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 ماهیت کسب و کار

 تاريخچه تأسیس شرکت

صورت شرکت سهامي  تحت نام شرکت جنرال پالستیک و به 04/06/1335( درتاریخ گذاری پردیس )سهامي عامشرکت سرمایه

ثبت رسید. بنابر مصوبه مجمع عمومي  ها و مالکیت صنعتي در تهران بهدر اداره ثبت شرکت 5335شماره خاص تأسیس و طي 

العاده مورخ استناد مصوبه مجمع عمومي فوقعایق پالستیک تغییر یافت. به  نام شرکت به 28/08/1362العاده مورخ فوق

اوراق بهادار تهران  و بورسسازمان نزد  28/11/1377 تاریخسهامي عام تغییر یافت و در شخصیت حقوقي شرکت به  15/07/1377

گذاری پردیس تغییر سرمایه پالستیک بهنام شرکت از عایق  27/06/1384العاده موجب مصوبه مجمع عمومي فوق ذیرفته شد. بهپ

 یافت. 

 

 موضوع فعالیت شرکت

العاده مورخ فوق ومي عادییافته با ضوابط بورس، مصوب مجمع عم موضوع فعالیت اصلي شرکت طبق اساسنامه تطبیق

گذاری در اوراق بهادار با رعایت مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق خرید، فروش و سرمایه»رت است از: عبا 03/09/1387

 «. پذیربهادار با هدف کسب انتفاع بدون قصد کنترل عملیات شرکت سرمایه

های برتر در جزء شرکتنماید و ها در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت ميگذاریپردیس در صنعت سرمایهگذاری شرکت سرمایه

 باشد.های مالي و افشا اطالعات ميصنعت از لحاظ شاخص

است.  گذاری در اوراق بهادارخرید، فروش و سرمایهگذاری مشغول به فعالیت است. اهم فعالیت شرکت شرکت در صنعت سرمایه

انتفاع بدون قصد کنترل عملیات شرکت با رعایت مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف کسب فعالیت مذکور 

 گیرد.صورت مي پذیرسرمایه

 وضعیت عملکرد شرکت
 

 1399 آذرها در پايان گذاريوضعیت سرمايه

گذاری پردیس همواره با توجه دهد. شرکت سرمایهمينشان  30/09/1399های شرکت را در تاریخ اریگذجدول زیر ترکیب سرمایه

ی شرکت دارد تا از این طریق بتواند حداکثر سود ممکن گذاری موجود سعي در مدیریت سرمایهبازار و فضای سرمایهبه شرایط روز 

ها در جهت کاهش نوسانات منفي را از طریق بازارهای مختلف را کسب نماید و از طرفي نیز سعي در مدیریت ریسک این سرمایه

با بازچینش پرتفوی گذاری پردیس بازارهای مالي، شرکت سرمایه قابل توجهغییرات تماهه مورد گزارش با توجه به  12. در طيدارد
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                                 نفعان ایجاد نماید.اقتصادی کشور، حداکثر سودآوری را برای سهامداران و ذیتالش نمود تا با توجه به وضعیت  ،گذاریسرمایه

 

 (ریالمیلیارد  ارقام به)                        های شرکتگذاریسرمایهشده تفكیك بهای تمامجدول 

 30/09/96 30/09/97 30/09/98 درصد 30/09/99 گذارینوع سرمایه

 1،224 1،509 1،898 %94 2،847 بورسي

 278 401 120 %6 463 غیر بورسي

 1،502 1،910 2،018 %100 3،310 جمع

 

 ارزش روزشده و مقايسه بهاي تمام

 شرح زیر است: به30/09/1399تفکیک صنایع در تاریخ های بورسي شرکت به گذاریشده و ارزش روز سرمایهبهای تمام 
 )ارقام به میلیارد ریال(                                                                                                                                                                      

 نام صنعت
افزایش )کاهش(  ارزش بازار بهای تمام شده

 درصد مبلغ درصد مبلغ ارزش

 1،848 %23 2،411 %20 563 شیمیایي

 2،213 %25 2،693 %17 481 فلزات اساسي

 1،346 %16 1،739 %14 393 های فلزیاستخراج کانه

 11 %2 244 %8 233 بازنشستگيبیمه و 

 878 %10 1،108 %8 230 های نفتيفرآورده

 288 %5 498 %7 209 مخابرات

 571 %7 739 %6 167 سسات اعتباریؤها و مبانک

 10 %2 173 %6 163 فني و مهندسي

 17 %1 151 %5 134 محصوالت فلزی

 39- %1 56 %3 96 رایانه

 135 %2 202 %2 68 دارویي

 55 %1 112 %2 57 حمل و نقل انبارداری و ارتباطات 

 176 %2 228 %2 51 ای صنعتيچندرشته

 343 %3 345 %0 2 سایر صنایع

 7،852 %100 10،700 %100 2،847 جمع

 

