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گزارش جامع سودهای برآوردی شرکت های بورسی

2شماره 

1401آبان ماه 

«ینماد بورسی از نگاه بنیاد170»



مقدمه

چند خط با خوانندگان

واقتصادیفشارهایبهواسطهوطنانهمحالکهمیشودمنتشرشرایطیدربرآوردیسودهایجامعگزارشازدومشماره
نامالیماتتاثیرتحت(روز800حدود)امروزتا1399سالمردادنیمهازکهبورسیجامعهخصوصبهنیست،مساعدچنداناجتماعی

ازعرشاینبارااستپویاثروتسبدگردانشرکتدرعزیزمانهمکارانتالشحاصلکهحاضرگزارشاند؛بودهنیزسهامبازار
.میکنیمحضورتقدیمفردوسی،

.کندکمکعلیفپرابهامفضایدربازارشفافیتافزایشبهوگرفتهقرارسرمایهبازارفعالینتوجهموردتالشاینکهامیداینبه
وانندگانخلذااستبودهناپذیراجتناباحتمالیاشتباهاتبررسی،موردشرکتهایودادههاباالیحجمدلیلبهاستبهذکرالزم

.ندباشگزارشاتسریاینازبعدیشمارههایبرایماراهنمایونمودهلحاظخودسرمایهگذاریتصمیماتدررامورداینمحترم

توانا بود هرکه دانا بود

به دانش فزای و به یزدان گرای

بیاموز و بشنو ز هر دانشی 

یک زمان, میاسای از آموختن 

ز دانش دل پیر برنا بود

جان تو را رهنمای, که او باد 

بیابی ز هر دانشی، رامشی

ز دانش میفکن، دل اندر گمان



خالصه آماری
ارزش بازارصنعت

(میلیارد ریال)
P/EP/D

2,570,3606.611.5مس

4,399,6664.78.0فوالد

279,6185.710.1روی

50,4605.26.4دوده

89,4867.18.8ذغال سنگ

6,498,1918.112.2سنگ آهن

62,7285.213.1شیشه

111,3388.612.3قند و شکر

77,2645.99.4کاشی

889,9744.14.3یویتیلیتی

301,26414.623.2نیروگاه

197,0405.612.5روغن خوراکی

597,7115.25.6روانکار

4,496,9234.15.7پاالیشی

141,08911.116.2تایر

69,4137.79.6دامداری

917,4095.26.2سیمان

2,028,9544.27.1اوره

654,07210.612.1متانول

6,330,5178.69.3پتروشیمی

9,643,5215.98.4هلدینگ ها

55,9665.88.8خدمات بندری

36,7057.912.8نسوز

139,3287.713.1حمل و نقل ریلی

40,638,9985.98.4کل بازار

ه پوشش داد

شده

69%

سایر

31%

پوشش گزارش بر حسب ارزش بازار

پوشش داده شده

23%

سایر

77%

تعداد سهامپوشش گزارش بر حسب



یادداشت

170سودبرآوردشاملکه«برآوردیسودهایجامعگزارش»ازدومشماره
پیشیبزرگابهاماتهمچنانکهمی شودمنتشرشرایطیدراستسهامبازارنماد
در.ارددقرارشرکت هاعملکردبرتاثیرگذارمتغیرهایواقتصادیروندهایروی
استهمت687معادل1401سالدرشدهزدهتخمینسودمجموعگزارشاین
.است1400سالازباالتردرصد4تنهاارز،نرخدرصدی20رشدوجودباکه

کاهشدرمی توانراارزنرخرشدوسودآوریرشددرمتناسبرشدعدمریشه
هشتاردیبکهگزارشاینپیشینشمارهدر.کردجستجوکامودیتی هاقیمت
شدهزدهتخمینسودکامودیتی ها،قیمتبودنباالتربه واسطهشدمنتشر1401

نیز1402سالدراندازه ایتاوضعیتاین.بودفعلیبرآوردازبیشتردرصد18
هزار33دالر)ارزنرخدرصدی18افزایشرغمبهبه طوریکهاست،برقرار
افتبرعالوهالبته.استشدهبرآورددرصد10حدودسودرشد،(تومانی

بودندارزنرخازعقب ترگامیککهنیزدستمزدهانظیرتورمیاقالمکامودیتی ها
.دارندبسزاییتاثیرسودافتدر

