30

نیکینگر

شرکت سرمایهگذاری ملی ایران(سهامی عام)
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(وغدیر)
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1400/09/27
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اطالعات کلی شرکت
نماد

72,000

وغدیر

سرمایه (میلیارد ریال)

سال تاسیس

1370

ارزش بازار (میلیارد ریال)

1,039,680

 EPSگذشته نگر

1212

سودبرآوردیهرسهمسالمالی( 1400ریال)

1730

 P/Eگذشته نگر

11.91

سود برآوردی هر سهم سال مالی ( 1401ریال)

3265

سال مالی

30/09/1400

(بادرنظرگرفتنتقسیمسود) P/Eآیندهنگر
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معرفی شرکت
ش ــرکت س ــرمايهگذاری غدي ــر در س ــال  ۱۳۷۰ب ــا س ــرمايه اولي ــه  ۱۰ميلي ــارد ري ــال و مالکی ــت بان ــک ص ــادرات ای ــران تأس ــیس ش ــد.
ایــن شــرکت در ســال  ۱۳۸۷توســط ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیروهــای مســلح خریــداری شــد حــوزه فعالیــت هــای ســرمایه گذاری
غدی ــر در صنای ــع نف ــت و گاز و پتروش ــیمی  ،صنع ــت حم ــل و نق ــل  ،صنع ــت س ــاختمان و انب ــوه س ــازی  ،س ــیمان  ICT ،رایان ــه و
مخاب ــرات ،ب ــرق  ،مال ــی و بازرگان ــی ،صنای ــع و مع ــادن و  ....می باش ــد .

ترکیب سهامداران
همانط ــور ک ــه مالحظ ــه می ش ــود مجموع ــه س ــاتا (نیروه ــای مس ــلح) ب ــا ات ــکا ب ــه ش ــرکت ه ــای زی ــر مجموع ــه س ــهامدار اصل ــی و
صن ــدوق بازنشس ــتگی بان ــک ه ــا بیش ــترین مالکی ــت را در ای ــن ش ــرکت عه ــده دار م ــی باش ــند.

صندوق بازنشستگی کارکنان
بانک ها
٪21.38

سایر
٪33.72

توسعه مدیریت
و سرمایه صبا
٪1.47

صندوق بازنشستگی
نیروهای مسلح
٪18

بیمه کوثر
٪1.91

سرمایه گذاری تامین اجتماعی
نیروهای مسلح
٪12.62
توسعه مالی مهر آیندگان
(ومهان)
٪ 4.66

صندوق بیمه اجتماعی
روستاییان وعشایر
٪4.36
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گزارش تحلیلی شرکت سرمایه گذاری غدیر
(وغدیر)
شـمارهسی ام
1400/09/27

سرمایهگذاری ملی ایران (سهامی عام)
«هلدینگ»

ايـــن شـــرکت بـــا ســـرمايهای معـــادل  ۷۲هـــزار ميليـــارد
ريــال و در گــروه شــرکت هــای چنــد رشــته ای صنعتــی در
ب ــازار اول ب ــورس فع ــال م ــی باش ــد.
بررس ــی ه ــا نش ــان می ده ــد ک ــه س ــرمایه گ ــذاری غدی ــر
دارای  7هلدین ــگ در صنای ــع ذی ــل می باش ــد:

سرمایه گذاری
غدیر

ساختمان

نفت و گاز و پتروشیمی

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرکت آ.اس.پ

نفـــت و گاز پــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسیان

شــركت خانه ســـــــــــــــــــازی باغمیشه

ش ــرکت پتروش ــیمی پ ـ ـ ـ ـ ـ ــردیس

شـــرکت کیـــش رویـــای زندگـــی

شــرکت پتروشــیمی زاگـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرس

مهندســین مشــاور پیمـــــــــــــــان غدیر

ش ــرکت پاالی ــش نف ــت تبریـ ـ ـ ـ ـ ــز

مهندســی و ســاخت پـــــــــــارس ســازه

ش ــرکت پتروش ــیمی کـ ـ ـ ــرمانشاه

شـــرکت تیســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا کیـــش

ش ــرکت پتروش ــیمی شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــیراز

ش ــرکت س ــرپناه فـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــارس

شــرکت پتروشــیمی خراسـ ـ ـ ـ ـ ـــان

س ــاختمان غدی ــر خوزســـــــــــــــــــــ ــتان

شـــرکت پاالیـــش نف ــت ش ــیراز

ش ــرکت ســــــــــــ ــاختمانی آذربایج ــان

ســرمایه گــذاری هامــون ســپاهان

ش ــرکت اف ــق ســــــــــــــــــــــــــــــ ــازه پای ــا

بازرگانــی پتروشــیمی بیــن الملــل

شـــركت نــــــــــــــــــــــــــارنجستان گســـتر

شـــرکت پتروشـــیمی کی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

شـــركت بهســــــــــــــــــــــــــــــــــان پـــارس

شــركت پتروشــیمی خراس ـ ـ ـ ـ ـ ـــان
ش ــركت پتروش ــیمی پـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس

نفت و گاز و پتروشیمی

ساختمان

سیمان و صنایع وابسته

صنایع و معادن

سیمان و صنایع وابسته

صنایع و معادن

شــركت سیمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان شــرق

شركت فوالد آلیــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاژی

شـــركت ســـیمان سپاهــــــــــــــــــــــــــــان

سنگ آهن گهـــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر زمین

ش ــركت سیمــــــــــــــــــــــ ــان كردس ــتان

آهن و فوالد غدیر ایرانیـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ش ــركت س ــیمان دشتستـــــــــــــــــــــ ــان

