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 نگاهی اجمالی به وپترو

 :تیحوزه فعال

 شرکت یفرع یتجار واحدهایخود جزءِ  همچنینو  باشدی و تابعه م یشرکت فرع نیچند یشرکت دارا نیا

 بوده و واحد تجاری نهایی، شستا می باشد. ) تاپیکو( نیمی تامیپتروش و گازنفت و  گذاریسرمایه 

بخشها در  نیاز ا کدامهر  تیاست که فعال هیو بازار سرما ایپروژه  ،گذاری هیو سرما بازرگانی ،یو مهندس یخدمات فند، یتول بخش 5مشتمل بر  های وپتروت یفعال

 شود: یانجام م ذیلو به شرح  گروهعضو  یشرکتها قالب

 شرکتهای غیر مدیریتی.، گروه شیمیایی، گروه لوله ساز، گروه دوده، گروه یمهندس یخدمات فنگذاری ، گروه  هیسرما گروه گذاری

 :در جدول زیر به تن می باشند زیر مجموعه های وپترو دیتول ارقامت یا و یکل ظرف*
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 جدول شماره یک
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 2جدول شماره 
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 وپترو محصوالت شرکتهای زیر مجموعه نگاهی به فروش، بهای تمام شده و سود ناخالص
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 پرتفوی بورسی وپترو

 

 

 

 

نمادپرتفوی بورسی وپتروردیف
سرمایه

)میلیون ریال(

ارزش

 اسمی
تعداد سهام

درصد

مالکیت

بهای تمام شده

)میلیون ریال(

قیمت سهم

)ریال(

ارزش بازار

)میلیون ریال(

افزایش

)کاهش(

369,28090,3609,616,0229,246,742%250,0001,000106,419,01542.6شکربنکربن ایران1
256,17252,5304,429,0894,172,917%1,090,2961,00084,315,4117.7وساختسرمایه گذاری ساختمان ایران2

252,31214,2501,414,3041,161,992%200,0001,00099,249,38249.6رتکوتکین کو3

181,45926,9092,632,1112,450,652%225,0001,00097,815,24843.5پلولهتولیدی گازلوله4
81,76819,8002,051,2481,969,480%474,5221,000103,598,36821.8شدوصدوده صنعتی پارس5
32,06930,470806,457774,388%350,0001,00026,467,2507.6پسهندالستیک سهند6
-25,4395002,16023,279%30,0001,0004,320,39214.4چبسپابسته بندی پارس7
15,5715,000136,198120,627%1,500,0001,00027,239,6181.8نوینبیمه نوین8
10,635369,40085,37674,741%950,0001,000231,1220.0شفنپتروشیمی فن آوران9
5,05121,94041,90336,852%221,9411,0001,909,8910.9ثامانسرمایه گذاری سامان گستر اصفهان10
99431,550784,297783,303%1,860,0001,00024,858,8681.3کاالبورس کاالی ایران11
9947,9906,8915,897%4,500,0001,000862,5000.0وتوسمسرمایه گذاری توسعه ملی12
40013,1504,5474,147%2,750,0001,000345,8030.0وبهمنسرمایه گذاری بهمن13
10749,9203,4513,344%6,000,0001,00069,1380.0شخارکپتروشیمی خارک14
134,167384371%2,630,4631,00092,0660.0شفاراپتروشیمی فارابی15
1,225,2541,000,0001,225,2540%1,280,0001,000,00030,0002.3-صندوق بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین16
2,457,51823,239,69220,782,174جمع
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 پرتفوی غیر بورسی وپترو

 

پررتفوی غیر بورسی وپتروردیف
سرمایه

)میلیون ریال(

ارزش

 اسمی
تعداد سهام

درصد

مالکیت

بهای تمام شده

)هر سهم/ ریال(

بهای تمام شده

)میلیون ریال(

قیمت برآوردی

سهم )ریال(

ارزش بازار برآوردی

)میلیون ریال(

افزایش

)کاهش(

1,000699,20032,01122,381,83621,682,636%700,0001,000699,200,00099.9سرمایه گذاری هامون کیش1