شده میلیارد ریال بیشتر از بهای تمام 7،852 حدودماه آذر شود، ارزش روز سبد سهام بورسي شرکت در پایان که مالحظه ميچنانهم

اتخاذ تدابیر مناسب جهت رشد پرتفوی همسو با رشد شاخص، منجر باشد. رشد بازار سرمایه و های صورت گرفته ميگذاریسرمایه

به افزایش سود محسوس پرتفوی نسبت به سال گذشته شد و شرکت با اتخاذ موضع فعال و چینش صحیح پرتفوی، موفق به 

  یي سود از این طریق شد.شناسا
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دهد که بخش قابل توجهي از پرتفوی گذاری در صنایع مختلف بورسي نشان ميشده و ارزش روز سرمایهبررسي ترکیب بهای تمام

های فرآوردههای فلزی و استخراج کانهشیمیایي،  فلزات اساسي،است به صنایعي نظیر شرکت که به ترتیب ارزش روز آورده شده 

 یص یافته است.نفتي تخص

 شده در مقايسه با دوره قبلبهاي تمام

تفکیک صنایع به شرح  و در مقایسه با سال گذشته به 1399ه آذرما های بورسي شرکت در انتهایگذاریشده سرمایهبهای تمام

 باشد.جدول زیر مي

 )ارقام به میلیارد ریال(                                                                             های بورسي            گذاریشده سرمایهبهای تمامجدول     

 نام صنعت
افزايش  1398/09/30 1399/09/30

 )كاهش( ارزش
 درصد مبلغ درصد مبلغ

 33 %28 530 %20 563 یيایمیش

 8 %25 473 %17 481 ياساس فلزات

 95 %16 298 %14 393 یفلز یهاکانه استخراج

ينفت یهافرآورده  230 8% 271 14% -41 

 131 %4 78 %7 209 مخابرات

 62 %6 105 %6 167 یسسات اعتبارؤو م هابانک

 113 %3 50 %6 163 يو مهندس يفن

 36 %2 32 %2 68 یيدارو

 57 %0 0 %2 57 و ارتباطات  یو نقل انباردار حمل

 21 %2 30 %2 51 يصنعت یاچندرشته

 0 %0 2 %0 2 واسط يمال یبه نهادها يکمک یهاتیفعال

 434 %2 29 %16 463 ریسا

 949 %102 1،898 %100 2،847 جمع

 خريد و فروش سهام در بورس و فرابورس

میلیارد  3،923یلیارد ریال خرید و مبلغ م 3،488 گزارش شامل مبلغمورد  ماهه12خرید و فروش سهام توسط شرکت در بورس طي 

شناسایي شده است. جدول زیر  ریال سود میلیون 1،608،439 بابت مبلغباشد، که از این های بورسي ميریال فروش سهام شرکت

 دهد:های گذشته نشان ميمورد گزارش و در مقایسه با سال ماهه 12های بورسي را در خرید و فروش سهام شرکت

 )ارقام به میلیارد ریال(                                                           و فرابورسي                                بورسي هایشرکت سهام فروش و خریدجدول   

30/09/1399 شرح  1398/09/30 1397/09/30 1396/09/30 1395/09/30 

 941 617 1،370 1،434 83،48 خرید

 634 439 1،524 1،436  3،923 فروش

 1،575 1،056 2،894 2،870 7،411 جمع
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 هاگذاريسرمايهساير 

میلیون ریال بوده،  462،717برابر با  30/09/1399گذاری در بانک( در تاریخ سپردهبورسي )غیر از گذاری غیرشده سرمایهبهای تمام

میلیون  31،800 ،گذاری های سرمایهمیلیون ریال در صندوق 329،024 شرایط حاکم بر بازار سرمایه، شرکت مبلغ که با توجه به

های غیربورسي گذاریسرمایهگذاری نموده است. ارزش روز سرمایه هامیلیون ریال در سایر بخش 101،349و  ریال در مسکوکات

  .است میلیون ریال 966،017برابر با 

 