مجتمع صنایع آلــــومینیوم جنوب

شــرکت سرمــــــــــــــــــــــــایه گــذاری دی

توسعه بین المللی صنعت پارس

ش ــركت سرمـــــــــــــــــــ ــایه گ ــذاری آذر

موتوژن

ش ــركت س ــیمان ســــــ ــاروج بوش ــهر

داروسازی شهید قــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضی

مهندســی تحقیقات غدیــر مهــر ایرانیان

تخته شهید بـــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهنر

برق و انرژی

هلدینگ مالی بازرگانی

ش ــرکت توس ــعه مس ــیر ب ــرق گی ــان

شرکت کـــــــــــاسپین فوالد غدیر

شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق گیــان

برق و انرژی

شــرکت توســعه بــرق غدیــر اکســین
تولی ــد ب ــرق خوزستــــــــــــــــــــــ ــان مپن ــا
غدی ــر ان ــرژی هامـــــــــ ــون ابوموس ــی
تولی ــد نی ــروی ب ــرق المـــــــــــــــــــــــــ ــرد

حمل و نقل

هلدینگ مالی بازرگانی

خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر
شرکت پیمان تجـــــــــــارت پایدار
شرکت واسپـــــــــاری سپهر پارس
سرمایه گذاری اعتض ـ ـ ــاد غدیر
خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان
مدیریتتجهیزوتأمینمنابعآرمان
شركت مدیریت كــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارآمد

حمل و نقل

سرمایه گذاری زرین پرش ـ ـ ـ ـ ـ ــیا

كشتیـــــــــــرانی ایران مارین سرویسز

شركت مصــــــــــــــــــــــادر جبل علی

شرکت دریـــابان جنوب ایران کیش
شركت سپهر تــــــــــــــــــــــــــــــــــرابر غدیر

كارگزاری بانك صـــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرا ت
تامین سرمــــــــــــــــــــــــــایه دماوند
هلدینگ فناوری اطالعات

 IT / ICTشرکت های انتقال اطالعات

خدمــــــــــــــــــــات انفورماتیک راهبر
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بررسی پرتفوی سرمایه گذاری غدیر
بهــای تمــام شــده پرتفــوی ســرمایه گــذاری غدیــر  136،336میلیــارد ریــال و ترکیبــی از صنایــع پتروشــیمی ،واســطه گــری ،کانــی
فلــزی ،ســیمان ،انبــوه ســازی ،نیــروگاه و ...اســت.
تفکیک صنایع سرمایه گذاری شده بر اساس بهای تمام شده

استخراج
کانیهای فلزی
٪9

عرضه برق ،گاز ،بخار
و آب گرم
٪7

سایر واسطهگر یهای مالی
٪12

تجارت
عمدهفروشی
به جز وسایل
نقلیه موتوری
٪2

سایر صنایع
٪2

انبوهسازی
امالک و
مستغالت
٪2
حمل و نقل آبی
٪1

واسطهگر یهای
مالی و پولی
٪6

سیمان ،آهک
و گچ
٪2

محصوالت شیمیایی
٪40

فعالیتهای کمکی به
نهادهای مالی واسط
٪11

فلزات اساسی
٪4

پرتفوی بورسی
نام شرکت

نماد

سرمایه

مالکیت

بهای تمام شده

پارسان

40,500,000

64.00%

30,728,723

29,740

پارس

6,000,000

18.00%

23,456,552

180,660

سغدیر

3,350,000

74.97%

2,511,627

15,517

وبشهر

8,250,000

8.00%

799,662

6,680

سنگ آهن گهرزمین

کگهر

25,000,000

0.38%

101,713

45,709

صندوق س .سپید دماوند-د

سپیدما

24,482,000

12.00%

3,229,882

11,526

بینالمللیتوسعهساختمان

ثاخت

9,000,000

14.00%

2,131,105

1,735

2,254,795

آ.س.پ

آسپ

1,000,000

8.00%

129,432

5,549

470,947

-

-

گسترش نفت و گاز پارسیان
پتروشیمی پارس
توسعه سرمایه و صنعت غدیر

(هلدینگ سیمانی)

ه صنایع بهشهر
توسع 

(هلدینگ)

سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس

قیمت

ارزش بازار

مازاد ارزش

781,559,089

750,830,366

201,317,315

177,860,763

38,972,921

36,461,294

4,438,479

3,638,817

4,388,157

4,286,444

3,423,055

193,173
123,690
341,515

94,086

3,319,767

3,225,681

63,182,782

1,040,144,525

976,961,742
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در بخ ــش پرتف ــوی بورس ــی نف ــت و گاز پارس ــیان ب ــا س ــهم  75درص ــدی بیش ــترین س ــهم از ارزش ب ــازار را ب ــه خ ــود اختص ــاص داده
اســت.
ش ــرکت نف ــت و گاز پارس ــیان س ــهامدار اوره س ــازهایی نظی ــر ش ــپدیس ،ش ــیراز ،کرمانش ــاه ،خراس ــان را دارا م ــی باش ــد همچنی ــن در
تولیــد کننــده هــای متانــول ســهامدار پتروشــیمی زاگــرس در گــروه پاالیشــگاه ســهامدار پاالیشــگاه تبریــز ،بندرعبــاس و شــیراز مــی
باش ــد همچنی ــن  18درص ــد پتروش ــیمی پ ــارس نی ــز درتمل ــک نف ــت و گاز پارس ــیان ب ــه عن ــوان ب ــازوی اصل ــی در بخ ــش پتروپاالیش ــی
س ــرمایه گ ــذاری غدی ــر م ــی باش ــد ،الزم ب ــه ذک ــر اس ــت ارزش خال ــص دارای ــی ه ــای پارس ــان ب ــا در نظ ــر گرفت ــن پرتف ــوی بورس ــی و
خــارج از بــورس  1916هــزار میلیــارد ریــال بــرآورد مــی شــود.
در پرتف ــوی بورس ــی ش ــرکت ت ــازه وارد ب ــه ب ــازار س ــرمایه یعن ــی هلدین ــگ س ــیمانی توس ــعه و س ــرمایه غدی ــر دی ــده میش ــود ک ــه
مالکی ــت  39.9درص ــدی س ــیمان دشتس ــتان53.7 ،درص ــدی کردس ــتان 36 ،درص ــدی س ــیمان س ــپاهان 41 ،درص ــدی س ــیمان
ش ــرق 29 ،درص ــدی س ــاروج را در اختی ــار دارد.