1,045154,62440,0005,919,4345,764,810%233,0461,000147,985,84463.5شیمی بافت2
7,064224,87835,0001,114,241889,363%100,0001,00031,835,44531.8لوله های دوجداره قدر3
21,553205,722100,000954,500748,778%47,725,0001,000,0009,545,00020.0پتروشیمی الیانس4

2,923140,71115,000722,100581,389%200,0001,00048,139,97224.1شیمیایی فرآورد قشم5

1,00065,06510,000650,607585,542%110,0081,00065,060,73059.1مهندسی و نصب فیرمکو پارس6
1,05173,5945,000349,956276,362%70,0001,00069,991,250100.0صنایع کیمیای غرب گستر7
2,05630,84010,000150,000119,160%50,0001,00015,000,00030سلسله آب حیات کرمان8
1,00010,0005,00050,00040,000%1,000,0001,00010,000,0001پتروشیمی هرمز9
1,0009,0005,00045,00036,000%10,0001,0008,999,60090احداث و خودکفایی صنایع-شاخص10
1,0003,3745,00016,87213,498%6,000,0001,0003,374,4950.06پتروشیمی هنگام11
9,9971,14350,0005,7174,574%122,50010,000114,3330.09بازرسی فنی مستقل آتی12
10,0001,72550,0008,6256,900%9,200,00010,000172,5000.02پتروشیمی کارون13
100,043937500,0004,6833,746%1,000100,0009,3660.94تولیدی پلیکا14
44,444,444800200,000,0003,6002,800%30,00010,000180پتروشیمی ارگ15
3,00045015,0002,2501,800%30,0001,000150,0000.50صنایع کربنات کلسیم آهوان16
10,00016050,000800640%1,24010,00016,00012.90صنعت سرمایه گذاری ایران17
9,20013846,000690552%1,5001,00015,0001سرمایه گذاری اتحاد18
1,000,000965,000,000480384%1001,000,000960.10کیمیا ورزان مهر غرب19
842445,000261217%35,2051,00052,2280.15توسعه امور عمرانی و سرمایه گذاری بوشهر20

1,622,50132,381,65230,759,151 جمع
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پرتفوی بورسی هامون کیش

 

پرتفوی بورسی هامون کیش
سرمایه 

)میلیون ریال(

ارزش

 اسمی

درصد 

مالکیت
تعداد سهام

بهای تمام شده 

هر سهم )ریال(

بهای تمام شده

)میلیون ریال(

ارزش هر 

سهم )ریال(

ارزش بازار

)میلیون ریال(

افزایش 

)کاهش(

۱،۰۹۰،2۹۶۱،۰۰۰۱۷.۶۷۱۹2،۶۳5،5۱۴۳،۳۱۳۶۳۸،۱۰۷52،۹۱۰۱۰،۱۹2،۳۴5۹،55۴،2۳۸شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران

۹5۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰.۹۸۹،2۸5،۶۶۹۳۰،2۳۰2۸۰،۷۰۳۳۱5،۴۰۰2،۹2۸،۷۰۰2،۶۴۷،۹۹۷پتروشیمی فن آوران

۳5۰،۰۰۰۱،۰۰۰۱۱.5۳۴۰،۳۴۶،۱۷۸2،۱۴۶۸۶،5۹۶2۸،۸۸۰۱،۱۶5،۱۹۷۱،۰۷۸،۶۰۱صنایع الستیکی سهند

25۰،۰۰۰۱،۰۰۰۶.22۱5،5۴۳،۹۰۹۱5،۰۶۳2۳۴،۱۴۳۷۰،۹2۰۱،۱۰2،۳۷۴۸۶۸،2۳۱کربن ایران

۶،۰۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰.۳۱۷،۷۶5،2۳۱۷،۰۳۹۱25،۰۴۸۴۳،۳۴۰۷۶۹،۹۴5۶۴۴،۸۹۷پتروشیمی خارک

۱۸۰،۰۰۰۱،۰۰۰2.۷۴،۸5۶،۱۱52،۷۸۱۱۳،5۰۶5۴،۱۶۳2۶۳،۰2۱2۴۹،5۱5کارخانجات صنعتی پیام

2۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰۱.۱۸2،۳۶۶،۰۸2۱،۰۰۷2،۳۸۳۱۷،2۱۰۴۰،۷2۰۳۸،۳۳۷شرکت بازرسی فنی وکنترل خوردگی تکین کو