 وضعیت سهم شرکت در بورس

 دهد:های اخیر نشان ميجاری و در سالجدول زیر وضعیت معامالت سهام شرکت در بورس را طي دوره 

 

 روند معامالت سهم شرکت در بورس جدول

 شرح
سال مالي منتهي 

 30/09/1399به 
سال مالي منتهي 

 30/09/1398به 
سال مالي منتهي 

 30/09/1397به 
سال مالي منتهي 

 30/09/1396به 
سال مالي منتهي 

 30/09/1395به 

 254.695.384 91,647,841 1,000,604,582 2,514,248,122 3,219,032,522 حجم معامالت )سهم(

 245.963 102,052 1,618,484 5,748,146 224,425,13 ارزش معامالت )میلیون ریال(

 0 223,384,033 55,698,139 0 0 حجم معامالت )حق تقدم(

 0 31,358 3,453 0 0 ارزش معامالت حق تقدم )میلیون ریال(

 %25 %7 %80 %201 %258 گردش سهام شرکت )%(

 238 227 217 234 236 تعداد روزهای معامالتي

 18,688 15,472 54,998 229,404 446,037 تعداد دفعات معامله

 1,077 1,084 1,482 2,980 310,7 آخرین قیمت )سهم(

 

درصد  325 درصد و از نظر ارزش معامالت 28ماهه مورد گزارش حجم معامالت سهام شرکت در بورس از نظر تعداد سهام  12در 

قابل افزایش داشته است. همچنین تعداد روزهای معامالتي که در آن نماد سهم شرکت  1398آذر ماهه منتهي به  12نسبت به 

 12گذاری پردیس در است. شایان ذکر است بازده سهم شرکت سرمایه بودهروز  236ماهه مورد گزارش  12بوده است در  معامله

 بوده است. %162 ماهه مورد گزارش حدود
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 هاي شرکتخالص ارزش دارايی

گونه که در جدول ( است. همانNAVهای شرکت )گذاری، خالص ارزش دارایيهای سرمایههای ارزیابي شرکتیکي از شاخص

 های شرکت در سال اخیر، نوسان داشته است.خالص ارزش دارایي گردد،زیر مشاهده مي

میلیارد ریال مورد محاسبه قرار گرفته است. الزم به  1.250 ها به ازای هر سهم بر مبنای سرمایهزیر ارزش خالص دارایيدر جدول 

 های شرکت مورد محاسبه قرار گرفته و ساختمان اداری شرکت مدنظر نبوده است.گذارییادآوری است در محاسبات فوق، صرفاً سرمایه

 

 ریال(ن )ارقام به میلیو                                                                                                  ( NAVهای شرکت )دارایي: خالص ارزش 19شماره جدول   

30/09/99 شرح  98/09/30 97/09/30 96/09/30 95/09/30 

 1.296.225 1.360.893 2,021,293 2,144,902 3,494,183 حقوق صاحبان سهام

 0 0 83,503 1,197,403 7,852,467 اضافه ارزش پرتفوي بورسي

 6,162 11,936 5,828 67,276 380,977 اضافه ارزش برآوردي پرتفوي غيربورسي

 1,302,390 1,372,829 2,110,624 3,409.581 11,727,627 هاارزش خالص دارايي

 1,000,000 1,000,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 سرمايه

 1,302 1,373 1,700 2,728 9,382 ازاي هر سهم )ريال(ها به ارزش خالص دارايي
      

 

 

 

 سرمايه شرکت و تغییرات آن

سهم به  10.006.885میلیون ریال )شامل تعداد  10.700گذاری مبلغ سرمایه شرکت در بدو فعالیت به عنوان یک شرکت سرمایه

میلیارد  1میلیارد ریال )شامل تعداد  1،250به مبلغ  7ریال( بوده که طي چند مرحله به شرح جدول  1.000ارزش اسمي هر سهم 

 ریال( افزایش یافته است. 1.000ش هر سهم و دویست و پنجاه میلیون سهم به ارز

میلیارد  2،000میلیارد ریال به  1،000مجوز افزایش سرمایه از مبلغ  12/06/1396العاده مورخ طبق مصوبه مجمع عمومي فوق

آن در دستور میلیارد ریال  250از این مبلغ  که مدیره قرار گرفتریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در اختیار هیأت

 .دیها به ثبت رسمرجع ثبت شرکتدر  11/06/1397در تاریخ  وکار شرکت قرار گرفت 
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 )ارقام به میلیارد ریال(                  : تغییرات سرمایه شرکت                                                   7جدول شماره                        

