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 بورسی میدکوغیر پرتفو 

 

یی کِ سَد خَدرا اعالم کزدُ اًد در ًظز گزفتین ٍ تزای را تزای توام ضزکتْا P/E=7تزای سَْلت کار 

  تْای توام ضدُ استفادُ کزدین ضزکتْایی کِ سَدی اعالم ًکزدُ اًد اس

تعداد سْام ای توام ضدُ ْت ارسش رٍس توام ضدُ ّز سْن ارسش ّز سْن تفاٍت ارسش

ٍپاسار 72968491 88276 72895 1210 999 -15381

اتکا 1922946 1098 1799 571 936 701

تعداد سْام ای توام ضدُ ْت توام ضدُ ّز سْن سَد ّز سْن P/E ارسش ّز سْن تفاٍت ارسش

الد سرًد َف 7,500,000,000 7,500,943 1000 181 7 1267 2001557

الد سیزجاى 4,400,000,000 َف 4,400,000 1000 366 7 2562 6872800

تیا الد َت َف 3,000,000,000 3,000,000 1000 0 7 1000 0

تاتک هس 2,000,000,000 2,000,000 1000 0 7 1000 0

ایزاًیاى هاًا 950,000,000 1,003,604 1056 7278 7 50946 47395096

ًِ هعادى خاٍر هیا 260,000,000 260,000 1000 718 7 5026 1046760

افتاب درخطاى 100,000,000 100,000 1000 181 7 1267 26700

هعیار صٌعت 60,000,000 60,000 1000 1993 7 13951 777060

گْز هس 17,000,000 46,840 2755 0 7 2755 -5

گلفام 1,500,000 10,428 6952 0 7 6952 0

کاهیاب 1,000,000 3,000 3000 0 7 3000 0

سایز 10,000,000 57,235 5724 0 7 5724 5
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 روند سود بررسی  -2

 

 نتیجه گیری  -3

رسی ای توام ضدُ َت ْت 89374

رسی ارسش تاسار پزتفَ َت 74694

تفاٍت ارسش سْام تَرسی -14680

تْای توام ضدُ غیزتَرسی 18442050

ارس ش تاسار پزتفَ غیز تَرسی 76562023

تفاٍت ارسش سْام غیز تَرسی 58119968

سَد اًثاضتِ 737179

سزهایِ 23760000

اًدٍختِ لاًًَی 592,986

 NAV َهیدک 83195453

تعداد سْن)هیلیَى سْن( 23760

NAV ّز سْن   3501

EPS 189

لیوت رٍس 1692

P/NAV 48



 تِ ًظز هی رسد هیدکَ یک گشیٌِ تسیار هٌاسة تزای یک سزهایِ گذاری تلٌد هدت تاضد .

ٍ گٌدلِ  هیدکَ لصد دارد سًجیزُ کاهل تَلید فَالد را اس هعدى تا هحصَل ًْایی را تَجَد آٍرد

هیلیَى تي فَالد هی  4.2ّدف ًْایی هیدکَ تَلید . ٍ کٌساًتزُ هحصَالت هیاًی هیدکَ هی تاضد 

د تَتیا هیلیَى تي ( ٍ فَال 1.7سرًد )هیلیَى تي ( فَالد  1) تزدسیزتاضد کِ در سِ هجوَعِ فَالد 

هیلیَى تي ( اًجام هی گیزد . ایجاد سًجیزُ کاهل فَالد ریسک کاّص لیوت گٌدلِ ٍ  1.5)

پزٍصُ ّای فَالد تزدسیز ، فَالد  96هیدکَ لصد دارد در سال  .کٌساًتزُ را کاّص هی دّد

تاهیي تزدسیز ، هس کاتدی ، گٌدلِ ساسی تَتیا ٍ .... را افتتاح ًواید کِ الثتِ ایي هَضَع در گزٍ 

هالی ایي پزٍص ّا هی تاضد تا کٌَى تاهیي هالی پزٍصُ عا غالثا اس طزیك تاًک پاسارگاد اًجام هی 

. هْوتزیي ریسک هیدکَ عدم تَاًایی احتوالی در تا هیي هالی هی تاضد .ّزچٌد کِ ضدُ است 

هیي هالی اس ّشیٌِ هالی هیدکَ تسیار ًاچیش است اها هوکي هجثَر تِ اًتطار اٍراق هطارکت ٍ یا تا

 طزیك تاًکْا تا ّشیٌِ ّای تاالتز تطَد . 

تِ افتتاح تسیاری اس پزٍصُ ّای هیدکَ تا دٍ سال آیٌدُ ٍ ارسش دفتزی حدٍد تا تَجِ تِ ایٌکِ 

تَهاًی سْن ّوچٌیي رضد پایدار سَد در چٌد سال گذضتِ در  170تَهاى در تزاتز لیوت  106

سزهایِ گذاری در ًواد هیدکَ اس ریسک پاییٌی تزخَردار کٌار ّشیٌِ هالی ًاچیش تِ ًظز هی رسد 

  تاضد

 

 

 




