
(ر.م)ارزش بازار(درصد)P/NAVنسبتNAV(ریال)(ریال)قیمت روز(ر.م)سرمایهنمادنام شرکتصنعت
ارزش بازار به ارزش روز 

(درصد)پورتفوی بورسی

ارزش پورتفوی بورسی به 

(درصد)کل پورتفوی

7485         5935,898,000         1,975                1,158         31,000,000ومعادنتوسعه معادن و فلزات

11786           836,339,033         3,171                2,626           2,413,950کرویتوسعه معادن روی ایران

8679         9055,500,000         2,053                1,850         30,000,000وامیدگروه مدیریت سرمایه گذاری امید

8092           836,544,512         1,470                1,216           5,382,000وسپهسرمایه گذاری سپه

7862         6228,177,500         2,808                1,734         16,250,000وبانکسرمایه گذاری گروه توسعه ملی

6962           429,237,500         1,746                  739         12,500,000وخارزمسرمایه گذاری خوارزمی

گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند
15872         8710,575,000         2,713                2,350           4,500,000واتی

6197           671,832,000         1,376                  916           2,000,000گوهرانسرمایه گذاری توسعه گوهران

23146           1173,072,300         1,382                1,617           1,900,000وتوصاتوسعه صنعتی ایران

6693           544,621,500         1,895                1,027           4,500,000وصنعتسرمیاه گذاری صنعتی ایران

11561           1051,584,700         1,158                1,219           1,300,000وسبحانسرمایه گذاری سبحان

8295           876,426,000         1,646                1,428           4,500,000وتوسمسرمایه گذاری توسعه ملی

معدنی ها

گوناگون

 
 
 
 

 مقایسه ریسک و بازدهی شرکت های سرمایه گذاری با نسبت قیمت بر خالص ارزش دارایی

درصد بوده و  79حدود ( P/NAV)یا  "قیمت بر خالص ارزش دارایی"سال جاری میزان ریسک شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری، به طور میانگین با محاسبه  در

این وضعیت نشان از آن دارد که بازار شرکت ها و  . درصد بهبود یافته و قیمت های این شرکت ها اصالح شده اند7درصد بوده، حدود 86نسبت به سال گذشته که حدود 

ان قیمت به ارزش خالص  ایرصندوق های سرمایه گذاری بهتر از بازار سهام شرکت های غیر سرمایه گذاری بوده و جذابیت بیشتری پیدا کرده است، زیرا در بازار سرمایه 

درصد باشد، نشان از  80تا  65درصد باشد، نشان از مناسب بودن قیمت سهام آن شرکت برای سرمایه گذاری دارد و اگر بین 65تا  60دارایی یک شرکت اگر بین 

نشان از گران بودن سهام آن شرکت داشته  درصد باشد، 85بودن تلقی می شود و نهایتا اگر این نسبت برای شرکتی باالتر از  "به قیمت"مناسب بودن قیمت و در واقع 

 .و ریسک سرمایه گذاری روی سهام شرکت باال رفته است



(ر.م)ارزش بازار(درصد)P/NAVنسبتNAV(ریال)(ریال)قیمت روز(ر.م)سرمایهنمادنام شرکتصنعت
ارزش بازار به ارزش روز 

(درصد)پورتفوی بورسی

ارزش پورتفوی بورسی به 

(درصد)کل پورتفوی

61/690/6           52/26,414,000         2,046                1,069           6,000,000ورناسرمایه گذاری رنا

106/279/3           158/54,698,000         1,976                3,132           1,500,000خگسترگسترش سرمایه گذاری ایران

119/972/9           91/19,682,225            995                  907         10,675,000وساپاسرمایه گذاری سایپا

240/749/4           49/59,670,000         1,952                  967         10,000,000خبهمنگروه بهمن

14251         6075,672,000         1,761                1,051         72,000,000وغدیرسرمایه گذاری غدیر

32223         8923,000,000         1,299                1,150         20,000,000پترولایرانیان.گروه پتروشیمی س

16946           602,418,780         2,199                1,329           1,820,000وپتروسرمایه گذاری صنایع شیمیایی
سرمایه گذاری صندوق 

87/865/9         540133,615,000         2,300                1,245         27,000,000وصندوقبازنشستگی کشوری

10996           869,300,300         3,507                3,000           3,100,100والبرگروه دارویی البرز

78100           676,393,750         6,905                4,650           1,375,000دسبحاگروه دارویی سبحان

11275         7317,980,000         8,485                6,200           2,900,000تیپیکوسرمایه گذاری دارویی تامین

9777           719,597,000       16,182              11,425              840,000وپخشدارو پخش

واحد تحقیق و پژوهش کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران 

دارویی

پتروشیمی

خودرو