 تاریخ

 سرمایهافزایش 

 درصد

 افزایش سرمایه

آخرین 

 سرمایه

 محل

 افزایش سرمایه

 مطالبات حال شده و آورده نقدی 200 1899% 23/03/1385

 سود انباشته 260 30% 02/03/1390

 سود انباشته 325 25% 23/12/1391

 مطالبات حال شده و آورده نقدی 500 54% 10/04/1392

 سود انباشته 800 60% 19/12/1392

 مطالبات حال شده و آورده نقدی 1.000 25% 25/04/1393

 نقدی آورده و شده حال مطالبات 1.250 25% 11/06/1396

 

 

 ترکیب سهامداران

  باشد:شرح زیر مي به 1399ترکیب سهامداران شرکت در پایان آذر 

 

 1399آذر  30: ترکیب سهامداران شرکت در  8جدول شماره                                    

 درصد سهام سهامداران

 %48 597،227،223 گذاری تدبیر )سهامي خاص(شرکت سرمایه

 %2 29،838،517 موسسه غیر تجاری دانش بنیان برکت

 %1 18،291،228 گذاری تدبیرگران فرداصندوق سرمایه

 %1 10،699،415 گذاری تدبیرشرکت سرمایه PRXسبد 

 %1 7،451،960 شرکت تامین اندیش پارس )سهامي خاص(

 %0 4،455،795 ریزشرکت حمل و نقل ریحان ني

 %0 3،407،306 موسسه همیاری سرمایه انساني پاسارگاد

 %46 578،628،556 سایر

 %100 1,250,000,000 مجموع
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 مديرهاعضاء هیأت

 شرح زیر است:به  1399 ماهآذر 30در تاریخ  مدیره شرکتصورت اسامي اعضاء هیأت

نام و نام 

 خانوادگی
 به نمايندگی از سمت

 

سهم وثیقه 

 مديرههیأت
 وضعیت دوره انتصاب

خالص 

دريافتی 

حقوق و 

 مزايا

 آخرين سوابق کاري تحصیلیسوابق 

سیدمهدي 

 الهديعلم
 مديرههیأترئیس 

و ايران شرکت 

 شرق)سهامی خاص(

 

1,250 
از تاريخ 

28/07/1399 

 تاکنون

 موظف غیر

 

23 
 کارشناسی ارشد

کارشناس سازمان بورس و اوراق 

بهادار, معاون اجرايی شرکت 

فرابورس ايران, مدير امور ثروت 

 بانک آينده 

تايماز حمايلی 

 مهربانی
 مديره عضو هیأت

سرمايه شرکت 

 گذاري پويا

 (عام)سهامی 

 

 

1,250 
از تاريخ 

27/11/1397 

 تاکنون

 موظف غیر

 

 

383 
 کارشناسی ارشد

مديره شرکت رئیس هیأت

گذاري توسعه معین ملت, سرمايه

گذاري گروه مالی مدير سرمايه

گذاري گروه ملت, مدير سرمايه

 سرمايه صنايع بهشهر ايران

مجتبی ستاري 

 قهفرخی
 مديره عضو هیأت

شرکت لیزينگ 

 ايران و شرق

 (عامسهامی )

 

 

1,000 

از تاريخ 

27/11/1397 

 تاکنون

 موظف غیر

 

 

 دکتري 338

کارشناس ارشد شرکت 

گذاري تدبیر, عضو سرمايه

مديره شرکت سیمان هیأت

شاهرود, عضو کمیته حسابرسی 

 شرکت لیزينگ ايران و شرق

 مهدي امیري

نائب رئیس  

و  مديرههیأت

 مديرعامل

شرکت 

گذاري سرمايه

 )سهامی خاص(تدبیر

 

 

 

1,250 
از تاريخ 

29/06/1399 

 تاکنون

 موظف

 

 

 

105 
 دانشجوي دکتري

مديرعامل گروه مالی ره آورد 

مديره تدبیر کیش, عضو هیأت

موسسه مالی و اعتباري ثامن و 

هاي کارتن ايران, شرکت

گذاري سامان مجد و سرمايه

اکنون(  (بورس اوراق بهادار تهران

گذاري شرکت عاون سرمايهو م

 گذاري تدبیرسرمايه
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 وضعیت پرسنلی

 ترکیب تحصیالت و سن پرسنل شرکت در دوره مورد گزارش به شرح زیر است:

