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 معرفی

به صورت سهامی عام تأسیس و از مهرماه همان  02/06/1370سپه )سهامی عام( در تاریخ  گذاریشرکت سرمایه 

در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و اولین  19/10/1371سال فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. شرکت در تاریخ 

های زیر ن یکی از شرکتمورد معامله قرار گرفته است. این شرکت به عنوا 26/12/1371بار سهام آن در تاریخ 

 .باشدمجموعه گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در حال فعالیت در حوزه بازار سرمایه می 

 فعالیت اصلی

 ها یا سایر اوراق بهادارگذاری صندوقگذاری در سهام، واحدهای سرمایه سرمایه 

گذاری نزد  های سرمایه سپردهبها، گواهی سپرده بانکی و گذاری در مسکوکات، فلزات گران سرمایه

 ها و موسسات مالی اعتباری مجازبانک

 های تولیدی و امالکهای فیزیکی، پروژهها از جمله داراییگذاری در سایر دارایی سرمایه

های سرمایه گذاری تامین ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار همچون پذیرش سمت در صندوق

 نویسی و تضمین نقدشوندگیاوراق بهادار، مشارکت در تعهد پذیره مالی و بازار گردانی 

 اهداف و خط و مشی شرکت

های های قانونی و اخالقی و با تاکید بر مسئولیتحداکثری ساختن منافع کلیه ذینفعان در چارچوب .1

اجتماعی و رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی است. بدین منظور تحصیل سود مستمر و باکیفیت از 

های معامالتی کم در بورس اوراق بهادار تهران همیشه مورد  های شفاف و با هزینهطریق سرمایه گذاری

  .تاکید شرکت بوده است

 ها و ابزارهای نوین هر بازارگذاری و شناخت روندها، رویه رصد مستمر کلیه بازارهای سرمایه  .2

خبار صنایع مختلف، رویدادهای سیاسی و المللی و داخلی، ااز طریق تجزیه و تحلیل بازارهای بین 

 اقتصادی و تغییرات قانونی

های شرکت و تکیه بر گذاریها از طریق رصد مستمر پرتفوی سرمایه گذاریسازی سبد سرمایه بهینه  .3

های کارشناسی ارزیابی و ارزش گذاری شرکتهای مختلف و شرکت در جلسات عمومی یا گزارش

 رتبه هر صنعتنقطه نظرات کارشناسان، خبرگان و مدیران عالی خصوصی به منظور استفاده از
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ده و دارای افزایش مداوم سودآوری شرکت از طریق خروج تدریجی از سهام شرکتهای کم بازده و زیان .4

 مشکل نقدینگی و سرمایه گذاری در سهام شرکتهای کم ریسک و دارای بازده نقدی باال

 های آموزشی و جذب نیروی متخصصهای انسانی از طریق برگزاری برنامه  ارتقای منابع و سرمایه .5

 ترکیب سهامداران

 نام سهامدار درصد مالکیت

 شرکت سرمایه گذرای امید 67.25

6.99 
موسسه صندوق بازنشستگی،وظیفه،ازکارافتادگی و 

 پس انداز کارکنان بانک ها

مهر شرکت سرمایه گذاری 2.19  

ارزش آفرینان آویزهشرکت مدیریت  1.77  

 سایر 21.8
 

 وضعیت پرتفوی شرکت های بورسی

 نام شرکت

 پایان دوره

 تعداد سهام  
بهای تمام شده  

 )میلیون ریال( 

ارزش بازار  

 )میلیون ریال( 

بهای تمام  

شده هر 

 سهم 

ارزش بازار  

 هر سهم 

مازاد پرتفوی  

بورسی)میلیون 

 ریال( 

 ۱,۴۳۱,۸۰۴ ۳,۰۱۴ ۶۲ ۱,۴۶۱,۹۲۷ ۳۰,۱۲۳ ۴۸۵,۰۴۵,۴۱۵ صنعتی بهشهر 

 ۶۳ ۴,۳۰۰ ۱۹۶ ۶۶ ۳ ۱۵,۳۰۷ رادیاتور ایران 

معدنی و صنعتی 

 چادرملو 
۲,۷۵۵,۸۱۳,۴۷

۵ 
۱,۷۲۲,۴۱۷ ۲۶,۹۷۹,۴۱۴ ۶۲۵ ۹,۷۹۰ ۲۵,۲۵۶,۹۹۷ 

 ۱۹۱ ۲۴,۷۲۰ ۳,۰۶۳ ۲۱۸ ۲۷ ۸,۸۱۶ سیمان هرمزگان 

 فوالد مبارکه 
۱,۸۵۳,۷۳۲,۴۷

۹ 
۲,۳۶۶,۴۰۷ ۹,۰۷۷,۷۲۸ ۱,۲۷۷ ۴,۸۹۷ ۶,۷۱۱,۳۲۱ 

مدیریت سرمایه 

 گذاری امید 
۱,۴۹۴,۶۵۴,۳۱

۴ 
۴,۲۲۲,۴۳۰ ۱۷,۵۶۲,۱۸۸ ۲,۸۲۵ ۱۱,۷۵۰ ۱۳,۳۳۹,۷۵۸ 



 گذاری سپهشرکت سرمایه  NAVل تحلی
  
 