پرتفوی سهام شركتهای خارج از بورس
واحد(میلیون ریال)
نام شرکت

بهای تمام شده

ارزش بازار

مازاد ارزش

بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

13,000,000

%94

12,280,508

423,657,185

411,376,677

گسترش صنعت نوین ایرانیان

15,000,000

%100

15,000,000

79,908,870

64,908,870

سرمایه

مالکیت

سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

9,962,854

%99

9,917,629

71,517,674

61,600,045

مجتمع صنایع الومینیوم جنوب

10,600,000

%51

5,405,969

60,243,750

54,837,781

صندوق با درآمد ثابت کاردان

300000000

%5

15,006,078

15,006,078

0

بینالمللیتوسعهساحلوفراساحلنگینکیش

2,000,000

%100

2,000,000

3,402,532

1,402,532

250,000

%33

82,498

1,000,000

917,502

سایر شرکت های خارج بورسی

12,790,773

12,790,773

0

کارگزاری بانک صادرات ایران
جمع

72,483,455

667,526,862

595,043,407

پرتفـــوی خـــارج از بـــورس شـــرکت ترکیـــب متنـــوع از شـــرکت هـــا در صنایـــع مختلـــف اســـت ،امـــا مهمتریـــن شـــرکت هـــای ســـبد
س ــرمایهگذاری در بخ ــش خ ــارج بورس ــی ب ــه ش ــرکت ه ــای توس ــعه صنای ــع و مع ــادن غدی ــر ،گس ــترش صنع ــت نوی ــن ایرانی ــان،
ســرمایهگذاری بــرق و انــرژی غدیــر ،صنایــع آلومینیــوم جنــوب ،توســعه ســاحل و فراســاحل نگیــن کیــش اختصــاص دارد ،کــه در
ادام ــه ب ــه بررس ــی ارزندگ ــی و مش ــخصات ای ــن ش ــرکت ه ــا پرداخت ــه خواه ــد ش ــد.

بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
ایــن شــرکت از نظــر ارزش گــذاری باالتریــن ارزش کارشناســی را در ســبد خــارج از بورســی بــه خــود اختصــاص مــی دهــد کــه پرتفــوی
بورســی و خــارج از بورســی بــه شــرح ذیــل اســت.
واحد(میلیون ریال)
نام شرکت

بهای تمام شده

ارزش بازار

افزایش (کاهش)

سرمایه

مالکیت

سنگ آهن گهر زمین

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

18.9

۵۰,۰۵,۸۳۳

۲۱۶,۷۸۷,۳۸۹

۱۶۶,۷۳۵,۵۵۶

فوالد آلیاژی ایران

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۱.۱۴

۱,۸۸۲,۳۱۹

۶۶,۵۲۵,۴۳۶

۶۴,۶۴۳,۱۱۷

موتوژن

۶۸۰,۴۰۰

۴۲.۳۴

جمع

۳۳۷,۳۱۲

۲۱,۶۰۸,۲۵۰

۲۱,۲۷۰,۹۳۸

۵۲,۲۷۱,۴۶۴

۳۰۴,۹۲۱,۰۷۵

۲۵۲,۶۴۹,۶۱۱

در پرتف ــوی بورس ــی س ــه ش ــرکت س ــنگ آه ــن گه ــر زمی ــن ،ف ــوالد آلی ــاژی ای ــران و موت ــوژن دارای ارزش ب ــازاری  304،921میلی ــارد
ریال ــی اس ــت.
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گزارش تحلیلی شرکت سرمایه گذاری غدیر
(وغدیر)
شـمارهسی ام
1400/09/27

سرمایهگذاری ملی ایران (سهامی عام)
«هلدینگ»

واحد(میلیون ریال)
نام شرکت
شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان

بهای تمام شده

سهم شرکت از ارزش کل

مالکیت
44/86

۳,۴۹۵,۸۳۷

87,746,609

افزایش (کاهش)
84,250,772

فوالد غدیر نی ریز

64/99

۳۲۴,۹۷۰

69,671,674

69,346,704

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

10

۹,۲۲۸,۰۰۰

35,607,158

26,379,158

سایر شرکتهای خارج از بورس

۶۷۱,۸۹۶

671,896

0

جمع

۱۳,۰۴۸,۸۰۷

193,025,441

179,976,634

در پرتفــوی خــارج از بورســی شــرکت ســهامدار آهــن و فــوالد غدیــر ایرانیــان ،فــوالد غدیــر نــی ریــز و توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر
اســت.

شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان
ب ــا هم ــكاری س ــازمان توس ــعه و نوس ــازی مع ــادن ،صنای ــع معدن ــی ای ــران (ایمی ــدرو) و ب ــا مش ــارکت ش ــرکتهای س ــرمایهگذاری
غدی ــر ،ش ــرکت معدن ــی و صنعت ــی چادرمل ــو و ش ــرکت ف ــوالد آلی ــاژی ای ــران در س ــال  1385تاس ــیس ش ــد.
کارخانــه احیــای مســتقیم تولیــد آهــن اســفنجی بــا ظرفیــت تولیــد ســالیانه  800هــزار تــن در ســال بــا هــدف تامیــن آهــن اســفنجی
م ــورد نی ــاز واحده ــای ذوب و ریختهگ ــری اس ــتان ی ــزد و س ــایر تولیدکنن ــدگان ف ــوالد در کش ــور ،در  25کیلومت ــری ش ــهر اردکان،
ه س ــازی چادرمل ــو و ش ــرکت آه ــن و ف ــوالد ارف ــع در مح ــدودهای ب ــه وس ــعت  86هكت ــار اح ــداث
اس ــتان ی ــزد و در مج ــاورت گندل ـ 
ش ــده اس ــت.
ای ــن ش ــرکت ط ــرح توس ــعه افزای ــش ظرفی ــت  800ه ــزار ت ــن ب ــه  1.2میلی ــون ت ــن آه ــن اس ــفنجی رادر دس ــتور کار ق ــرار داده اس ــت
کــه پیشــرفت طــرح تــا پایــان شــهریور مــاه  1400بالــغ بــر 50درصــد اعــام شــده اســت و بهــره بــرداری شــهریور  1401اعــام شــده
اس ــت.
همچنی ــن ای ــن ش ــرکت مالکی ــت  53درص ــدی ف ــوالد ش ــاهرود را در اختی ــار دارد ک ــه دارای ظرفی ــت تولی ــد  200ه ــزار ت ــن میلگ ــرد و
 300ه ــزار ت ــن ش ــمش ف ــوالدی اس ــت.

فوالد غدیر نی ریز
مجتمــــع فــوالد غدیــر نیریــــز یکــی از  8طـــرح تولیــد فــوالد اســتانی تولیــد آهــن اســفنجی و فــوالد ســازی دولــت جمهــوری اســامی
ایــران در راســتای هــدف توســعه غیــر متمرکــز فــوالد در برنامــه توســعه اقتصــادی اجتماعــی و فرهنگــی کشــور اســت کــه بــا هــدف
تولیــد ســاالنه  800هــزار تــن آهــن اســفنجی(در حــال تولیــد) و  1میلیــون تــن فوالد(طــرح توســعه) در اســتان فــارس و شهرســتان
ی ریــز احــداث و بــه بهــره بــرداری رســیده اســت .
نـ 

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر
ش ــرکت توس ــعه آه ــن و ف ــوالد گل گه ــر یک ــی از ش ــرکت ه ــای زی ــر مجموع ــه مع ــدن گل گه ــر اس ــت ک ــه در س ــال  ۱۳۹۱ب ــا ماموری ــت
تولی ــد  3/7میلی ــون ت ــن آه ــن اس ــفنجی ب ــه روش میدرک ــس و  3میلی ــون ت ــن ف ــوالد ب ــه روش اس ــلب ن ــازک و ن ــورد ورق گ ــرم
جه ــت تولی ــد ان ــواع ورق ه ــای کیف ــی و تج ــاری در منطق ــه صنعت ــی گل گه ــر واق ــع در  ۵۵کیلومت ــری شهرس ــتان س ــیرجان تاس ــیس
ش ــد.
کارخان ــه احی ــا ش ــماره  1و  2ب ــا تامی ــن گندل ــه م ــورد نی ــاز از ش ــرکت معدن ــی و صنعت ــی گل گه ــر ب ــه ترتی ــب دارای ظرفی ــت تولی ــد  1.6و
 1.7میلیــون تنــی آهــن اســفنجی اســت کــه بــا حداکثــر ظرفیــت اقــدام بــه تولیــد مــی کنــد.
از ط ــرح ه ــای توس ــعه ای ــن کارخان ــه میت ــوان ب ــه کارخان ــه ف ــوالد س ــازی ب ــا پیش ــرفت  45درص ــد ،م ــگا م ــدول احی ــای مس ــتقیم ف ــاز
س ــوم ب ــا پیش ــرفت  27درص ــد و پ ــروژه پس ــت ب ــرق  400کیل ــووات ب ــا پیش ــرفت  86درص ــد اش ــاره ک ــرد.
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گزارش تحلیلی شرکت سرمایه گذاری غدیر
(وغدیر)
شـمارهسی ام
1400/09/27

سرمایهگذاری ملی ایران (سهامی عام)
«هلدینگ»

خالص دارایی شرکت صنایع و معادن غدیر (میلیون ریال)
شرح

بورسی

غیر بورسی

ارزش بازار

304,921,461

193,025,441

جمع
497,946,902

بهای تمام شده

52,271,748

13,048,807

65,320,555

ارزش افزوده

252,649,713

179,976,634

432,626,347

حقوق صاحبان سهام

18,072,786

ارزش خالص دارایی ها

450,699,133

گسترش صنعت نوین ایرانیان
درصد مالکیت

نام شرکت

بهای تمام شده

ارزش کارشناسی

سرمایه گذاری اعتضاد غدیر

98/9

۳,۰۱۶,۴۵۰

39,566,815

36,550,365

تامین سرمایه دماوند

34/8

۲,۹۱۹,۶۰۰

14,225,751

11,306,151

سرمایه گذاری زرین پرشیا

99/9

۳۱,۲۴۲

10,671,387

10,640,145

نهادهای مالی بورس اوراق بهادار

6/36

۳۱۵,۰۰۰

9,509,472

9,194,472

نهادی مالی بورس کاالی ایران

3/9

۶۸۳,۳۶۴

9,509,472

8,826,108

خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان

49/6

جمع

افزایش (کاهش)

۲۴۸

248

0

۶,۹۶۵,۹۰۴

83,483,145

76,517,241

در ای ــن گ ــروه اعتض ــاد غدی ــر دارای س ــبدی از س ــرمایه گ ــذاری ه ــای بورس ــی نظی ــر نف ــت و گاز پارس ــیان ( بی ــش از ی ــک درص ــد
مالکی ــت س ــهم) و س ــهامدار خ ــرد در ش ــرکت های ــی نظی ــر کگل ،ف ــوالد ،میدک ــو ،فمل ــی و  ....اس ــت.