تومانهزارمیلیارد4000بربالغگرفتهقراربررسیموردنمادهایبازاریارزش
سودبهقیمتنسبت،1401درهزارمیلیاردتومانی684سوداحتسابباکهاست

مالیچهارچوبدرراسهامارزشاگر.می زندرقمسهامبازاربرایراواحدی6
نرخورشدنرخیعنیروزهااینابهامپرمتغیردوبامجدداکنیمتحلیلکالسیک

اضرحگذشتهازپررنگ ترامروزکهمخالفینیرویدو.می شویممواجهریسک
رسیمتراپرشتابیتورمیرشدهایاقتصادی،کالنروندهایسویکاز.شده اند
قرارمیتوررشدهایاینرویپیشپرشماریریسک هایدیگرسویدرومی کنند

.دارند

رضایتیمهدی

1402سال 1401سال 1400سال بازار

6,626,5986,844,1827,552,454سود بازار

%10%4-رشد ساالنه

5.90

3

4

5

6

7
«آیندهنگر»بازارP/Eنسبت

1گزارشجامع:اردیبهشت6
مقطعبروزرسانیسودهایبرآوردی



یادداشت

:انتظارموردبازده

:کردخالصهزیررابطهدرتوانمیراسهامازانتظاریبازده

𝑟 =
𝐷

𝑃
+ 𝑔

.استسهامفعلیقیمتPوسودرشدنرخgآتی،دورهنقدیسودDآندر
12حدوددرD/Pنسبتیعنیباالرابطهنخستبخشسود،محاسباتبراساس

4000بازارارزشوهزارمیلیاردتومانی480نقدیسود)می شودمحاسبهدرصد
.(تومانیهزارمیلیارد

شکیلتراانتظارموردبازدهازبزرگیبخشتورمیفضاییکدر(g)رشدنرخاما
رشدم،کنیپوشیچشمسودانباشتازناشیرشدازاگرمحاسبهبرای.می دهد

دالرنرخکهبودخواهدتورماندازهبهتقریباصفر،رشدنرخبااقتصادیدرسود
مدتبلندنمیانگیکهسوالاینبهبایدنتیجهدر.می گیریمنظردرتورمآینهرا

.شوددادهپاسخبودخواهدمقدارچهدالررشدنرخ

نرخبهنزدیککهاستبودهدرصد25تا20حدوددالررشدنرختاریخیبه طور
ایجادرااوتیمتفشرایطیاقتصادیواجتماعیاخیرتحوالتاما.استنقدینگیرشد

ارزدرشنرخکالن،سیاست هایدرجدیتحولیکبدونبه طوریکهاستنموده
دوازارزنرخراستاهمیندر.می شودبرآوردباالترمراتببهارقامیکشوردر

.استبررسیقابلپرداخت هاترازوبودجهمسیر

:ساالنهبودجهمنظرازدالرنرخ

درصد40تا20حدودنفتی،متعارفدرآمدهایبدوناستمشخصآنچه
400تا250بینرقمیحدودایعنیکهداشتخواهیمبودجهدرمنابعکسری

هنتیجدرونقدینگیبرفشارکهبودخواهد(1402درسال)تومانمیلیاردهزار
اریخیتمتوسطازنقدینگیرشدنرخنیزحاضرحالدر.دادخواهدافزایشراتورم
بودجه ایارقامبنابراین.استرسیدهدرصد40تا35حوالیبهدرصد25تا20

.می کنندترسیمرادرصدی30ازبیشرشد

:تجاریترازمنظرازدالرنرخ

تنفبدونکشورخارجیتجارتخالصمی دهدنشانتجاریترازازآمارآخرین
حدودتجاریترازنفتی،درآمداحتساببا.استمنفیدالرمیلیارد5حدوددر
اق،قاچسرمایه،فرار)سرمایهخروجمقدار.شدخواهدمثبتدالرمیلیارد15-20

اندازهبهاتقریباجتماعیتحوالتبهتوجهبامی رسدبه نظرنیز(...وگردشگری
درتانهایپرداخت هاترازمی رودانتظاربنابراین.بودخواهددالرمیلیارد20همان

رکوبستوانمی شودموجبوضعیتاین.باشدداشتهقرارسربهسروضعیت
جدیشوکیکبه واسطهنرخجهشاحتمالآنازمهم تروشدهمحدودارزی
.رودباالتربسیارنفتی،درآمدکاهشمانند

درصد12)درصدی52تا42شوندهتکراربازدهانتظارمی توانخالصهبه طور
.داشتبازارازرا(تورمدرصد40تا30+نقدی

