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 معرفی 

فروردین ماه    ۲۵به صورت شرکت سهامی عام تاسیس و در تاریخ    ۱۳۷۰بهمن    ۲۰ام در تاریخ  شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی ع

نام شرکت از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی به   ۱۳۸۹در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید و در سال    ۱۳۷۱

 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد   ۱۳۷۴شهریور    ۲۶شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی تغییر کرد و در تاریخ  

 اصلی  فعالیت

های یا سایر اوراق بهادار  گذاری و صندوق الشرکه واحدهای سرمایه سهام و سهم  در  گذاری  سرمایه موضوع اصلی فعالیت شرکت عبارت است از  

  دارای حق رای و اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و ایجاد کارخانجات تولید کنستانتره و گندله و سنگ آهن دانه شده و 

 .ته گری و نورد می باشدبرداری از کارخانجات فوالد سازی و ریخایجاد و تاسیس و بهره 

 ترکیب سهامداران 

 درصد مالکیت  نام سهامدار 

  بانك ملی ايران 

  موسسه صندوق بازنشستگی،وظیفه،ازکارافتادگی وپ 

  شرکت بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ايران 

IFMسرمايه گذاري.ا.بازارگردانی توسعه مل  صندوق 
  ساير 
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 پرتفوی شرکت های بورسی وضعیت  

