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شرکت درصد بیشترین سهم را در پرتفو  15مواد و محصوالت شیمیایی با درصد و  85با  مواد و محصوالت دارویی 31/03/1400طبق پرتفو منتهی به دوره 

 درصد پرتفو را شرکتهاي بورسی وما بقی را غیر بورسی تشکیل داده است . 85دارند . قابل ذکر است حدود 

 
 تاریخچه شرکت 

 تاریخ در) عام سهامی(شفادارو گذاري سرمایه شرکت.  است آن فرعی شرکتهاي و اصلی شرکت) عام سهامی( دارو شفا گذاري سرمایه شرکت شامل گروه
 شرکت سرمایه.  است رسیده بهثبت تهران تجاري غیر عالئم و شرکتها ثبت اداره در 237591 شماره تحت و ریال میلیارد 3 سرمایه با  1383 / 10 /09

 به 1390 / 12 /28 مورخ العاده فوق عمومی مجمع مصوبه طی و ریال میلیارد 351 مبلغ به 1386/ 09 /28 مورخ العاده فوق عمومی مجمع مصوبه بموجب
 آینده توسعه و طرح مدیریت شرکت تخصصی هلدینگ جزء شفادارو گذاري سرمایه شرکت حاضر حال در.  است یافته افزایش ریال میلیارد 1179,4 مبلغ
 رسیده ثبت به) داروئی هلدینگ( مالی نهاد عنوان به بهادار اوراق بورس سازمان نزد 1390 / 10 /25 مورخ 10986 شماره طی شرکت همچنین. باشد می پویا

 همچنین و است گردیده ابالغ شرکت به اجرایی مراحل قانونی ثبت پیرو و صادر1392 / 01 / 21تاریخ در مذکور شماره تحت شرکت فعالیت مجوز و
 عام سهامی شرکت به 1396 / 06 /20 مورخ العاده فوق عمومی مجمع صورتجلسه ثبت به مربوط 1369 / 05 / 15مورخ رسمی روزنامه بموجب شرکت
 عرضه و پذیرفته تهران بهادار اوراق بورس دوم بازار نرخهاي فهرست در شرکت شانزدهمین و پانصد بعنوان 1396 ماه اسفند 16 در شرکت سهام و شده تبدیل

 .شده است
 
 
 
 
 



 میباشد زیر شرح به شرکت اصلی فعالیت موضوع: 
 به یا تنهایی به که طوري به انتفاع کسب باهدف راي حق داراي بهادار اوراق سایر یا ها صندوق گذاري سرمایه واحدهاي ، الشرکه سهم ، سهام در گذاري سرمایه
 شرکت و یابد مالحظه قابل نفوذ آن در با گرفته دراختیار را پذیر سرمایه صندوق یا موسسه شرکت، کنترل ، واحد کنترل تحت اشخاص یا کنترل تحت اشخاص همراه

 فعالیت کشور از خارج و داخل در درمانی و بهداشتی یا شیمیایی و غذایی ، دارویی هاي زمینه با زمینه در)  خارجی و ایرانی از اعم( پذیر سرمایه صندوق با موسسه ،
 .کند

  سهامداران شرکت 

 
 

  گروهشرکتهاي زیر مجموعه 
، اسوه، کیمیدارو و فعالیت هاي شرکت اصلی، سرمایه گذاري بصورت مدیریتی مستقیم و غیر مستقیم در سهام شرکتهاي دارویی (شرکتهاي جابرابن حیان، راموفارمین

 باشد.می دانا) و شرکت پخش رازي 



 

 تفکیک سرمایه گذاري پرتفوي بورسی 
 

 
 
 



 تفکیک سرمایه گذاري پرتفوي غیر بورسی 

 
 

 ادان داروسازيشرکت  •

 جمع به و افتتاح رسماً 1377 سال در  و گردیده احداث مربع متر هزار 70 زیربناي با هکتار 30 مساحت به زمینی در و تبریز شهر در دانا داروسازي شرکت
 .است پیوسته کشور داروئی شرکتهاي

 بخش. باشد می کشور در نهایی محصوالت کنندگان تولید بزرگترین از یکی و منطقه در بیوتیک آنتی اولیه مواد کننده تولید بزرگترین دانا داروسازي شرکت
 آنتی اولیه مواد کننده تولید تنها همزمان و خوراکی هاي بیوتیک آنتی اولیه مواد تولید هاي ظرفیت بزرگترین داراي شرکت، این دارویی موثره مواد تولید

 محصوالت تولیدکننده بزرگترین داروها، انواع پیشرفته تولید خط 22 داشتن با شرکت این دارو، تولید بخش در. باشد می منطقه در تزریقی هاي بیوتیک



 می کشور در ساشه و خوراکی سوسپانسیون کپسول، قرص، تزریقی، ویال دارویی اشکال کنندگان تولید بزرگترین از یکی همچنین و بوده درکشور ژل سافت
 گیري چشم رشد همواره اخیر سالیان طی در سهم این و داده اختصاص خود به را دارویی بازار از اي ویژه سهم داروها، این باالي کیفیت به توجه با و باشد

 پوکه و ویال شیشه تولید خطوط نیز و سرم دوز، مولتی و دوز تک چشمی هاي قطره مقطر، آب تولید خطوط همچنین. است داشته
قابل ذکر است طرح هاي فوق طبق آخرین برآورد .باشند می شرکت برداري بهره و احداث حال در هاي پروژه جمله از کپسول

