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 گذاری توسعه معادن وفلزات شرکت سرمایه  NAVل تحلی
 

 معرفی 
در اداره ثبت شرکت    ۱۱۹۸۶۹تحت شماره    ۱۳۷۴اسفندماه    ۵در تاریخ   شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات )سهامی عام(

به عنوان شرکت سهامی عام در بورس اوراق   ۱۳۷۷در در سال    این شرکت،  ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است

 .بهادار تهران پذیرفته شد و هم اکنون سهام این شرکت تحت نماد ومعادن مورد معامله قرار می گیرد

 اصلی  فعالیت

از تأسیس، خرید، مشارکت در تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری در انواع شرکت ها، موسسات   موضوع فعالیت شرکت عبارت است

و واحدهای صنعتی و معدنی، ساختمانی، کشاورزی، خدماتی و انجام فعالیت های مالی و اعتباری در داخل کشور و همچنین انجام 

تولید، سرمایه گذاری، توسع مالی،  کلیه خدمات مشاوره ای در زمینه های  تأمین منابع  بندی،  بودجه  و  برنامه ریزی  ه و تکمیل، 

بازاریابی و طراحی سیستم های مدیریتی، سرمایه گذاری در خارج از کشور بصورت مشارکتی و قبول و اعطا نمایندگی و انجام عملیات  

 . دیگری که بطور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف مزبور الزم می باشد 

 ن ترکیب سهامدارا

 درصد مالکیت  سهامداران 

 ۵0.۸۵ شرکت فوالدمبارکه اصفهان 

 ۱۹.0۶ موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر

 ۷.۱۴ شرکت سرمایه گذاری صدرتاءمین

 22.۹۵ سایر
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 وضعیت پرتفوی شرکت های بورسی 

نام شرکت 

 پایان دوره

 تعداد سهام 
بهای تمام شده 

 )میلیون ریال( 

ارزش بازار )میلیون  

 ریال(

تمام بهای 

شده هر 

 سهم

ارزش  

بازار هر 

 سهم

مازاد پرتفوی 

بورسی)میلیون  

 ریال(

معدنی و صنعتی  

 چادرملو 
20,۷۶۷,۷۵۹,2۹۶ ۱۴,۵02,2۴۱۱۶۷,۱۸0,۴۶2۶۹۸۸,0۵0۱۵2,۶۷۸,22۱

۴۵,0۳۹,۴۳۳,2۶0 ۴۴,۴۶۵,220۳۵0,۴0۶,۷۹۱۹۸۷۷,۷۸0۳0۵,۹۴۱,۵۷۱سنگ آهن گل گهر 
کابلهای مخابراتی شهید  

قندی
۷,۵2۹,۵۱۳,۶۶۷ ۴,0۵۳,۶0۷۹,۳۴۴,۱2۶۵۳۸۱,2۴۱۵,2۹0,۵۱۹

۱2,۳۱۳,۷۳2,2۳2 ۸,۷۳۷,۴۵۷۵۷,۵۴2,0۷۱۷۱0۴,۶۷۳۴۸,۸0۴,۶۱۴ملی صنایع مس ایران 
۹,۷0۴,۶۷۹ ۵۷,۹۶۱۴۱,۸۳۷۵,۹۷2۴,۳۱۱۱۶,۱2۴فوالد مبارکه 

۳,۹2۳,۵۵۹,2۸۵ ۶,0۹۳,۵2۵۱۶,۹۱۴,۴۶۴۱,۵۵۳۴,۳۱۱۱0,۸20,۹۳۹مجتمع فوالد خراسان 
۸۶,۶۶۶,۶۴۱ 2۹,۱۷۹۷۴۴,۴۶۶۳۳۷۸,۵۹0۷۱۵,2۸۷فوالد امیرکبیر کاشان 

تامین مواد اولیه فوالد  

۱0,۶۳۷,۳۶۶,0۴2 ۱۱,۹۸۷,۶۷0۱۴۹,2۴2,2۴۶۱,۱2۷۱۴,0۳0۱۳۷,2۵۴,۵۷۶صبانور 

گروه سرمایه گذاری  

صنایع و معادن فالت  

ایرانیان 
2۶,0۷۶,۳0۹ ۵۴,۵2۴۴0۹,۹202,0۹۱۱۵,۷20۳۵۵,۳۹۶

2,۴۳۶,۴20,۶۵۴ ۳,۵۷۷,۵۶22۶,۹22,۴۴۸۱,۴۶۸۱۱,0۵02۳,۳۴۴,۸۸۶آهن و فوالد ارفع 
بورس انرژی ایران  

۴۵,000,000 ۱۴۵,۵۴۷۱,۳0۶,۸00۳,2۳۴2۹,0۴0۱,۱۶۱,2۵۳)بورس انرژی( 

۴,۷۳۳,۱۴2,۴۳۳ ۵,۵۹0,۵۶0۱۸۳,۸۸2,۵۸۴۱,۱۸۱۳۸,۸۵0۱۷۸,2۹2,02۴سنگ آهن گهر زمین 
بورس اوراق بهادار  