 نام شرکت 

 انتهای دوره 

 تعداد سهام 
بهای تمام  

شده)میلیون  
 ریال( 

ارزش  
بازار)میلیون  

 ریال( 

بهای تمام  
شده  

 هرسهم 

ارزش بازار  
 هر سهم 

مازاد پرتفوی   
بورسی)میلیون  

 ریال( 

 ۳۰,۱۸۵,۰۹۳ ۵,۵۶۰ ۱,۱۹۲ ۳۸,۴۲۲,۱۷۳ ۸,۲۳۷,۰۸۰ ۶,۹۱۰,۴۶۲,۸۰۳ توسعه صنايع بهشهر

 ۱۱۵,۹۶۵,۷۱۲ ۳۰,۶۲۰ ۲,۵۸۴ ۱۲۶,۶۵۳,۳۴۶ ۱۰,۶۸۷,۶۳۴ ۴,۱۳۶,۲۹۴,۷۸۴ پتروشیمی اراک 

 ۱,۲۲۵,۵۹۸ ۱۰,۷۳۰ ۷۳۰ ۱,۳۱۵,۰۰۷ ۸۹,۴۰۹ ۱۲۲,۵۵۴,۲۳۰ دوده صنعتی پارس

 ۹,۲۳۱,۴۲۲ ۱۲,۶۳۰ ۱,۱۳۶ ۱۰,۱۴۴,۰۹۰ ۹۱۲,۶۶۸ ۸۰۳,۱۷۴,۱۵۵ گروه صنعتی بارز 

 ۱- ۱,۰۰۰ ۱,۵۹۲ ۲ ۳ ۱,۸۸۴ کاشی اصفهان 

 ۱۹,۴۳۸,۳۵۶ ۱,۷۷۷ ۱۹۰ ۲۱,۷۶۲,۴۹۹ ۲,۳۲۴,۱۴۳ ۱۲,۲۴۶,۷۶۳,۵۳۰ ايران ترانسفو 

 ۱۵,۵۳۲,۱۰۶ ۳,۹۷۶ ۶۴۵ ۱۸,۵۴۲,۰۹۰ ۳,۰۰۹,۹۸۴ ۴,۶۶۳,۵۰۳,۵۱۱ سرمايه گذاري توسعه ملی 

 ۱۱۱,۱۳۶- ۲,۸۵۵ ۳,۴۱۹ ۵۶۲,۴۰۱ ۶۷۳,۵۳۷ ۱۹۶,۹۸۸,۲۵۰ بانك اقتصاد نوين 

 ۱۲۸ ۳۶,۴۹۰ ۰ ۱۲۸ ۰ ۳,۵۰۸ دشت مرغاب

 ۳۵,۳۹۶ ۱۴۱,۹۵۰ ۷۵,۰۳۵ ۷۵,۰۸۷ ۳۹,۶۹۱ ۵۲۸,۹۶۶ قند نقش جهان 

 ۰ ۵۰۰ ۸۶۵ ۱ ۱ ۱,۱۵۶ بسته بندي پارس 

 ۱۹۶,۹۱۳ ۲,۹۲۴ ۱,۱۰۰ ۳۱۵,۷۰۶ ۱۱۸,۷۹۳ ۱۰۷,۹۷۰,۵۳۶ سرمايه گذاري مسکن 

 ۹۲,۸۳۹ ۱,۴۸۵ ۴۴۲ ۱۳۲,۱۲۴ ۳۹,۲۸۵ ۸۸,۹۷۲,۲۸۵ بانك پارسیان

گذاري و توسعه شرکت سرمايه 

 صنايع سیمان 
۵,۲۲۴,۷۷۵,۹۶۰ ۴,۰۲۳,۵۷۳ ۳۵,۴۷۶,۲۲۹ ۷۷۰ ۶,۷۹۰ ۳۱,۴۵۲,۶۵۶ 

گروه پتروشیمی سرمايه 

 گذاري ايرانیان 
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۱۵,۴۸۴ ۴۴,۶۴۹ ۶۵۱ ۱,۸۷۶ ۲۹,۱۶۵ 

 ۳,۷۱۷,۱۴۷ ۱۲,۳۱۰ ۲,۷۹۲ ۴,۸۰۷,۵۶۵ ۱,۰۹۰,۴۱۸ ۳۹۰,۵۴۱,۴۵۳ سرمايه گذاري شفا دارو 

 ۲,۴۵۶,۴۴۷ ۱۴,۹۴۰ ۱۴۲ ۲,۴۷۹,۹۷۱ ۲۳,۵۲۴ ۱۶۵,۹۹۵,۳۶۹ ايران بورس کاالي 

شرکت ملی کشت وصنعت  

 ودامپروري پارس 
۴۷۴,۸۸۱,۵۳۲ ۷۹۲,۰۹۶ ۳۰,۲۴۹,۹۵۴ ۱,۶۶۸ ۶۳,۷۰۰ ۲۹,۴۵۷,۸۵۸ 

سرمايه گذاري نیروگاهی ايران  

 )سنا(
۵۲۸,۶۹۸,۲۲۷ ۶۰۷,۲۲۴ ۳,۵۷۴,۰۰۰ ۱,۱۴۹ ۶,۷۶۰ ۲,۹۶۶,۷۷۶ 

 ۲,۹۷۱,۴۵۷ ۱۹,۱۷۰ ۱۶۵ ۲,۹۹۷,۲۳۰ ۲۵,۷۷۳ ۱۵۶,۳۵۰,۰۴۱ سیمرغ

 ۳۱,۱۰۶- ۱,۹۰۲ ۲,۳۹۶ ۱۱۹,۶۸۵ ۱۵۰,۷۹۱ ۶۲,۹۲۶,۰۲۹ گروه توسعه هنر ايران 

 ۴۴,۴۰۳- ۴,۶۸۴ ۵,۰۱۶ ۶۲۶,۰۶۲ ۶۷۰,۴۶۵ ۱۳۳,۶۵۹,۶۰۴ تامین سرمايه نوين 

 ۶۱ ۱۱,۶۲۰ ۰ ۶۱ ۰ ۵,۲۱۶ صنايع بسته بندي مشهد

 ۴ ۶۹,۸۵۰ ۳۴,۴۸۳ ۸ ۴ ۱۱۶ پلیمر آريا ساسول
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 ۲۳۶- ۷۹۹ ۱,۹۵۱ ۱۶۳ ۳۹۹ ۲۰۴,۵۰۲ سرمايه گذاري تامین اجتماعی 

 ۲۱۱,۷۹۲- ۵,۳۲۵ ۶,۷۶۳ ۷۸۴,۱۲۹ ۹۹۵,۹۲۱ ۱۴۷,۲۵۴,۳۳۹ ملی صنايع مس ايران 

صندوق سرمايه گذاري افرا  

 نماد پايدار 
۲۸,۱۳۲,۰۰۰ ۵۰۰,۰۸۰ ۵۰۷,۴۱۷ ۱۷,۷۷۶ ۱۸,۰۳۷ ۷,۳۳۷ 

 ۳۸,۰۷۲ ۱۴,۴۰۸ ۱۰,۸۲۶ ۱۵۳,۱۴۳ ۱۱۵,۰۷۱ ۱۰,۶۲۹,۰۰۰ آواي فرداي زاگرس 

 ۳,۲۹۷- ۲,۱۰۸ ۲,۱۳۴ ۲۶۶,۲۳۵ ۲۶۹,۵۳۲ ۱۲۶,۲۹۷,۳۷۶ سرمايه گذاري بوعلی

سرمايه گذاري استان سیستان  

 و بلوچستان 
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۵۲۸ ۶,۱۷۰ ۷۵۳ ۶۱۷ -۱,۳۵۸ 