 ترکیب سني و تحصیلي پرسنل                

 جمع به باال 40 40-35 35-30 30-25 سن

 2 1 0 0 1 دكتري

 4 0 1 3 0 فوق ليسانس

 1 1 0 0 0 ليسانس

 3 1 0 1 1 ديپلم

 10 3 1 4 2 جمع

 

 

 رکت در دوره مالي مورد گزارش و سال مالي قبل به شرح زیر است:تعداد و نوع کارکنان ش

 تعداد و نوع قرارداد کارکنان شرکت                                      

 30/09/1398 30/09/1399 نوع قرارداد

 2 2 موقت

 9 8 دائم

 11 10 جمع

 هاي تخصصیکمیته

مذکور که یکي از اعضای  باشد. کمیتهکمیته حسابرسي داخلي مي شامل گذاری پردیستخصصي فعال در شرکت سرمایه کمیته

مدیره شرکت، فعالیت خود ای و نظارتي هیأتمدیره را به عنوان رئیس کمیته در خود جای داده است، به عنوان بازوی مشاورههیأت

پیگیری،  گذاری پردیس،ي شرکت سرمایههای راهبردی و اجرایگیریمورد گزارش با هدف ارتقای کیفیت تصمیم یک سالهرا طي 

 است. های اجرایي شرکت در چارچوب کلي نظام راهبری شرکتي سامان دادهتسهیل و تسریع روندها و فعالیت

 شاهین ترکمندیو  محمود میوندمدیره(، موظف هیأتغیر)عضو  مجتبي ستاری قهفرخياعضاء کمیته حسابرسي شامل آقایان: 

 باشد.مي

 محمدحسن زیناليو میثم صمدنژاد مدیره(، موظف هیأتغیرشامل آقایان: مجتبي ستاری قهفرخي )عضو  انتصاباته اعضاء کمیت

 باشد.مي

میثم  نادر بوالحسني، امین غزالي، مدیره(، موظف هیأتغیر)عضو  تایماز حمایلي مهربانيشامل آقایان:  گذاریسرمایهاعضاء کمیته 

 د.باشميصمدنژاد و میالد شریعتي 

 باشد.مي زادگانمحمد هادیمیثم صمدنژاد و مدیره(،موظف هیأتغیر)عضو  الهدیسیدمهدی علمشامل آقایان: ریسک اعضاء کمیته 
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 قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت

ها و مقررات نامهها، قانون بازار اوراق بهادار و آیینقانون مالیاتشرکت قانون تجارت،  ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتمهم

سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل حاکمیت شرکتي، قانون کار و تأمین اجتماعي و استانداردها و مقررات حسابداری   

 اشد.بباشند. همچنین ارتباط سهامداران با شرکت از طریق پرتال سهامداران برقرار ميمي

 

 اقدامات شرکت در رابطه با اصول راهبردی شرکت موضوع دستورالعمل حاکمیت شرکتي به شرح زیر است:

 تدوین و پیاده سازی منشور اخالقي،-

 تدوین و تصویب دستورالعمل کنترل داخلي، منشور کمیته حسابرسي؛-

 های کارکنان؛تعریف وظایف و حدود احتیارات و مسئولیت-

 اندازهاچشمنتايج عملیات و 

 وضعیت مالی شرکت

 

 خالصه ترازنامه

 باشد:های اخیر به شرح زیر ميخالصه ترازنامه شرکت برای دوره مالي مورد گزارش و سال
 )ارقام به میلیون ریال(                                                                                                                                                  

 شرح
سال منتهي به 

30/09/1399 
سال منتهي به 

30/09/1398 
سال منتهي به 

30/09/1397  
سال منتهي به 

30/09/1396  

 26،668 24،696 24،197 22،488 های غیرجاریدارایي

 1،620،225 2،011،968 2،171،409 3،536،611 های جاریدارایي

 1،646،893 2،036،664 2،195،606 3،559،099 هاجمع دارایي

 5،394 3،465 5،505 7،852 های غیرجاریبدهي

 86،304 11،906 45،199 57،064 های جاریبدهي

 1،555،195 2،021،293 2،144،902 3،494،183 حقوق مالکانه

 1،646،893 2،036،664 2،195،606 3،559،099 ها و حقوق مالکانهجمع بدهي
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 صورت سود و زيان 

 باشد.های گذشته به شرح زیر ميروند صورت سود و زیان شرکت برای دوره مالي مورد گزارش و سال