تامین سرمایه دماوند
س ــهامداران اصل ــی ش ــرکت تامی ــن س ــرمایه دماون ــد دو مجموع ــه س ــرمایه گ ــذاری غدی ــر و بنی ــاد مس ــتضعفان اس ــت .بنی ــاد
مســتضعفان بــه واســطه هلدینــگ مالــی و ســرمایه گــذاری ســینا و ســرمایه گــذاری غدیــر بــه واســطه هلدینــگ مالــی خــود یعنــی
ش ــرکت گس ــترش صنع ــت نوی ــن ایرانی ــان در ترکی ــب تامی ــن س ــرمایه دماون ــد ق ــرار دارن ــد.

سرمایه گذاری زرین پرشیا
در گــروه انبــوه ســازی و ســیمان متمرکــز اســت ایــن شــرکت ســهامدار  27.89درصــدی بیــن المللــی توســعه ســاختمان(ثاخت)3 ،
درصــدی باغمیشــه(ثباغ) و  5درصــد هلدینــگ ســیمانی توســعه ســرمایه و صنعــت غدیر(ســغدیر) اســت.
خالص دارایی شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان (میلیون ریال)
شرح

بورسی

غیر بورسی

ارزش بازار

33,244,695

50,238,450

83,483,145

بهای تمام شده

3,917,964

3,047,940

6,965,904

ارزش افزوده

29,326,731

47,190,510

76,517,241

حقوق صاحبان سهام

3,391,629

ارزش خالص دارایی ها

79,908,870
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گزارش تحلیلی شرکت سرمایه گذاری غدیر
(وغدیر)
شـمارهسی ام
1400/09/27

سرمایهگذاری ملی ایران (سهامی عام)
«هلدینگ»

سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر
ای ــن ش ــرکت ه ــم اکن ــون دارای  ۲۳۴۷م ــگاوات ظرفی ــت نیروگاه ــی حرارت ــی و تجدیدپذی ــر و پس ـتهای  ۲۳۰و  ۴۰۰کیلوول ــت در
ح ــال به ــره ب ــرداری و  ۲۳۰م ــگاوات ظرفی ــت نیروگاه ــی در دس ــت اح ــداث و بال ــغ ب ــر  ۲۵۰۰م ــگاوات ظرفی ــت نیروگاه ــی در دس ــت
اق ــدام اس ــت.
بــا توجــه بــه نیــروگاه هــای توســعه مســیر بــرق گیــان ،شــرکت تولیــد بــرق خوزســتان مپنــا ،توســعه مســیر بــرق اکســین ،شــرکت
ان ــرژی گس ــتر قش ــم و بخش ــی از ش ــرکت غدی ــر ان ــرژی الم ــرد( ظرفی ــت  230مگاوات ــی) ب ــا ظرفی ــت کل  2،765م ــگاوات اس ــت ک ــه
ش ــرکت  51ت ــا  100درص ــد ای ــن نی ــروگاه ه ــا را در تمل ــک خ ــود دارد ،در روش ارزش گ ــذاری ب ــا اس ــتفاده از ارزش جایگزین ــی و
محاس ــبه ارزندگ ــی ب ــر مبن ــای قی ــاس ب ــازار نی ــروگاه ه ــا اس ــتفاده ش ــده اس ــت.
واحد(میلیون ریال)
نام شرکت

بهای
تمام شده

سرمایه درصد مالکیت

سهم
ارزش جایگزینی ارزش برآوردی
افزایش
سال ظرفیت ارزش جایگزین ارزش جایگزین
(یورو) تعدیل شده حقوق صاحبان هلدینگ از ارزش
(کاهش)
هر مگاوات کل واحد ها
تاسیس کل
کارشناسی
سهام