 ۳,۴۷۹,۳۱۸ ۱۷,۳۳۰ ۲,۴۷۲ ۴,۰۵۸,۳۰۸ ۵۷۸,۹۹۰ ۲۳۴,۱۷۸,۱۶۳ سیمان داراب 

سرمایه گذاری 

 غدیر 
۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۹۹۵,۴۳۲ ۲,۸۸۳,۰۸۸ ۹,۱۹۱ ۱۳,۲۸۰ ۸۸۷,۶۵۶ 

سنگ آهن گل 

 گهر 
۳,۷۱۴,۵۲۶,۹۸

۴ 
۴,۵۹۳,۵۹۷ ۳۲,۸۷۳,۵۶۴ ۱,۲۳۷ ۸,۸۵۰ ۲۸,۲۷۹,۹۶۶ 

 ۲۵۲,۷۹۵ ۱,۴۱۱ ۲۷۵ ۳۱۳,۸۹۸ ۶۱,۱۰۳ ۲۲۲,۴۶۴,۹۶۷ گروه بهمن 

 ۴۰۴,۵۱۹ ۴,۴۱۳ ۶۰۴ ۴۶۸,۶۶۹ ۶۴,۱۵۰ ۱۰۶,۲۰۱,۹۹۳ گلتاش 

 ۲۱۶,۶۱۱ ۴,۶۸۷ ۴۵۸ ۲۴۰,۰۶۳ ۲۳,۴۵۲ ۵۱,۲۱۸,۹۹۴ شهد ایران 

ملی صنایع مس 

 ایران 
۲,۶۷۱,۳۸۶,۷۴

۵ 
۴,۵۲۲,۵۴۰ ۱۲,۹۰۵,۴۶۹ ۱,۶۹۳ ۴,۸۳۱ ۸,۳۸۲,۹۲۹ 

 ۸۲۸,۴۵۶ ۱۰,۲۷۰ ۹۹۶ ۹۱۷,۴۵۳ ۸۸,۹۹۷ ۸۹,۳۳۳,۳۳۲ داروسازی فارابی 

 ۴۲۹,۷۶۲ ۲,۱۹۴ ۱,۱۷۵ ۹۲۵,۴۷۲ ۴۹۵,۷۱۰ ۴۲۱,۸۱۹,۴۳۱ فوالد خوزستان 

گروه دارویی 

 سبحان 
۸۸,۷۴۲,۰۸۰ ۷۶,۸۶۵ ۲۵۲,۲۹۴ ۸۶۶ ۲,۸۴۳ ۱۷۵,۴۲۹ 

 ۹,۲۸۲ ۲,۵۵۸ ۲,۴۳۰ ۱۸۴,۹۴۹ ۱۷۵,۶۶۷ ۷۲,۳۰۲,۳۴۷ بانک ملت 

 ۱۶۸ ۵,۱۱۰ ۱۱۹ ۱۷۲ ۴ ۳۳,۶۷۹ مرجان کار 

 ۴۸۰,۴۶۷ ۷,۰۶۰ ۲,۸۳۷ ۸۰۳,۳۱۷ ۳۲۲,۸۵۰ ۱۱۳,۷۸۴,۲۹۹ ارتباطات سیار 

پتروشیمی 

 پردیس 
۸۶,۹۴۶,۸۵۸ ۱,۶۵۱,۶۸۵ ۱۵,۶۲۹,۵۶۷ ۱۸,۹۹۶ ۱۷۹,۷۶۰ ۱۳,۹۷۷,۸۸۲ 

 ۴۱۴,۰۹۳ ۹۶,۶۰۰ ۳۵,۰۴۹ ۶۴۹,۸۹۵ ۲۳۵,۸۰۲ ۶,۷۲۷,۶۹۶ پتروشیمی زاگرس 

گسترش نفت و 

 گاز پارسیان 
۲۹۹,۵۵۴,۰۸۷ ۱,۰۳۷,۴۰۰ ۹,۱۷۲,۳۴۶ ۳,۴۶۳ ۳۰,۶۲۰ ۸,۱۳۴,۹۴۶ 

پاالیش نفت 

 بندرعباس 
۱۳۷,۱۷۸,۰۳۳ ۵۹۸,۹۳۲ ۹۶۸,۴۷۷ ۴,۳۶۶ ۷,۰۶۰ ۳۶۹,۵۴۵ 

مادر )هلدینگ( 

صنایع پتروشیمی 

 خلیج فارس 

۱۶۵,۰۰۹,۷۳۳ ۱۹۳,۰۲۰ ۱,۱۳۵,۲۶۷ ۱,۱۷۰ ۶,۸۸۰ ۹۴۲,۲۴۷ 

سرمایه گذاری نفت 

و گاز و پتروشیمی 

 تامین 

۴۶,۹۳۸,۵۴۴ ۴۱۷,۵۲۴ ۴۵۲,۰۱۸ ۸,۸۹۵ ۹,۶۳۰ ۳۴,۴۹۴ 
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 ۷۹۸,۷۸۷ ۳۷,۲۹۰ ۹,۵۰۶ ۱,۰۷۲,۰۸۸ ۲۷۳,۳۰۰ ۲۸,۷۵۰,۰۰۰ پتروشیمی جم 

سرمایه گذاری 

 دارویی تامین 
۲۶,۰۱۹,۳۷۰ ۲۰۳,۷۱۲ ۴۱۶,۸۳۰ ۷,۸۲۹ ۱۶,۰۲۰ ۲۱۳,۱۱۸ 

 ۷۳۲,۱۴۵ ۱۷۹,۲۰۰ ۱۶,۱۵۳ ۸۰۴,۶۸۰ ۷۲,۵۳۵ ۴,۴۹۰,۴۰۰ پتروشیمی مارون 

 ۱,۶۳۹,۸۰۲ ۲۲,۹۲۰ ۲,۷۸۳ ۱,۸۶۶,۳۸۷ ۲۲۶,۵۸۵ ۸۱,۴۳۰,۵۱۴ پتروشیمی مبین 

سپرده گذاری 

مرکزی اوراق بهادار 

 و تسویه وجوه 

۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۷۶۳ ۳۳,۳۹۰ ۳۰ ۲۱۲ ۲۸,۶۲۷ 

 ۷۳۳,۱۶۰ ۸,۷۴۰ ۱۲ ۷۳۴,۱۶۰ ۱,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ فرابورس ایران 