۷۰-۱۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰.22۰،۰۰۰۴،5۰۰۹۰۱،۰۰۰2۰تولیدی پارس قوطی

۱،۰۹2-۳۰،۰۰۰۱،۰۰۰۴.۰۷۱،22۰،۱۹2۱،۳۹5۱،۷۰25۰۰۶۱۰بسته بندی پارس

2۰۷،۰۴2،۸۶2۱،۰۰۰۰.۰۱۱۸،۸۸۱،۱۴۱۱،۰5۳۱۹،۸۷5۳،۹۰۴۷۳،۷۱۱5۳،۸۳۶بانک ملت

2۰۹،۰۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰۸،۴۴2،۹۱۱۱،۷۶۷۱۴،۹۱۸۱۰،۰۸۰۸5،۱۰۴۷۰،۱۸۶فوالد مبارکه اصفهان

۶۱،5۰۳،5۳۹۱،۰۰۰۰.۰۱۳،۳۶۰،۰۰۰۱،۷۸۱5،۹۸5۳،۳۹۰۱۱،۳۹۰5،۴۰5ذوب آهن اصفهان

۱،۰۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰.5۷5،۷۳۱،۹۷۱۱۷،۸۷۹۱۰2،۴۸۴۱۸،۹۸۴۱۰۸،۸۱5۶،۳۳۱صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین

۳۱،۰۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰.۰۴۱۳،۸2۸،2۹۱۷،۱۸5۹۹،۳5۰۹،2۷۰۱2۸،۱۸۸2۸،۸۳۸سرمایه گذاری صدر تامین

۴۰،۶۳۴-۶۰،۰۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰2،۸۸۰،۱5۷2۱،۰۸۸۶۰،۷۳۷۶،۹۸۰2۰،۱۰۳مخابرات ایران

5۴،۹۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰۹۸۶،۸۷۳۳،2۹۰۳،2۴۷۸،۰۴۰۷،۹۳۴۴،۶۸۷هلدینگ توسعه معادن و فلزات

۶،۰۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰.۰۴2،۴۰۹،۳۱۴۱۳،۴۹۱۳2،5۰5۱۴،۱۳۰۳۴،۰۴۳۱،5۳۸کالسیمین

۳۰،۰۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰۱،۱۹۹،5۴5۸،۰۰۶۹،۶۰۳۹،۳۹۰۱۱،2۶۳۱،۶۶۰مدیریت سرمایه گذاری امید

۸۰،۰۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰.۰۱۷،۹۸۷،5۰۰۸،۸۹۴۷۱،۰۴۰۱۱،۴5۰۹۱،۴5۶2۰،۴۱۶سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

۴۷۴،522۱،۰۰۰۰۱5،۸۱۶۱،۸۹۷۳۰۱۶،۰۹۰25۴22۴دوده صنعتی پارس

۴۴،۰۱۱-2،۶۳۰،۴۶۳۱،۰۰۰۰.۰5۱،2۹2،5۳5۳۷،2۷2۴۸،۱۷5۳،222۴،۱۶۴سرمایه گذاری شفا دارو

۳۰،۴۳۶-5،۰۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰.۱5۷،۳۸۰،۰۰۰۷،۴۳۱5۴،۸۴۱۳،۳۰۷2۴،۴۰5گروه اقتصادی کرمان خودرو

۸5۴-۱،۸2۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰.۱۱،۸۳۰،۰۰۰۱۳،۹5۶25،5۴۰۱۳،۴۹۰2۴،۶۸۶هلدینگ صنایع پتروشیمی

225،۰۰۰۱،۰۰۰۰2،۰۰۰5۰۰۱25،۴2۳5۰۴۹تولیدی گازلوله

5۶،۴۱۰-2،۶5۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰.۱2۳،۱۱۰،۰۰۰۳۳،۱5۸۱۰۳،۱22۱5،۰2۰۴۶،۷۱2آسان پرداخت پرشین

۶،۰۹۸-2،52۳،۹۰۴۱،۰۰۰۰.۱۴۳،۴۷۶،5۳۰۶،2252۱،۶۴۱۴،۴۷۱۱5،5۴۳حمل ونقل بین المللی خلیج فارس