 ) ارقام به میلیون ریال(                                                                                                                                                                        

 شرح
سال منتهي به 

30/09/1399 
سال منتهي به 

30/09/1398 
سال منتهي به 

30/09/1397  
سال منتهي به 

30/09/1396  

 102،245 137،055 254،110 272،072 درآمد سود سهام

 48،874 58،092 55،529 78.907 درآمد سود تضمین شده

 44،853 480،013 409،319 1.647,276 هاگذاریسرمایهسود )زیان( فروش 

برگشت )ذخیره( کاهش ارزش سرمایه 
 هاگذاری

0 0 9،969 56،714 

 252،686 685،129 718،958 1،998،255 جمع درآمدهای عملیاتي

.36( های عملیاتيهزینه (474  )32،849( )24،729( )23،018( 

 229،668 660،400 686،109 1،961،781 سود عملیاتي

های خالص سایر درآمدها و هزینه
 غیرعملیاتي

0 0 0 0 

 229،668 660،400 686،109 1،961،781 سود قبل از کسر مالیات

 0 0 0 0 مالیات

 229،668 660،400 686،109 1،961،781 خالص سود

 1،000،000 1.250.000 1،250،000 1،250،000 سرمایه

 

 هاي مالی جدول نسبت

 باشد:شرح زیر مي های اخیر بههای مالي شرکت در دوره مورد گزارش و سالجدول نسبت

 واحد شرح
سال منتهي به 

30/09/1399 
سال منتهي به 

30/09/1398  
سال منتهي به 

30/09/1397  
سال منتهي به 

30/09/1396  

53 %31.42 %68.18 درصد (ROAها )بازده مجموع دارایي .86% 13.90% 

 %14.80 %36.93 %32.94 %69.58 درصد (ROEبازده ارزش ویژه )

 4.7 2.8 5.4 4.7 مرتبه TTMقیمت بر درآمد 

 0.8 0.9 1.7 2.6 مرتبه قیمت بر ارزش ویژه

 1،244 1،617 1،716 2،795 ریال ارزش ویژه هر سهم

 1،000 1،250 1،250 1،250 میلیارد ریال سرمایه
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 اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته

 باشد:اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته به شرح زیر مي

 )ارقام به میلیون ریال(                                                                                                                        

 موضوع معامله نوع وابستگي نام شخص وابسته
نحوه تعیین 

 قیمت
مبلغ معامله 

 )هزینه(

شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا 
 )سهامي خاص(

 گروهشرکت هم

 10،925 ارزش جاری کارمزد معامالت 

های پرداخت هزینه
 جاری

 1،189 ارزش جاری

 گذاری تدبیرشرکت سرمایه
 )سهامي خاص( 

سهامدار و عضو 
 مدیرههیأت

های پرداخت هزینه
 جاری

 2،760 ارزش جاری

 1،668 ارزش جاری خدماتي هزینه پرسنل

 438 ارزش جاری کارمزد معامالت 

 160،000 ارزش جاری سایر

 شرکت توسعه منابع انساني مدبر
سایر اشخاص 

 وابسته
 1،158 ارزش جاری خدماتي هزینه پرسنل

 اهداف مديريت و راهبردها

 ثبت رکوردهای جدید برای شرکت در این زمینه؛ پیگیری استراتژی فعال در معامالت سهام بورسي و-

 های بازار؛رویکرد فعال در مدیریت پرتفوی و استفاده از فرصت -

خرید، فروش یا نگهداری هر گروه از صنایع بورسي و یا خارج از بورس، بر اساس صرفه و صالح شرکت و همچنین  -

 گذاری؛های صورت گرفته در واحد سرمایهتحلیل

 ساله شرکت؛ 5ای جهت انطباق هرچه بیشتر با برنامه ازخوردهای نوبهدریافت ب -

 های شرکت با هدف کاهش ریسک و افزایش  گذاریگذاری و ایجاد تنوع در سبد سرمایههای سرمایهبازبیني مداوم استراتژی -

 سودآوری با لحاظ نمودن مسائل مختلف کالن و خرد اقتصادی و سیاسي؛ 

 رساني؛موقع به بورس و رعایت کامل شفافیت اطالعات و حفظ رتبه اول کیفیت افشاء و اطالعدهي به گزارش -

 گذاری؛ های جدید سرمایهمنظور استفاده مناسب و بهینه از منابع در اختیار و شناسایي فرصتتقویت تیم کارشناسي به -