 .به بهره برداري خواهد رسید 99شرکت اواخر سال 

،داروسازي  درصد)19(،داروسازي جابربن حیان درصد) 29(،سرمایه گذاري شفا دارو درصد) 44(تامینمالکیت این شرکت در اختیار سرمایه گذاري دارویی 
 درصد)می باشد.3و کیمیدارو (درصد)4(اسوه 

میلیارد  800این شرکت با سرمایه هزارعدد ویال می باشد. 70,000هزار عدد کپسول و 1,300,000هزارعدد قرص ،120,000ظرفیت اسمی شرکت معادل 
 میلیارد ریال محقق کرده است . 3,127,578سودي معادل  98لی در سال ریا

 

 

 

 پخش رازي شرکت •

 مالکیت و شرکتها ثبت اداره در 53284 شماره تحت 1363 مرداد 30 تاریخ در و تشکیل 1363 تیرماه 16 تاریخ در)  خاص سهامی( رازي پخش شرکت
 مرکز 2 طریق از کاال توزیع عملیات و بوده تهران در شرکت اصلی مرکز. است نموده آغاز را خود فعالیت عمال 1363 ماه مهر از و است رسیده ثبت به صنعتی
 سرمایه گردیده مقرر 1396/  02 /10 مورخ العاده فوق عمومی مجمع مصوبه بموجب. گیرد می انجام دیگر شهر 18 در توزیع مرکز 18 و تهران در توزیع

 اول مرحله. یابد افزایش سهامداران شده حال مطالبات و انباشته سود محل از مرحله دو در و ریال میلیارد 1٫000 مبلغ به ریال میلیارد 200 مبلغ از شرکت
 ترکیب به توجه با ضمنا. است یافته افزایش سهامداران شده حال مطالبات محل از ریال میلیارد 500 مبلغ به ریال میلیارد 200 مبلغ از شرکت سرمایه افزایش



 شرکتهاي جمله از شرکت این دارد، تعلق) عام سهامی( شفادارو گذاري سرمایه شرکت به مذکور سهامداران سهام عمده بخش اینکه و شرکت سهامداران
سرمایه این شرکت با  هم اکنون این شرکت به عنوان سومین شرکت بزرگ پخش دارو ي ایران می باشد..باشد می دارو شفا گذاري سرمایه شرکت گروه
 میلیارد ریال محقق کرده است . 1,521,700سودي معادل  98میلیارد ریالی در سال 1000

 

 شرکت داروسازي راموفارمین  •

در اداره ثبت شرکتهاي تهران به ثبت رسیده است. نوع شرکت در ابتدا با مسئولیت محدود بوده و  13150تاسیس و تحت شماره  1348/  02 /20شرکت در تاریخ 
به سهامی خاص تبدیل گردیده است. مرکز اصلی شرکت و کارخانه آن  1359/  07 /13مورخ  10372روزنامه رسمی شماره پس از آن بر مبناي آگهی مندرج در 

 سرمایه ٪88جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه سازي مینا، بلوار ولی عصر، مقابل شهرك آزادي می باشد. ضمنا با توجه به تعلق حدود  4هران، کیلومتر واقع در ت
 210حدود تولید شرکت ساالنه به شرکت داروسازي جابرابن حیان (سهامی عام) شرکت راموفارمین از جمله شرکتهاي فرعی شرکت مذکور می باشد. شرکت

 میلیارد ریال محقق کرده است . 149سودي معادل  98میلیارد ریالی در سال  145این شرکت با سرمایه  میلیون انواع شربت ،قرص و کپسول می باشد.

 

 

 

 

 

 

 



 ارزش روز خالص دارایی هر سهم شرکت 
 

 
 
 
 

 
 :نتیجه گیري 

با توجه به پی بر اي بازار براي  شرکت هاي غیر بورسیدر رابطه با محاسبه شده است .  20/04/1400تاریخ  زش روز خالص دارایی ها بهار        •
 .در نظر گرفته شده است  10شرکتهاي دارویی 

معامله می NAVدرصد  74در حال حاضر قیمت سهم حدودکه  محاسبه شده است ریال 51000شرکت حدود NAVبا توجه به نرخ هاي این تاریخ  
 شود.



ت اولیه جهت ورود به عرصه معامالتی و تابلو بورس اوراق بهادار نماد شرکتهاي داروسازي دانا (سهامی عام )شرکت پخش رازي انجام اقداما •
 (سهامی خاص)و شرکت راموفارمین (سهامی خاص) در دست بررسی می باشد.

براي  ریال 35000نشده است و براي این سهم قیمت توسعه شرکت ارزشی لحاظ براي ارزشگذاري شرکت داروسازي دانا براي طرح قابل ذکر است  •
تومان به ازاي هر سهم عاید  300درصد این سهم توسط شفا ،سودي معادل  4,5قابل ذکر است در صورت عرضه حدود سهم لحاظ شده است .

 شرکت خواهد شد .
بر، دکیمی و داسوه )می باشد .ان اي وي مجموعه شفا (دجابا توجه به اینکه بخشی از مالکیت شرکتهاي دانا و پخش رازي متعلق به شرکتهاي زیر  •

  ریال می باشد. 75000تارگت براي این سهم با در نظر گرفتن ارزش واقعی این شرکتها ،حدود 

 
 

 *پیش بینی فوق صرفا نظر کارشناس تحلیل می باشد و کارگزاري هیچ مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت *

 تحلیلگر سمانه دهقان