توسعه مسیر برق گیالن

۴,۳۰۰,۰۰۰

۵۱

۲,۶۲۷,۹۹۳

1389

1,305

500,000

532,875,000

159,862,500

159,396,648

30,555,069

27,927,076

توسعه برق غدیر اوکسین

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱۰۰

۱,۵۰۴,۰۹۱

1397

230

500,000

109,250,000

32,775,000

32,407,991

16,203,996

14,699,905

تولید انرژی گستر قشم

۱,۵۰۰,۰۰۰

۶۰

۹۰۰,۰۰۰

1400

500

500,000

250,000,000

75,000,000

42,179,176

12,653,753

11,753,753

غدیر انرژی المرد

۱,۰۰۰,۰۰۰

۶۰

۵۹۹,۹۹۸

1398

228

500,000

110,200,000

33,060,000

25,611,641

7,683,492

7,083,494

تولید برق خوزستان غدیر

۱,۳۰۰,۰۰۰

۶۵

۸۴۵,۰۰۰

1395

500

500,000

229,166,667

68,750,000

5,166,764

845،000

0

0

38,313

0

67,979,623

61,464,228

سایر شرکتهای خارج از بورس

۳۸,۳۱۳

جمع

۶,۵۱۵,۳۹۵

0
2,763

• توســعه مســیر بــرق گیــان در بــازار دوم فرابــورس عرضــه شــده اســت و ســهم ارزش ایــن نیــروگاه بــر اســاس ارزش بــازار فعلــی
ســهم درج شــده اســت.
در روش فــوق بــا محاســبه ارزش جایگزینــی دالری و تعدیــل شــده بــر اســاس عمــر نیــروگاه و در نظــر گرفتــن بدهــی هــا اقــدام بــه
محاســبه ارزش نیــروگاه و ســهم هلدینــگ بــرق و انــرژی غدیــر شــده اســت.
• نی ــروگاه الم ــرد ب ــا ظرفی ــت  913م ــگاوات ت ــا تاری ــخ  1401قاب ــل به ــره ب ــرداری اس ــت ام ــا در محاس ــبه ف ــوق ظرفی ــت قاب ــل به ــره
ب ــرداری محاس ــبه ش ــده اس ــت.
• دلیــل برابــر قــرار دادن ارزش کارشناســی شــرکت تولیــد بــرق خوزســتان بــا بهــای تمــام شــده بــه شــرح ذیــل اســت :شــرکن طــی
یــک فقــره قــرارداد مشــارکت مدنــی بــا بانــک صنعــت و معــدن ،مبلــغ  219میلیــون یــورو ،تســهیالت ارزی از بانــک صنعــت و معــدن
جه ــت س ــاخت نی ــروگاه س ــیکل ترکیب ــی بهبه ــان دریاف ــت ک ــرده اس ــت .ب ــر ای ــن اس ــاس کلی ــه هزین ــه ه ــای تامی ــن مال ــی از تاری ــخ
1393ب ــه حس ــاب هزین ــه ه ــای دوره منظ ــور ش ــده اس ــت .جمع ــا از تاری ــخ به ــره ب ــرداری واحده ــای نیروگاه ــی مبل ــغ  35میلی ــون
ی ــورو هزین ــه ه ــای مال ــی ای ــن ش ــرکت م ــی باش ــد .همچنی ــن ب ــه دلی ــل افزای ــش قاب ــل مالحظ ــه ن ــرخ ارز نس ــبت ب ــه س ــال گذش ــته
و ب ــه التب ــع آن افزای ــش  670میلی ــارد تومان ــی هزین ــه ه ــای مال ــی ،ش ــرکت در گ ــزارش س ــال مال ــی اخی ــر (منته ــی ب ــه ش ــهریور )1399
زی ــان اع ــام ک ــرده اس ــت .ب ــه همی ــن منظ ــور در تحلی ــل ای ــن ش ــرکت ،ارزش کارشناس ــی براب ــر ب ــا به ــای تم ــام ش ــده در نظ ــر گرفت ــه
ش ــده اس ــت.
خالص دارایی شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر (میلیون ریال)

شرح

بورسی

غیر بورسی

ارزش بازار

30,555,069

37,424,554

جمع
67,979,623

بهای تمام شده

2,627,993

3,887,402

6,515,395

ارزش افزوده

27,927,076

33,537,152

61,464,228

حقوق صاحبان سهام

10,775,847

ارزش خالص دارایی ها

72,240,075
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گزارش تحلیلی شرکت سرمایه گذاری غدیر
(وغدیر)
شـمارهسی ام
1400/09/27

سرمایهگذاری ملی ایران (سهامی عام)
«هلدینگ»

مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب
مجتم ــع صنای ــع آلومینی ــوم جن ــوب (س ــالکو) ب ــه عن ــوان بزرگتری ــن و مدرنتری ــن کارخان ــه آلومینی ــوم ای ــران در زمین ــی ب ــه مس ــاحت
 ۲۰۰هکتــار در منطقــه ویــژه اقتصــادی المــرد واقــع اســت .ایــن مجتمــع بــا حجــم ســرمایه گــذاری  ۱۸۶هــزار میلیــارد ریــال یــا معــادل
 ۱.۲میلی ــارد دالر و ب ــا س ــرمایه گ ــذاری  ۴۹درص ــدی س ــازمان توس ــعه و نوس ــازی مع ــادن و صنای ــع معدن ــی ایران(ایمی ــدرو) و ۵۱
درص ــدی ش ــرکت س ــرمایه گ ــذاری غدی ــر ب ــه مرحل ــه تولی ــد ش ــمش آلومینی ــوم رس ــید.
ظرفیــت تولیــد اســلب و بیلــت بــه ترتیــب  70و  86هــزار تــن در ســال بــوده و ظرفیــت تولیــد شــمش  144هــزار تــن در ســال اســت
کــه ایــن میــزان تــا  300هــزار تــن در ســال قابــل افزایــش اســت.
الزم ب ــه ذک ــر اس ــت مجتم ــع صنای ــع آلومینی ــوم جن ــوب ب ــا  ۴۰س ــلول احی ــا (دی ــگ) فعالیت ــش را از اردیبهش ــت س ــال گذش ــته ()۹۹
آغ ــاز ک ــرد و اکن ــون  ۱۵۱س ــلول از  ۲۵۸س ــلول احی ــا (دی ــگ) ای ــن کارخان ــه در م ــدار تولی ــد ق ــرار دارد .در ح ــال حاض ــر نی ــز  ۱۸۰ه ــزار
ت ــن از ظرفی ــت اس ــمی ف ــاز نخس ــت (تولی ــد س ــالیانه  ۳۰۰ه ــزار ت ــن) مجتم ــع صنای ــع آلومینی ــوم جن ــوب تکمی ــل ش ــده اس ــت .ای ــن
کارخان ــه از ابت ــدای دوران راهان ــدازی تاکن ــون توانس ــته  ۱۳۰ه ــزار ت ــن فل ــز پرکارب ــرد آلومینی ــوم در قال ــب ش ــمشهای ه ــزار و ۵۰۰
پون ــدی و  ۴۲ه ــزار ت ــن بل ــوک اختصاص ــی آن ــد را تولی ــد کن ــد.
ه تنهای ــی  ۴۰درص ــد آلومینی ــوم کش ــور را تولی ــد خواه ــد ک ــرد و ب ــه تولی ــد بی ــش از ی ــک
الزم ب ــه ذک ــر اس ــت آلومینی ــوم جن ــوب بــ 
میلی ــون ت ــن ش ــمش آلومینی ــوم در طرحه ــای توس ــعهای خ ــود خواه ــد رس ــید؛ در حال ــی ک ــه ظرفی ــت س ــاالنه تولی ــد ش ــمش در
ش ــرکتهای آلومینیوم ــی المه ــدی  ۱۱۰ه ــزار ت ــن ،هرم ــزآل  ۱۴۰ه ــزار ت ــن ،ایرالک ــو  ۱۰۰ه ــزار ت ــن و جاج ــرم  ۴۰ه ــزار ت ــن اس ــت.
ایــن کارخانــه در صــورت راه انــدازی کامــل بیــش از  300هــزار میلیــارد ریــال قابلیــت ارزش گــذاری خواهــد داشــت .در مفروضــات
نــرخ دالر بــرای ســال مالــی  1401شــرکت برابــر  300هــزار ریــال  ،تولیــد  150هــزار تــن و نــرخ شــمش  2500دالر بــرآورد شــده و ســود
کارشناســی بــا لحــاظ هزینــه مالــی و اثــرات تســهیالت ارزی ســود  16،875میلیــارد ریــال بــرآورد مــی شــود.
الزم بــه ذکــر اســت شــرکت نیــم ســال اول ســال مالــی  ( 1400منتهــی بــه اســفند  )1399بــا تولیــد و فــروش  53هــزار تــن شــمش
 26،086میلیــارد ریــال درآمــد فــروش و  3،755میلیــارد ریــال ســود خالــص محقــق کــرد.

بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش
ایــن شــرکت بــه عنــوان هلدینــگ حمــل و نقــل شــرکت ســرمایه گــذاری غدیــر بــه شــمار مــی رود .کشــتیرانی ،خدمــات دریایــی و
بنــدری ،حمــل و نقــل ریلــی و جــاده ای و خدمــات لجســتیک و انبــار ،محورهــای اصلــی فعالیــت ایــن هلدینــگ بــه شــمار مــی رونــد.
ً
ســرمایه ایــن شــرکت در حــال حاضــر  1.040میلیــارد ریــال اســت کــه تمامــا متعلــق بــه گــروه ســرمایه گــذاری غدیــر اســت.

نام شرکت

درصد مالکیت

بهای تمام شده

ارزش بازار

بهای تمام شده
هر سهم (ریال)

حمل و نقل ریلی پارسیان (حپارسا)

62.22

۱,۲۶۱,۹۹۸

۴,۱۸۵,۱۲۰

دریابان جنوب ایران کیش

100

۶۰۰,۵۹۰

۱,۰۸۰,۰۰۰

۴۷۹,۴۱۰

۱,۸۶۲,۵۸۸

۵,۲۶۵,۱۲۰

۳,۴۰۲,۵۳۲

جمع

۸,۱۱۲

ارزش
هر سهم (ریال)
۲۶,۹۰۱

افزایش
(کاهش)
۲,۹۲۳,۱۲۲

شــرکت حمــل و نقــل ریلــی پارســیان در بخــش حمــل و نقــل ریلــی و شــرکت دریابــان جنــوب در بخــش کشــتیرانی و خدمــات بنــدری
و از ســهامداری در شــرکت ایــران ماریــن سرویســز در بازرگانــی و حمــل و نقــل جــاده ای فعــال اســت.

محاسبه ارزش خالص دارایی سرمایه گذاری غدیر
مارک ــت س ــرمایه گ ــذاری ه ــای بورس ــی "وغدی ــر" ب ــا توج ــه ب ــه عرض ــه اولی ــه هلدینگ ــی س ــیمانی س ــغدیر  1040ه ــزار میلی ــارد ری ــال
اس ــت .همچنی ــن ب ــرآورد کارشناس ــی ارزش س ــرمایه گ ــذاری ه ــای مول ــد و س ــودآور هلدین ــگ در بخ ــش خ ــارج از ب ــورس بی ــش از
 667ه ــزار میلی ــارد ری ــال تخمی ــن زده م ــی ش ــود  .همانط ــور ک ــه مالحظ ــه م ــی ش ــود س ــهم س ــبد خ ــارج از بورس ــی در پرتف ــوی غدی ــر
 39درصــد اســت کــه پتانســیل عرضــه اولیــه در بــازار ســرمایه را دارا اســت کــه بــه شــفاف شــدن دارایــی هــای و رشــد ارزش ایــن
هلدین ــگ منج ــر خواه ــد ش ــد.
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گزارش تحلیلی شرکت سرمایه گذاری غدیر
(وغدیر)
شـمارهسی ام
1400/09/27

سرمایهگذاری ملی ایران (سهامی عام)
«هلدینگ»

ارزش خالص دارایی سرمایه گذاری غدیر (میلیون ریال)

جمع

شرح

بورسی

غیر بورسی

ارزش بازار

1,040,144,525

667,526,862

1,707,671,386

بهای تمام شده

63,182,782

72,483,455

135,666,237

ارزش افزوده

976,961,742

595,043,407

1,572,005,149

حقوق صاحبان سهام

158,923,585

سود فروش و سرمایه گذاری

2,317,524

ارزش خالص دارایی ها

1,733,246,258

سرمایه

72,000,000

(ریال) NAV

24,073

قیمت پایانی (ریال)