 امالت بورس و فرابورس؛  پیگیری استراتژی فعال در معامالت بورسي و افزایش سهم شرکت از مع -

قانون  44های کلي اصل وجود آمده در راستای اجرای سیاستهای مناسب به تخصیص بخشي از منابع برای استفاده از فرصت -

 های دولتي؛ اساسي و عرضه سهام شرکت

 های جسورانه؛گذاری در صندوقگذاری خطرپذیر به صورت سرمایههای سرمایهورود به عرصه -

 گذاری در بازارهای مشتقه سهام و کاال؛ود به عرصه سرمایهور -
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 المللي؛های بینگذاری خارجي جهت تنوع بخشي پرتفوی و استفاده از فرصتهای متنوع سرمایهورود به عرصه -

 گذاری در بورس کاال به طور مستقیم و غیرمستقیم؛انجام مطالعات و ورود به عرصه سرمایه -

 

هاريسکترين منابع و مهم

است. در همان دوره، انحراف  1.07، برابر مورد گزارشدوره عملکرد بر اساس جدول ریسک و بازده، بتای پرتفوی شرکت بر اساس 

 بودند. %2.34% و 2.15معیار روزانه بازار و پرتفوی نیز بترتیب برابر 

گذاری در موضوعات مطرح شده در شرکت جهت سرمایهتوان به آورده نقدی سهامداران و منابع داخلي ترین منابع مياز جمله مهم

 ماهیت کسب و کار شرکت، اشاره نمود.

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:های مترتب بر فعالیت شرکت ميترین ریسکاز جمله مهم

 باشند. های بورسي اثر گذارتوانند بر وضعیت تولید و فروش شرکتهای سیاسي ناشي از متغییرهای سیاسي که ميریسک •

 ها و نرخ فروش آنها ایجاد نمایند.شده شرکتتوانند تغییرات بسیار مهمي در بهای تمامریسک ناشي از نوسانات ارز که مي •

های مختلف از جمله قوانین و مقررات صادرات توانند در حوزههای دولتي که مينامهریسک مربوط به تغییرات مقررات و آیین •

 یا فرصت عمل نمایند. و واردات به عنوان تهدید

عنوان رقیب جدی بازار سرمایه به حساب ریسک ناشي از رشد دیگر بازارهای جایگزین نظیر مسکوکات و مسکن که همواره به •

 اند.اند که همواره قسمتي از نقدینگي را به خود جذب نمودهآمده

گذاری تواند بازدهي سرمایهشوند و ميبازار سرمایه مي الذکر همگي سبب ایجاد نوسانات در اقتصاد و به تبع آن درهای فوقریسک

گذاری در های مترتب بر سبد سهام شرکت اقدام به سرمایهشرکت را تحت تأثیر قرار دهد. شرکت در راستای مدیریت ریسک

اری و اوراق با گذهای سرمایهگذاری در صندوقبازارهای جایگزین نموده و سعي در مدیریت ریسک ناشي از آن دارد. سرمایه

گذاری است که شرکت با های سرمایهگذاری در مسکوکات و بازار مشتقه مبني بر آن از جمله حیطهدرآمدثابت و سرمایه

 گذاری در آن به مدیریت ریسک ناشي از نوسانات بازار سرمایه پرداخته است.سرمایه

رد گزارش در جدول زیر خالصه شده است. بازدهي پرتفوی عملکرد پرتفوی بورسي شرکت در مقایسه با بازار بورس طي دوره مو

 بوده است. %303بوده و بازدهي یک ساله بازار در مدت مشابه برابر  %273در دوره یک ساله حدود 
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 های عملكرد پرتفویریسك, بازده و شاخص جدول

 شاخص ها
عملكرد دوره مورد 

 گزارش

 ریسك

 1.07 بتا پورتفو

 %2.15 بازار انحراف معیار روزانه

 %2.34 انحراف معیار روزانه پورتفو

 بازدهي

 %0.04 بازده بدون ریسك هندسي روزانه

 %0.56 بازده هندسي روزانه بازار

 %0.55 بازده هندسي روزانه پورتفو

 %15 بازده بدون ریسك

 %303 بازدهي دوره بازار

 %273 بازدهي دوره پورتفو

ارزیابي 

 عملكرد

 0.241 بازارشارپ 

 0.217 شارپ پورتفو

 0.005 ترینر بازار

 0.005 ترینر پورتفو

 0.000 آلفا جنسن

 هاي عملکردترين معیارها و شاخصمهم

 سنجش عملکرد پرتفوي بورسی

گذاری های مشاوره سرمایهگران و کارشناسان و کمیتهگیری در مورد خرید و فروش سهام در شرکت توسط تحلیلفرآیند تصمیم