25،5۶5-۱5،۰۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰.۰۶۸،۹۳۱،۱۶۷۹،۹5۰۸۸،۸۶۹۷،۰۸۸۶۳،۳۰۴سرمایه گذاری صبا تأمین

۱۱،۸5۳-۱،۰2۷،5۴۹۱،۰۰۰۰.۰۳2۸۸،۱۱۷۱۳۶،۰۱۸۳۹،۱۸۹۹۴،۸۸۱2۷،۳۳۶پاالیش نفت شیراز

۶،۷۰۷-۸،۰۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰2۱۱،۳۶5۱۷۴،۱25۳۶،۸۰۴۱۴2،۳۹5۳۰،۰۹۷پتروشیمی مارون

۸،5۷۱-۱،۱25،۰۰۰۱،۰۰۰۰.۰۶۷۱5،۱۱۱۳۱،۰۷522،222۱۹،۰۹۰۱۳،۶5۱مس شهید باهنر

۶۱،22۷-۱5،۰۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰.۱۱5،۳۶۷،۱۶۰۱۰،۴۰۰۱5۹،۸22۶،۴۱۶۹۸،5۹5سرمایه گذاری صبا تأمین )حق تقدم(

۴۸،۶۶۴-2،۷۶۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰.۱۱۳،۰۶5،۱5۸۴۴،۱2۶۱۳5،25۴2۸،25۰۸۶،5۹۰تولید نیروی برق دماوند

۳5،۴۶۷-2،۷5۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰.۰۶۱،۶۹۷،۱۷۷۳۹،۴2۷۶۶،۹۱5۱۸،5۳۰۳۱،۴۴۸سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

۳۸،2۹۳-۱،۰۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰.۱2۱،2۴۹،۰۰۸52،۳۷۸۶5،۴2۱2۱،۷2۰2۷،۱2۸مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

۱۸،25۷-5۰،۰۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰.۰2۷،۹۴۰،۰۸۹۱۷،5۶۹۱۳۹،5۰2۱5،2۷۰۱2۱،2۴5فوالد خوزستان

5،۸۶۹-2،۹۳۶،۴22۱،۰۰۰۰.۰۴۱،۰۴۱،۹2۱5۳،۰۴255،2۶۶۴۷،۴۱۰۴۹،۳۹۷توسعه معدنی و صنعتی صبا نور

۱۶۱،۳۰۶-2۷،25۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰.۰۷2۰،۱5۸،5۷۶۱5،۴۱2۳۱۰،۶۸۱۷،۴۱۰۱۴۹،۳۷5سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

۴۷،۴۹2-25،۳۸۳،۸5۰۱،۰۰۰۰.۰۴۱۰،۹۱5،۰55۶،۸۳۶۷۴،۶۱52،۴۸52۷،۱2۳بانک سینا

۱۶،۶۳2-2۷،۰۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰.۰۱۳،22۴،۴۷5۱۸،۳۴۸5۹،۱۶2۱۳،۱۹۰۴2،5۳۰سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

۹،۴۷۸-۱2،۰۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰.۰۱۱،۷۶۱،۷2۶۱۷،۴۸۷۳۰،۸۰۷۱2،۱۰۷2۱،۳2۹آهن و فوالد ارفع )حق تقدم(

۶،۶۰2-۱5۶،۳۴۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰5،۴۰۰،۰۰۰۳،۸5۴2۰،۸۰۹2،۶۳۱۱۴،2۰۷بانک پارسیان

2،2۳2-۱۰،۰۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰.۰۱۶۰۰،۰۰۰۱۱،5۸5۶،۹5۱۷،۸۶۶۴،۷۱۹صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی

۱۰،۸۸2-2۸۷،۰۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰۴،۸5۰،۰۰۰۱2،۰۷۴5۸،55۷۹،۸۳۰۴۷،۶۷5مادر )هلدینگ( صنایع پتروشیمی خلیج فارس

۱،۰۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰.۶۴۶،۴۰۰،۰۰۰۱۰،۰5۸۶۴،۳۷۴۱۰،۱55۶۴،۹۹2۶۱۸صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار

۸۹،۶۰۰۱،۰۰۰،۰۰۰۱۰2.۸5۹2،۱5۸۸۴۱،۴۱۴۷۷،5۴۳۸۴۱،۴۱۴۷۷،5۴۳۰صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت 

۴۴۸-۳۰،۰۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰.۰۱۱،5۷۱،5۹2۷،۰۰5۱۱،۰۰۹۶،۷2۰۱۰،5۶۱مدیریت سرمایه گذاری امید )حق تقدم(

۱۴،۴۰۳-۱،۱25،۰۰۰۱،۰۰۰۰.۰۸۹5۳،۴۸۱۳۰،۰۷52۸،۶۷۶۱۴،۹۷۰۱۴،2۷۳مس شهید باهنر )حق تقدم(

)ETF(۱،۰۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰2.۳۴2۳،۳۷۶،۰۰۰۱۰،۰۷۷2۳5،55۳۱۰،۱552۳۷،۳۸۳۱،۸۳۰صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

5۴،۹۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰۳۹۸،۹۰۶۱،۶۳2۶5۱5،۸۱۰2،۳۱۷۱،۶۶۶هلدینگ توسعه معادن و فلزات )حق تقدم(

۱،۱۱۴-۶،5۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰.۰۱۴۴۴،۴۴۴۱۱،۱۴۰۴،۹5۱۸،۶۳۴۳،۸۳۷صنایع پتروشیمی تخت جمشید

۳،۸۴۸،۹۷5۱۸،۴۱۷،۴۰۸۱۴،5۶۸،۴۳۳جمع
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 پرتفوی غیر بورسی هامون کیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرتفوی غیر بورسی هامون کیش
سرمایه 

)میلیون ریال(

ارزش 

اسمی هر 

سهم )ریال(

درصد

 مالکیت
تعداد سهام

بهای تمام 

شده هر 

سهم )ریال(

بهای تمام شده

)میلیون ریال(

قیمت برآوردی

سهم )ریال(

ارزش بازار 

برآوردی

)میلیون ریال(

افزایش

)کاهش(

۱۰،۰۰۰5۰۱۰۰۱۹۹،۹۹۸،۰۰۰5۰۱۰،۰۰۰2۱،۰۰۰۴،۱۹۹،۹5۸۴،۱۸۹،۹5۸گسترش تجارت هامون

5۰،۰۰۰۱،۰۰۰۱۰5،۰۰۰،۰۰۰2،۰5۶۱۰،2۸۰۳،۰۰۰۱5،۰۰۰۴،۷2۰سلسله آب حیات کرمان

2۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰5.۰۳۱۰،۰5۹،۰۰۰۱،۰۰2۱۰،۰۸۴۱۴،۰۰۰۱۴۰،۸2۶۱۳۰،۷۴2شیمیایی فرآورد قشم

۳۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰.5۱5۰،۰۰۰۳،۰۰۰۴5۰۱5،۰۰۰2،25۰۱،۸۰۰صنایع کربنات کلسیم آهوان

۱۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰۰.۰۱۱۰،۰۰۰۱،۰۰۰۱۰۳،۰۰۰۳۰2۰تولیدی لوله های دوجداره قدر

2۳۳،۰۴۶۱،۰۰۰۰2،۶۸۱۱،۱۱۹۳۴۰،۰۰۰۱۰۷۱۰۴شیمی بافت

۱۱۰،۰۰۸۱،۰۰۰۰2،55۸۳۹۱۱۱۰،۰۰۰2۶25مهندسی و نصب فیرمکو پارس

۱۰۱،۰۰۰55۰۰۰۰5،۰۰۰۳۳فرآورده های شیمیایی تأمین باختر

۳۰،۸2۸۴،۳5۸،۱۹۹۴،۳2۷،۳۷۱جمع
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 درصدی شرکت گسترش تجارت هامون را دارا می باشد که خود این شرکت زیر پرتفوی ارزنده ای به شرح زیر دارد. ۱۰۰هامون کیش مالکیت ضمن در 

 

 

 

 

 