14,440

P/NAV

60%

محاسبه سود شرکت سرمایه گذاری غدیر
دوره مالی

1397

1398

1399

نه ماهه منتهی به
شهریور 1400

1400

1401

درامد سود سهام

20,277,761

40,575,890

67,532,661

33,717,369

122,047,280

238,433,114

درامد سود تضمین شده

0

252,457

802,544

305,568

611,136

763,920

سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها

1,937,610

263,559

7,850,285

4,932,444

7,249,968

0

سایر درامدهای عملیاتی

121,118

29,007

23

-997,83

-997,83

0

درامد کل

22,336,489

41,120,913

76,185,513

38,871,384

129,824,387

239,197,034

هزینه های عمومی ,اداری و تشکیالتی

-119,484

-670,910

-150,021

-188,521

-377,042

-490,155

سود (زیان) عملیاتی

22,217,005

40,450,003

76,035,492

38,682,863

129,447,345

238,706,879

هزینه های مالی

-1,281,711

-1,018,730

-1,105,476

-2,355,116

-4,710,232

-6,286,542

خالصسایردرامدهاوهزینههایغیرعملیاتی

-758,107

-360,326

-1,268,413

-146,248

-146,248

0

سود(زیان)خالصعملیاتدر حالتداومقبلاز مالیات

20,177,187

39,070,947

73,661,603

36,181,499

124,590,865

232,420,337

مالیات

-34,777

-38,343

0

0

0

0

سود (زیان) خالص

20,142,410

39,032,604

73,661,603

36,181,499

124,590,865

232,420,337

سود هر سهم پس از کسر مالیات

280

542

1,023

503

1,730

3,228

سرمایه

72,000,000

72,000,000

72,000,000

72,000,000

72,000,000

72,000,000

بیش ــترین س ــهم از س ــودآوری هلدین ــگ ب ــه نماده ــای پارس ــان ،پ ــارس و ش ــرکت بی ــن الملل ــی توس ــعه صنای ــع و مع ــادن غدی ــر
اختص ــاص دارد.
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گزارش تحلیلی شرکت سرمایه گذاری غدیر
(وغدیر)
شـمارهسی ام
1400/09/27

سرمایهگذاری ملی ایران (سهامی عام)
«هلدینگ»

در جدول ذیل به سهم شرکت های سرمایه پذیر در کسب سود هلدینگ غدیر پرداخته شده است:

سهم از سود سال  1401سرمایه گذاری غدیر
( DPSریال)
1401

تقسیم سود

سود کل
(میلیون ریال)

سهم از سود

6436

5792

90%

152,223,549

64%

پارس

26631

26631

100%

29,676,085

12%

وبشهر

900

400

44%

266,088

0%

( EPSریال)
1401

نام شرکت
پارسان

کگهر

4000

2800

70%

268,806

0%

سغدیر

1339

669.5

50%

1,681,534

1%

گسترش صنعت نوین ایرانیان

6,171,606

3%

بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

38,588,990

16%

سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

3,321,160

1%

مجتمعصنایعآلومینیومجنوب

4,303,125

2%

بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش

1,467,983

1%

سایر

464,188

0%

جمع

238,433,114

100%

در ای ــن بخ ــش س ــود کارشناس ــی ش ــرکت ه ــای ب ــا اهمی ــت در پرتف ــوی نف ــت و گاز پارس ــیان ب ــرای س ــال  1401ش ــرح داده ش ــده
اس ــت.
در مفروضات نرخ دالر  250هزار ریال ،اوره  500دالر برای  ،متانول  340دالر و خوراک  20سنت لحاظ شده است.
محاسبه سود شرکت های پارسان
تقسیم سود

شرکت

1401 EPS

1401 DPS

پتروشیمی زاگرس

33597.25

31,917

95%

پتروشیمی پارس

26631

26,098

98%

پتروشیمیپردیس

42412.84

25,448

60%

پاالیش نفت تبریز

6000

4,200

70%

پاالیش نفت شیراز

15000

10,500

70%

پتروشیمیشیراز

13658

8,195

60%

صنایعپتروشیمیکرمانشاه

7700

2,310

30%

پتروشیمی خراسان

17966.82

13,116

73%

پاالیش نفت بندرعباس

1150

920

80%

س ــرمایه گ ــذاری غدی ــر ب ــرای س ــال مال ــی منته ــی ب ــه آذر م ــاه  1400حداق ــل  1730ری ــال س ــود محق ــق خواه ــد ک ــرد ک ــه ب ــا در نظ ــر
گرفت ــن سیاس ــت تقس ــیم  80درص ــد و س ــود کارشناس ــی س ــال آین ــده نس ــبت  P/Eتحلیل ــی  4واح ــد را نش ــان میده ــد .ب ــر ای ــن
اســاس بــا توجــه بــه دارایــی هــای تحــت تملــک و قــدرت ســودآوری بــاال ایــن شــرکت مشــخصه هــای الزم بــرای ســرمایه گــذاری
بلندم ــدت را دارا اس ــت.
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(وغدیر)

توضیح مهم:

آنچ ــه در ای ــن گ ــزارش مطالع ــه م ــی کنی ــد ،تحلی ــل آخری ــن
وضعیــت شــرکت اســت و بــرای اتخاذ تصمیم ســرمایه گذاری
کافـــی نیســـت .ایـــن گـــزارش ســـعی دارد فرهنـــگ تحلیـــل
را در ســـطح بـــازار ســـرمایه افزایـــش دهـــد و همچنیـــن بـــه
هیــچ وجــه توصیــه ای بــرای خریــد و فــروش سهـــــــــــام نیســت.

ته ــران  ،خیابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان کری ــم خ ــان زن ــد ،خیاب ــان ش ــهید عض ــدی
(آب ــان جنوب ــی) ،ش ــماره  ،11س ــاختمان ش ــهید بهم ــن محمودپ ــور
فکس 021-88919676 :
تلفن 021-88903293:

www.nici.ir