 گردد.شرکت بررسي و اتخاذ تصمیم مي

میلیارد   7،411به  1399 آذرماهشود ارزش معامالت شرکت در دوره یک ساله منتهي به طور که در جدول زیر مشاهده ميهمان

 گردش داشته است. %104ریال رسیده است و پرتفوی بورسي شرکت در دوره مذکور 

 

 (ارقام به میلیارد ریالارزش بازار و گردش پرتفوی در مقایسه با بورس                                                                                )جدول 

 96/09/30 97/09/30 98/09/30 99/09/30 شرح

 1،214 1،592 3،095 10،700 ارزش روز پرتفوی بورسي شرکت

 4،820،008 7،552،092 15،539،151 76،317،247 بورس و فرابورسارزش روز بازار 

 %0.03 %0.02 %0.02 %0.01 نسبت پرتفوی به بورس )%(

 1،056 2،894 2،870 7،411 ارزش معامالت شرکت

 620،381 1،633،164 4،461،627 32،483،046 ارزش معامالت بورس و فرابورس

 0.17 0.18 0.06 0.02 )%(معامالت شرکت نسبت به بورس و فرابورس 

 98 106 122 107 گردش پرتفوی بورسي شرکت )%(
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ای آرایش داده است گذاری پردیس ترکیب سبد سهام خود را به گونهشرکت سرمایه گرددهمانطور که در جدول فوق مالحظه مي
 آن سهامداران نماید.ازکه بتواند همراه با مدیریت ریسک پرتفوی، حداکثر بازدهي را همسو با رشد شاخص کل 

 

 چشم انداز آينده
سرمایه و شاخص سنج اقتصادی را ایفا ميهای آن بهبازار  ای که تمامي اثرات اجتماعي، کند، به گونهطور کل نقشي همچون دما

 گذارد.و فرهنگي براقتصاد را به خوبي به نمایش مي سیاسي

عوامل زیادی اثر دارند که در برهه زماني فعلي عواملي همچون تولید،  های بازار ســرمایهبا یک نگاه کلي، در ســودآوری شــرکت

کنند. در شرایط تحریمي، عامل تولید با توجه به کثریت بیشتر از سایر عوامل نقش آفریي مي ،فروش، سرمایه در گردش و نرخ ارز

اقتصادی و در بازارهای خارجي به میزان  منابع طبیعي در داخل کشور آنچنان تعیین کننده نیست و عامل فروش داخلي به رکورد

ضعیت جنگ تعرفهتأثیر تحریم سرمایه در گردشها و و ست.  سته ا ست که شرکت ها واب ها داخلي تقریبا همانند عامل فروش ا

ایان ها با راهکارهای بانک مرکزی در پیمان ســپاری تعهد ارزی آنچنان نگران کننده نباشــد. در پنظر در مورد ارزآوری شــرکتهب

های و همچنین چشم انداز تحریم 1400عنوان آخرین و مهمترین عامل مطرح است. با مشخص شدن جزئیات بودجه عامل ارز به

عمق و ارزش معامالت، آشنایي نظر نوسانات قیمت انواع ارز در سمت منفي محدود باشد. مضاف بر موارد فوق افزایش آمریکا، به

تواند مزیت رقابتي آن زار ســرمایه و اثبات نقدشــوندگي باالی این بازار نســبت به ســایر بازارها ميگران حقیقي با بابیشــتر معامله

 نسبت به سایر بازارها باشد.

 باشد.ها ميباتوجه به عوامل ذکر شده در باال، چشم انداز مثبت بازار در گرو رشد نرخ ارز و بهبود مقداری و نرخ فروش شرکت

سو و عدم اصالح در  کیاعم از بورس و فرابورس از  هیبازار سرما یدر اکثر نمادها هامتیباتوجه به اصالح قابل توجه ق نیهمچن

سو بیرق یبازارها ریسا سرما شوديم ينیبشیپ ،گرید یاز  سرما هیبازار   گاهیجا گریباز گردد و بار د گذارانهیبتواند به مدار توجه 

 .دینما ایحادر اقتصاد کشور  یگذارهیسرما ياصل نهیعنوان گزخود را به

 