 ۶۸۸,۹۷۳ ۱۳,۶۵۰ ۳,۲۵۸ ۹۰۴,۹۵۳ ۲۱۵,۹۸۰ ۶۶,۲۹۶,۹۲۹ پتروشیمی فجر 

سرمایه گذاری 

 توسعه گوهران امید 
۱,۱۳۴,۴۲۷ ۲,۳۹۵ ۵,۹۶۷ ۲,۱۱۱ ۵,۲۶۰ ۳,۵۷۲ 

مدیریت انرژی 

 امید تابان هور 
۳۲۰,۶۹۵,۲۱۴ ۳۴۶,۴۴۶ ۳۵۰,۸۴۱ ۱,۰۸۰ ۱,۰۹۴ ۴,۳۹۵ 

تامین سرمایه 

 امید 
۲۷۲,۹۱۹,۸۴۱ ۴۵۹,۱۳۰ ۱,۴۵۴,۶۶۳ ۱,۶۸۲ ۵,۳۳۰ ۹۹۵,۵۳۳ 

 ۷۸۷,۹۱۲ ۲,۲۳۱ ۵۳۱ ۱,۰۳۳,۹۸۵ ۲۴۶,۰۷۳ ۴۶۳,۴۶۲,۷۸۲ پتروشیمی پارس 

 ۲۴,۴۸۷ ۱۳,۷۷۰ ۹,۶۱۶ ۸۱,۱۶۶ ۵۶,۶۷۹ ۵,۸۹۴,۳۷۵ پاالیش نفت تبریز 

سنگ آهن گهر 

 زمین 
۱۲۵,۲۲۸,۹۷۶ ۱,۴۱۳,۸۱۳ ۵,۰۰۹,۱۵۹ ۱۱,۲۹۰ ۴۰,۰۰۰ ۳,۵۹۵,۳۴۶ 

 ۱,۷۸۳- ۱,۰۰۰ ۱,۱۹۰ ۹,۳۶۵ ۱۱,۱۴۸ ۹,۳۶۵,۱۷۶ بانک خاورمیانه 

فوالد کاوه جنوب 

 کیش 
۵۱,۲۰۵,۲۶۸ ۳۷۴,۳۱۰ ۲۵۸,۰۷۵ ۷,۳۱۰ ۵,۰۴۰ -۱۱۶,۲۳۵ 

 ۵۶,۰۸۸- ۶۴,۳۰۰ ۶۸,۱۰۶ ۹۴۷,۵۶۴ ۱,۰۰۳,۶۵۲ ۱۴,۷۳۶,۶۰۵ پلیمر آریا ساسول 

 ۷- ۳,۹۸۱ ۷,۵۰۰ ۸ ۱۵ ۲,۰۰۰ کویر تایر 

پتروشیمی بوعلی 

 سینا 
۴,۶۱۷,۹۱۶ ۳۳۵,۵۰۴ ۴۳۴,۲۶۹ ۷۲,۶۵۳ ۹۴,۰۴۰ ۹۸,۷۶۵ 

سرمایه گذاری 

 صدر تامین 
۵۸,۴۹۰,۱۲۵ ۵۲۸,۴۰۶ ۴۶۷,۹۲۱ ۹,۰۳۴ ۸,۰۰۰ -۶۰,۴۸۵ 
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 ۴۵,۶۹۲- ۶۸,۱۸۰ ۷۶,۹۵۰ ۳۵۵,۲۳۵ ۴۰۰,۹۲۷ ۵,۲۱۰,۲۵۹ پتروشیمی شیراز 

گروه صنعتی و 

 معدنی امیر 
۱,۰۶۷,۷۰۵ ۶,۸۴۰ ۲۴۰,۲۳۴ ۶,۴۰۶ ۲۲۵,۰۰۰ ۲۳۳,۳۹۴ 

 ۱۱- ۱۱,۲۵۰ ۱۴,۲۶۹ ۳۹ ۵۰ ۳,۵۰۴ آهن و فوالد ارفع 

آهن و فوالد غدیر 

 ایرانیان 
۷,۹۶۰,۷۸۶ ۱۸۳,۹۳۴ ۱۲۲,۵۹۶ ۲۳,۱۰۵ ۱۵,۴۰۰ -۶۱,۳۳۸ 

تراکتور سازی 

 ایران 
۲۰,۲۵۵,۳۳۹ ۳۷۴,۶۴۴ ۳۶۶,۲۱۷ ۱۸,۴۹۶ ۱۸,۰۸۰ -۸,۴۲۷ 

پتروشیمی فن 

 آوران 
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۸۴۰ ۶۹,۷۲۰ ۱,۹۸۹ ۴,۹۸۰ ۴۱,۸۸۰ 

کشتیرانی 

جمهوری اسالمی 

 ایران 

۲۶,۴۴۱,۹۲۴ ۶۲۳,۰۲۲ ۴۵۹,۰۳۲ ۲۳,۵۶۲ ۱۷,۳۶۰ -۱۶۳,۹۹۰ 

 جمع