تهران 
۱۸۱,۹۹۹,۹۶۴ ۱,۵00۸۳۱,۷۴0۸۴,۵۷0۸۳0,2۴0

۴۱,۳00,2۳۴ ۸2۶۵۴۸,0۵۴20۱۳,2۷0۵۴۷,22۸بورس کاالی ایران 
2۷,۶00,000 ۵۸۷,۳۶۳20۳,۶۸۸2۱,2۸۱۷,۳۸0۳۸۳,۶۷۵فرابورس ایران 

20,000 ۱۸۱۱۳۶۹,0۵0۶,۷۹0۴۵فوالد آلیاژی ایران 
تجلی توسعه معادن و  

۳۴,۶۸۳,۳۶0,۶۶۱ ۳۶,۱۹۳,2۴۸۴2,00۱,۵۵0۱,0۴۴۱,2۱۱۵,۸0۸,۳02فلزات 

2۵,۶00,000 2۵۷,۶۳۶2۵۶,۶۹۱۱0,0۶۴۱0,02۷۹۴۵همای آگاه 
2۴,۷۱۹,۱0۱ ۵۵0,۶۳۸۴۷۴,۱۱222,2۷۶۱۹,۱۸0۷۶,۵2۶مس شهید باهنر 

سرمایه گذاری توکا  

فوالد
۳۹,۴۹۴,000 ۴0۴,2002۴2,۸۸۸۱0,2۳۴۶,۱۵0۱۶۱,۳۱2

۱۵۹,۵۵2,۷۹۵ ۴۱۸,0۷۱۳0۶,0222,۶20۱,۹۱۸۱۱2,0۴۹فوالد خوزستان 
 ۱۳۷,۷0۸,۷۱۶۸۷۱,0۹۴,۳۸0جمع 
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 وضعیت پرتفوی شرکت های غیربورسی 

 نام شرکت 

 پایان دوره 

 تعداد سهام 

بهای تمام   

شده 

)میلیون  

 ریال(  

ارزش بازار   

)میلیون  

 ریال(  

بهای  

تمام  

شده هر  

 سهم 

ارزش  

بازار  

 هرسم 

مازاد پرتفوی   

غیر  

بورسی)میلیون  

 ریال(  

تولید و توسعه پویا انرژی نگین  

سبز خاورمیانه)معدنی دفینه 

 ثمین پویا(  

۹,۹۳2,۴۹۶,000 ۱۱,۵۷2,۴00 -۹۷۳,۳۸۵ ۱,۱۶۵ -۹۸ -۱2,۵۴۵,۷۸۵ 

 توسعه آهن و فوالد گل گهر  
۱۴,۵00,000,000 ۱0,2۱۳,۱۴۱ ۵0,0۳۹,۵00 ۷0۴ ۳,۴۵۱ ۳۹,۸2۶,۳۵۹ 

 ۱,۸۱۸,000- ۹۱ ۱,000 ۱۸2,000 2,000,000 2,000,000,000 کاوند نهان زمین  

سرمایه گذاری پرتو تابان معادن  

 و فلزات  
۹,۹۹۸,000,000 ۹,۹۹۸,000 ۶,۹۳۳,۷۸۳ ۱,000 ۶۹۴ -۳,0۶۴,2۱۷ 

 22,۳۹۸,۳۵۸       ۳۳,۷۸۳,۵۴۱   جمع 

 

NAV 

 مبلغ عنوان  

 ۸۷۱,۰۹۴,۳۸۰ مازاد ارزش پرتفوی بورسی)میلیون ریال( 

 ۲۲,۳۹۸,۳۵۸ مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی)میلیون ریال( 

 ۸۹۳,۴۹۲,۷۳۸ جمع ارزش افزوده بورسی و غیر بورسی)میلیون ریال( 

 ۳۳۱,۴۶۱,۹۷۴ سهام)میلیون ریال( جمع حقوق صاحبان  

 ۰ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها)میلیون ریال( 

NAV ۱,۲۲۴,۹۵۴,۷۱۲ شرکت)میلیون ریال(  کل 

 ۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تعداد  سهام 

 NAV ۶,۳۶۶هر سهم  

P/N ۰.۶۴ 
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 ترکیب پرتفوی

 

پرتوتابان    سرمایه گذاری  NAVغیربورسی تخمین زده شده است وپرتفوی  %۷0سرمایه گذاری سپه با  NAVالزم به ذکر است که  

 ریال می باشد. ۶۹۴آن مبلغ  %۸۵ریال محاسبه گردیده است که ۸۱۶، زاتمعادن و فل

. تگرفته شده اسدر نظر 0۴/۸0/۱۴0۱ختاریبه  ارزش روز سهام  

 سلب مسئولیت:                                                                                 

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

 . دشوشده محسوب نمینگهداری سهام شرکت تحلیل

 

81%

15%

3%

1%

استخراج کانه هاي فلزي 

فلزات اساسي 

ماشين آالت و دستگاه هاي برقي 

ساير