سرمايه گذاري استان  

 کردستان
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۳ ۴۳۱ ۷۲۳ ۴۳۱ -۲۹۲ 

سرمايه گذاري استان  

 آذربايجان غربی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۶۲۸ ۴,۲۹۰ ۷۶۳ ۴۲۹ -۳,۳۳۸ 

 ۳,۲۹۸- ۴۳۳ ۷۶۳ ۴,۳۳۰ ۷,۶۲۸ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ سرمايه گذاري استان گیالن 

سرمايه گذاري سهام عدالت 

 استان خراسان رضوي 
۵۰,۰۰۰ ۵۱ ۳۶ ۱,۰۲۰ ۷۲۵ -۱۵ 

سرمايه گذاري استان خراسان  

 جنوبی
۵۰,۰۰۰ ۱۰۹ ۱۱۰ ۲,۱۸۰ ۲,۲۰۹ ۱ 

سرمايه گذاري استان خراسان  

 شمالی 
۵۰,۰۰۰ ۶۸ ۶۸ ۱,۳۶۰ ۱,۳۶۹ ۰ 

سرمايه گذاري سهام عدالت 

 استان کرمانشاه
۵۰,۰۰۰ ۶۲ ۲۲ ۱,۲۴۰ ۴۳۲ -۴۰ 

 ۸۱,۲۲۹ ۱۴,۲۲۰ ۱۱,۶۸۲ ۴۵۵,۰۴۰ ۳۷۳,۸۱۱ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ سرمايه گذاري غدير 

 ۲۷۱,۳۱۱- ۴,۹۱۴ ۶,۴۱۹ ۸۸۶,۰۷۱ ۱,۱۵۷,۳۸۲ ۱۸۰,۳۱۵,۶۳۹ فوالد مبارکه

 ۱۲۳,۴۵۶- ۲,۰۳۹ ۴,۲۰۵ ۱۱۶,۲۲۳ ۲۳۹,۶۷۹ ۵۶,۹۹۹,۹۹۹ فوالد خوزستان 

 ۱۸۸,۹۲۳- ۸,۶۰۰ ۱۳,۸۰۷ ۳۱۲,۰۱۳ ۵۰۰,۹۳۶ ۳۶,۲۸۰,۵۶۷ معدنی و صنعتی چادرملو

 ۴۳,۱۷۷ ۱۲,۷۶۱ ۱۰,۳۵۹ ۲۲۹,۳۴۱ ۱۸۶,۱۶۴ ۱۷,۹۷۲,۰۰۰ ثبات ويستا

 ۵۸,۸۴۷- ۱,۹۱۱ ۲,۱۰۲ ۵۸۸,۵۰۹ ۶۴۷,۳۵۶ ۳۰۷,۹۵۸,۸۹۵ مارگارين

 ۱۰,۴۶۶- ۱۱,۵۸۰ ۱۵,۰۲۷ ۳۵,۱۶۱ ۴۵,۶۲۷ ۳,۰۳۶,۳۶۵ آهن و فوالد ارفع

 ۱۰,۶۶۱ ۴۵۶,۶۱۹ ۳۵۰,۰۰۴ ۴۵,۶۶۱ ۳۵,۰۰۰ ۹۹,۹۹۹ خصوصی کمان کاريزما

باشگاه فرهنگی ورزشی 

 استقالل ايران 
۲۰,۶۱۸,۵۵۶ ۶۰,۲۱۸ ۵۲,۳۷۱ ۲,۹۲۱ ۲,۵۴۰ -۷,۸۴۷ 

 ۱۵,۴۳۵- ۲,۵۲۸ ۳,۳۹۹ ۴۴,۷۸۳ ۶۰,۲۱۸ ۱۷,۷۱۴,۷۹۱ ورزشی پرسپولیسفرهنگی 

سرمايه گذاري گروه مالی 

 سپهر صادرات
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۲۲ ۱۰,۳۰۵ ۷,۰۱۵ ۶,۸۷۰ -۲۱۷ 

کارخانجات صنعتی و تولیدي 

 اتمسفر
۳۱۹,۵۴۰ ۳,۱۹۷ ۳۰,۵۱۶ ۱۰,۰۰۵ ۹۵,۵۰۰ ۲۷,۳۱۹ 
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 ۸,۰۷۶ ۱۰,۱۶۲ ۱۰,۰۰۰ ۵۰۶,۵۷۶ ۴۹۸,۵۰۰ ۴۹,۸۵۰,۰۰۰ پارند ثابت 