          ۱۲۴,۵۴۶,۵۴۱ 

 

 وضعیت پرتفوی شرکت های غیربورسی

 انتهای دوره   نام شرکت 

 مازاد پرتفوی بورسی   ارزش بازار   بهای تمام شده هر سهم   ارزش بازار هر سهم   بهای تمام شده   تعداد سهام    

 رسمايه گذاري مهر 
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰

۰ 
۲,۷۷۰,۰۰۰ ۱,۴۴۲ ۹۲۳ 

۴,۳۲۴,۸۰
۰ 

۱,۵۵۴,۸۰۰ 

 

 و پرتفوی غیربورسی تخمین زده شده است%55سرمایه گذاری سپه با NAVالزم به ذکر است که 

NAV  می باشد ریال1442آن مبلغ  %85محاسبه گردیده است که  ریال1696سرمایه گذاری مهر. 
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NAV 

 مبلغ عنوان 

 ۱۲۴,۵۴۶,۵۴۱ مازاد ارزش پرتفوی بورسی)میلیون ریال(

 ۱,۵۵۴,۸۰۰ مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی)میلیون ریال(

 ۱۲۶,۱۰۱,۳۴۱ جمع ارزش افزوده بورسی و غیر بورسی)میلیون ریال(

 ۲۴,۴۶۹,۱۶۲ سهام)میلیون ریال(جمع حقوق صاحبان 

 ۲۶,۰۱۵ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها)میلیون ریال(

NAV ۱۵۰,۵۹۶,۵۱۸ )میلیون ریال( شرکت کل 

 ۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد  سهام

 NAV ۶,۴۳۶هر سهم 

 

 ترکیب پرتفوی

.گرفته شده استدر نظر 18/07/1401تاریخ قیمت ها به   
 سلب مسئولیت:                                                                                 

گونه توصیه به خرید، باشد و هیچگذاری کارگزاری مهر اقتصاد میشده صرفاً نظر کارشناسان سرمایهتحلیل ارائه

 دشوشده محسوب نمیفروش، نگهداری سهام شرکت تحلیل

  

42%

13%2%

2%

20%

15%

6%

استخراج کانه های فلزی 

شرکتهای چند رشته ای صنعتی 

عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 

سیمان، آهک و گچ 

محصوالت شیمیایی 

فلزات اساسی 

سایر