نمادگسترش تجارت هامون
سرمایه

)میلیون ریال(
تعداد سهام

درصد

 مالکیت

بهای تمام شده

)هر سهم/ ریال(

بهای تمام شده

)میلیون ریال(

ارزش برآوردی

 سهم ) ریال(

ارزش بازار برآوردی

)میلیون ریال(

افزایش

)کاهش(

2,48553,29313,560290,862237,569%81,500,00021,450,0000.03تاپیکوسرمایه گذاری نفت و گاز تامین

2,36316,53390,360632,225615,692%1,820,0006,996,7340.38شکربنکربن ایران

2,6685,33514,58029,16023,825%50,000,0002,000,0000.00وپتروسرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

-4,2783,5654,0623,385180%44,000,000833,3330.00وبملتبانک ملت

-10,02210,0229,7409,740282%51,000,0001,000,0000.00شترانپاالیش نفت تهران

12,55918,83913,09019,635796%6,000,0001,500,0000.03شپناپاالیش نفت اصفهان

28,5446,467124,47028,20021,733%1,000,000226,5620.02شپدیسپتروشیمی پردیس

25,1838,940167,85259,58750,647%1,000,000355,0000.04واحیامجتمع صنایع  معادن احیا سپاهان

17,694181,02652,530537,424356,398%250,00010,230,8074.09وساختشرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران

283590,360111,043111,008%200,0001,228,8980.61شکربنشرکت کربن ایران

7,019160,66914,250326,197165,528%6,000,00022,891,0000.38رتکوشرکت تکین کو

40,0004049,9205010%500,0001,0000شخارکشرکت پتروشیمی خارک

30,172286,63330,880293,3606,727%950,0009,500,0001شکلرشرکت نیروکلر

9091370,850408407%110,0001,1000.001شفنشرکت پتروشیمی فناوران

1,040,2012071,040,2012070%1990.000-اعتمادصندوق اعتماد پارسیان

1,000751,60517,0001,870,0001,118,395%110,009110,000,000100فیرمکوشرکت فیرمکو پارس

1,503,2104,211,4842,708,274جمع
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 هامون کیش NAVبررسی و محاسبه 

 

شرکت شیمی بافت می باشد. در تصاویر زیر نگاهی به تولیدات و فروش و سایر اجزای صورتهای مالی شیمی بافت یکی از زیر مجموعه های ارزنده غیر بورسی وپترو، 

 انداخته ایم.

سال مالی

30 اسفند ماه 1399

3,848,975

30,828

18,417,408

4,358,199

14,568,433

4,327,371

316,909

3,194,731

22,407,444

700,000,000

32,011

4,564

eps  993,416

ارزش دفتری سهم

 تفاوت ارزش برآوردی سرمایه گذاری های غیر بورسی از 

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

 حقوق صاحبان سهام

 NAV   شرکت

 تعداد سهام شرکت

 NAV  هر سهم

 تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی از بهای تمام 

NAV - سرمایه گذاری هامون کیش

بهای تمام شده پرتفوی داخل بورس شرکت

بهای تمام شده پرتفوی خارج از بورس شرکت

ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت

ارزش بازار پرتفوی غیر بورسی شرکت
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 ۱۳۹۹نگاهی به صورتهای مالی و سودآوری عالی شیمی بافت در سال 

 

 صورتهای مالی منتشره شرکت، به شرح زیر است.خود شیمی بافت عالوه بر فعالیت اصلی ، در چند شرکت نیز سرمایه گذاری کرده است که طبق 

