6,۷۳6,۲۱۸ ۱6۸,69۰,5۳۸ ارزش افزوده

 ۲5,6۲۲,5۸۲ حقوق صاحبان سهام

 ۳,۱۲۲,5۰۲ درآمد واگذاری سهام 

 ۱۳5,۰69 درآمد سود سهام دریافتی از زیرمجموعه ها

 ۲۱۴,۳۰6,9۰9 ارزش خالص دارایی ها

 ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ سرمایه

NAV ۱۷,۸59 هر سهم

۸,6۱۰ قیمت سهم

NAV ۴۸% نسبت قیمت به

جمعغیر بورسیبورسیشرح
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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.