 ۴,۰۰۱ ۱۰,۰۸۱ ۱۰,۰۰۰ ۴۹۸,۰۰۱ ۴۹۴,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰,۰۰۰ سامان ثابت

 ۷,۰۱۸ ۱۳,۳۰۷ ۱۳,۱۲۳ ۵۰۶,۹۹۷ ۴۹۹,۹۷۹ ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ کامیاب 

 ۳,۶۶۰ ۱۰,۰۷۴ ۱۰,۰۰۰ ۴۹۸,۲۶۰ ۴۹۴,۶۰۰ ۴۹,۴۶۰,۰۰۰ هماي

 ۷,۴۰۵ ۱۲,۵۵۷ ۱۲,۳۷۴ ۵۰۷,۳۰۳ ۴۹۹,۸۹۸ ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ کارا

مختص اوراق دولتی خلیج 

 فارس
۴۸,۴۲۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۵ ۵۰۷,۳۴۵ ۱۰,۳۲۶ ۱۰,۴۷۸ ۷,۳۴۰ 

 ۲۶۴,۱۱۳,۶۱۵    ۴۱,۷۴۳,۴۷۲  جمع

 

 

 وضعیت پرتفوي شرکت هاي غیربورسی 

 

 نام شرکت 

 انتهای دوره 

 تعداد سهام 
بهای تمام  

شده)میلیون  
 ریال( 

ارزش  
بازار)میلیون  

 ریال( 

بهای تمام  
شده  

 هرسهم 

ارزش  
بازار هر  

 سهم 

مازاد پرتفوی   
غیربورسی)میلیون  

 ریال( 

اعتماد کارگزاري  

 بانك ملی ايران
۸۲۹,۶۳۷,۸۰۵ ۸,۲۹۶,۳۷۸ ۸,۴۱۸,۳۳۵ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۱۴۷ ۱۲۱,۹۵۷ 

اختصاصی بازارگردان 

 توسعه ملی
۵۹۵,۴۹۸ ۴,۴۷۵,۹۲۳ ۱,۱۹۹,۹۳۹ ۷,۵۱۶,۲۶۹ ۲,۰۱۵,۰۱۸ -۳,۲۷۵,۹۸۴ 

بین المللی ساختمان 

 وصنعت ملی
۵,۹۹۹,۸۹۷,۹۵۲ ۶,۰۰۰,۹۴۳ ۰ ۱,۰۰۰ ۰ ۰ 

 ۳,۱۵۴,۰۲۷-    ۱۸,۷۷۳,۲۴۴  جمع 
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NAV 

 

 مبلغ عنوان 

 ۲۶۴,۱۱۳,۶۱۵ مازاد ارزش پرتفوی بورسی)میلیون ریال(

 ۳,۱۵۴,۰۲۷- مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی)میلیون ریال( 

 ۲۶۰,۹۵۹,۵۸۸ جمع ارزش افزوده بورسی و غیر بورسی)میلیون ریال(

 ۷۵,۰۶۹,۶۸۰ جمع حقوق صاحبان سهام)میلیون ریال(

 ۳۱,۲۸۹ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها)میلیون ریال(

NAV )۳۳۶,۰۶۰,۵۵۷ کل شرکت)میلیون ریال 

 ۲۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد  سهام 

 NAV ۱۲,۳۳۲هر سهم 

P/N ۰.۷۵ 

 

 

 ترکیب پرتفوي

 

 

9%

8%

10%

26%
21%

26%

وتور تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه م

سرمایه گذاریها 

سیمان، آهک و گچ 

محصوالت شیمیایی 

محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و 

شکر 
سایر
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پرتفوی غیربورسی تخمین زده %۶۸با  گروه توسعه ملی  سرمایه گذاری    NAVالزم به ذکر است که

که با توجه به این که شرکت بین المللی ساختمان وصنعت ملی زیان ده است، مازاد   شده است

 . ارزش فروش صفر در نظرگرفته شده است

. گرفته شده استدر نظر  ۰۸/۱۴۰۱/ ۱۴خ تاریبه    ارزش روز سهام  
 سلب مسئولیت:                                                                                 

گونه توصیه به خريد، باشد و هیچگذاري کارگزاري مهر اقتصاد میشده صرفاً نظر کارشناسان سرمايهتحلیل ارائه

 . دشوشده محسوب نمیفروش، نگهداري سهام شرکت تحلیل

 
 