صورتهای مالی شیمی بافت
عملکرد واقعی 

۱۳۹۹/۱2/۳۰

عملکرد واقعی

۱۳۹۸/۱2/2۹

درصد

 تغییر

۱2،۱۹۱،۳۸۳۱۰،2۰5،۱۶۸۱۹درآمدهای عملیاتی

۴۱-۸،۳۳۸،2۶۱-۱۱،۷۶۴،۱۸۶-بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی

۷۷-۴2۷،۱۹۷۱،۸۶۶،۹۰۷سود )زیان( ناخالص

۹۴-۱۴2،۳۶۷-2۷۶،۳52-هزینه  هاى فروش، ادارى و عمومى

۰۰۰هزینه کاهش ارزش دریافتنی  ها )هزینه استثنایی(

۴۰۶،۶۰۱۱۸۰،۱5۰۱2۶سایر درآمدها

۱۳۸-۱۷،2۴2-۴۰،۹55-سایر هزینه ها

۷۳-5۱۶،۴۹۱۱،۸۸۷،۴۴۸سود )زیان( عملیاتی

۷،۹۹۴۷۳-2،۱۶۴-هزینه  هاى مالى

2،۰۱۹،۴۳۶۳۴،۸۶۶5،۶۹2سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

۳۷،۱۹5۹،۰۷۸۳۱۰سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

2،5۷۰،۹5۸۱،۹2۳،۳۹۸۳۴سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

۳5۴،۴۴2۹2-2۹،۳۰۹-مالیات

2،5۴۱،۶۴۹۱،5۶۸،۹5۶۶2سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

2،5۴۱،۶۴۹۱،5۶۸،۹5۶۶2سود )زیان( خالص

۶۸-2،۰۸۳۶،5۷۱عملیاتی )ریال(

۸،۸2۳۱۶۱5،۳۸۰غیرعملیاتی )ریال(

۱۰،۹۰۶۶،۷۳2۶2ناشی از عملیات در حال تداوم

۱۰،۹۰۶۶،۷۳2۶2سود )زیان( پایه هر سهم

۱۰،۹۰۶۶،۷۳2۶2سود )زیان( خالص هر سهم– ریال

2۳۳،۰۴۷2۳۳،۰۴۷سرمایه



13 
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نشده و در سر فصل از طرفی، وپترو در چند پروژه و ساختمان و زمین سرمایه گذاری کرده که در طبقه بندی سرمایه گذاری های بورسی و غیر بورسی شرکت آورده 

 داراییها به شرح زیر است.دیگری نقل شده است. جزییات دارایی های ملکی و ارزش بازار برآوردی این 

 

ام شده و مشخصات امالک وپترو به موپترو، بهای ت ۹۹ماهه  ۱2مستندات و مدارک و مشخصات سرمایه گذاری های ملکی وپترو: در یادداشتهای همراه صورتهای مالی 

 شرح و جداول زیر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

دارایی های ملکی وپترو
درصد

مالکیت
متراژ

قدرالسهم

وپترو

بهای تمام شده

)میلیون ریال(

ارزش بازار 

برآوردی

) هر متر مربع(

ارزش بازار برآوردی

)میلیون ریال(

11230,466150,000,0001,680,000 واحدواحدی 224%50پروژه 224 واحدی ممکو

2500125078,762200,000,000500,000%50زمین کوهک

1000100031,35650,000,00050,000%100پروژه پارسیان مهر

170001700043,12510,000,000170,000%100زمین احمد آباد مستوفی

183,7092,400,000جمع
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  جدول یک
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 2جدول 

 

 پترو به شرح زیر است.( وNAVو اما محاسبه و تعیین خالص ارزش داراییها )

ریال سود خالص بسازد. جالب توجه اینکه کل سود  2555بوده و به اتمام رسیده و شرکت توانسته به ازای هر سهم  ۳۱/2/۱۴۰۰گفتنی است، سال مالی وپترو به تاریخ 

 مزبور، عملیاتی بوده و حتی یک ریال از آن از محل فروش سرمایه گذاریها نبوده است.
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شرح
عملکرد واقعی 

۱4000/۰2/۳1

عملکرد واقعی 

۱۳۹۹/۰2/۳۱

درصد 

تغییرات

5،۰۴2،۰۸2۱،۹۶۶،2۶5۱5۶درآمد سود سهام

--۰2۴5،۹۰۶سود )زیان( فروش سرمایه گذاری ها

۰۰۰سایر درآمدهای عملیاتی

5،۰۴2،۰۸22،2۱2،۱۷۱۱2۸جمع درآمدهای عملیاتی

00هزینه های عملیاتی

2۳-۶۹۰،۸52-52۸،۶۱2-هزینه های فروش، اداری و عمومی

۰۰۰سایر هزینه های عملیاتی

2۳-۶۹۰،۸52-52۸،۶۱2-جمع هزینه های عملیاتی

۴،5۱۳،۴۷۰۱،52۱،۳۱۹۱۹۷سود )زیان( عملیاتی

۰۰۰هزینه های مالی

۶-۱۳5،۷۹۱۱۴5،22۹سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

۴،۶۴۹،2۶۱۱،۶۶۶،5۴۸۱۷۹سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

--۱،۰۴۷-۰مالیات بر درآمد

۴،۶۴۹،2۶۱۱،۶۶5،5۰۱۱۷۹سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

۰۰۰سود )زیان( عملیات متوقف  شده پس از اثر مالیاتی

۴،۶۴۹،2۶۱۱،۶۶5،5۰۱۱۷۹سود )زیان( خالص

2،۴۸۰۸۳۶۱۹۷سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

2،555۹۱5۱۷۹سود )زیان( پایه هر سهم

۴،۶۴۹،2۶۱۱،۶۶5،5۰۱۱۷۹سود )زیان( خالص

--۱،55۷،۹2۰۱،۰۴5،۱۱۳-سود )زیان( انباشته ابتدای دوره

--۳،۸۸۶،2۴۹-۰تعدیالت سنواتی

۴5-2،۸۴۱،۱۳۶-۱،55۷،۹2۰-سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

--۱،۱۷5،۶۳5-۳،۰۹۱،۳۴۱سود قابل تخصیص

۷۰-۳۸2،2۸5-۱۱5،۴۸۴-انتقال به سایر اندوخته ها

--۱،55۷،۹2۰-2،۹۷5،۸5۷سود )زیان( انباشته  پایان  دوره

2،555۹۱5۱۷۹سود )زیان( خالص هر سهم- ریال

۱،۸2۰،۰۰۰۱،۸2۰،۰۰۰۰سرمایه
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 ذاری وپترورزش گا

  

سال مالی

31 اردیبهشت 1400

2,457,518

1,622,501

183,709

23,239,692

32,381,652

2,400,000

20,782,174

30,759,151

2,216,291

316,909

5,266,845

59,341,370

1,820,000,000

32,605

2,894

24,915,800

250,000

100

eps1,013 واقعی 99

2,555

5.4

13,690

42%

ارزش دفتری سهم

eps واقعی 1400

 price

P/nav

 تفاوت ارزش برآوردی سرمایه گذاری های غیر بورسی از بهای تمام شده

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

 حقوق صاحبان سهام

 NAV   شرکت

 تعداد سهام شرکت

 NAV  هر سهم

ارزش بازار )میلیون ریال(

قیمت دالر

ارزش بازار )میلیون دالر(

P/E

تفاوت ارزش بازار برآوردی دارایی های ملکی از بهای تمام شده

 تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی از بهای تمام شده

NAV - وپترو

بهای تمام شده پرتفوی داخل بورس شرکت

بهای تمام شده پرتفوی خارج از بورس شرکت

ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت

ارزش بازار پرتفوی غیر بورسی شرکت

بهای تمام شده دارایی های ملکی )ممکو ،کوهک و سایر(

ارزش بازار برآوردی دارایی های ملکی
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 تومان به ازای هر سهم تقسیم سود نقدی داشته باشد. 25۰و اما مجمع عمومی عادی وپترو در اواخر مرداد ماه جاری برگزار خواهد شد و هیئت مدیره شرکت بنا دارد 

در حال  P/NANتومان، نسبت  ۱۳۶۹تابلوی سهم به رقم  تومان بوده و با توجه به قیمت ۳2۶۰در تاریخ گزارش بیش از ( NAVخالص ارزش داراییهای هر سهم )

 درصد می باشد.  ۴2حاضر حتی کمتر از 

وپترو در سال مالی جاری مضافأ بر اینکه، با توجه به جهش قابل توجه تولید و فروش سودآوری اغلب شرکتهای زیر مجموعه وپترو در ماههای اخیر، انتظار می رود که 

 تومان سود خالص فراهم نماید. امری که سهام ارزنده وپترو را همچنان در کانون توجه بازار قرار خواهد داد و گزینه مناسبی برای خرید و ۴۰۰به ازای هر سهم بیش از 

 سرمایه گذاری با دید کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بشمار می رود.

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه کننده : حافظ عزیزی نقش

 کارشناس ارشد بازار سرمایه

  ۱۴۰۰تیر ماه  ۱۹

 