یسک هایرپاسخگویشدهمحاسبهانتظارموردبازدهآیاکهپرسشاینبهپاسخ
.می کندتعیینرابازارارزندگیسرنوشتخیریاهستسیستماتیک



یادداشت

وصخصدرداردوجودبازدهدرمحاسبهآنچهمانندهشفافمعیاریومترمشخصا
.بوداهدخوکنندهکمکشهودازبردنبهرهونیستدسترسدرریسکمحاسبه

.هستندرتلمسقابلبازاربرایبودجهکسریوبهرهنرخمانندریسک هاییالبته
بهحدیاتقیمتیاصالحدلیلبهنیزکامودیتی هانرخمانندسنتیریسک های

ماابودهجدیریسکیکبازاربرایهموارهبهرهنرخریسک.رفته اندحاشیه
شدهسمنعکقیمت هادراکنونهمریسکاینازبخشیدست کممی رسدبه نظر
امانیستدرصد22ازبیشهمچنانبهرهدسترسقابلنرخچندهر.باشد

.باشدکردهپیشخورنیزرادرصدی26تا24نرخ هایبازارکهزدتخمینمی توان
آنبیم.استبحرانیشرایطدردولتمداخالتنیزریسکدیگرمنشایک

.ودششرکت هاعایدکمتریتورمیسودهایکهدهدانجاماقداماتیدولتمی رود
کنندهناامیداندازهچشمازپیوسته،به همساختاریکدرریسک هاحقیقتدراما

زدیکنیامنفینرخخرید،قدرتمداومکاهش.می گیرندنشاتکالنمتغیرهای
اجتماعیهسرمایرفتندستازثابت،سرمایهتشکیلواقتصادیرشدصفربه

وجخرموجانرژی،حامل هایقیمتتعدیلنظیرسیاست هاییسازیپیادهجهت
وگازریکسبحرانبانک ها،وبازنشستگیهایصندوقبحرانکشور،ازسرمایه

.هستندسیستماتیکریسکبهترجمهقابلهمگی...وبرق

باکهاستدرصدی52تا42بازدهنرخبازار،رویپیشواقعیتبنابراین
.استشدهمحاصرهپرشمارریسک های

موازیبازارهایبهنگاهی

میانگینبهبازگشتحالدرتومانهزار35حوالیبهارزنرخرشدبامسکن
کالنریسک هایبهمسکنواکنشعدمچرایی.استدالری1200تا1000
ازیشببازدهبتواندمسکننمی رسدبه نظرامااستگزارشاینموضوعازخارج
کمیسکرباامندارایییکمسکنتاریخیالگویبامطابقهرچند.کندخلقدالر

.می رودشماربه

30ازبیشتورمیانتظاراتکهفضاییدردرصدی25تا20بانکیسودنرخ
حوزهدرجدیتحولشرایطدرمگر)بودخواهدبازندهبازاریکاست،درصد
ی هایدشوارازفارغدارایی هااین.دارندبیشتریتاملجایاماارزوطال.(سیاسی
امن ترینحدیشرایطدرنگهداری،ریسک هایوسرمایه گذاریامکان

یسکرتحملبااحتماالسهامبازارسرمایه گذاران.می روندشماربهسرمایه گذاری
.می کنندکسبدالروطالازبیشبازدهدرصد20تا10بیشتر،
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یادداشت

:بازارضمنیریسکصرف

رستیدبهسهامقیمت گذاریکهفرضاینبابازارضمنیریسکصرف
درضمنیریسکصرفمثالبه طور.می شودمحاسبهباشد،شدهانجام
نموداردر.استدرصد4.2حدودحاضرحالدرحدودآمریکاسهامبازار
شدهاسبهمح(بارنخستینبرای)ایرانسهامبازارضمنیریسکصرفزیر

انتظاریسودهایازمتغیراینمحاسبهجهتاستذکربهالزم)است
ماعاجازاستفادهدقیق تر،روشحالی کهدرشدهاستفادهحاضرگزارش

.(استتحلیلگران

فادهاستمرحله ایتکگردونروشازضمنی،ریسکصرفمحاسبهجهت
مدنظروسناریدورشد،نرخکنندهتعییننقشبهتوجهباامااستشده

ظرندرخنثیتورمنقشعمالنخستسناریویدر.استشدهقرارداده
ظاراتانتلحاظبابازارشدهفرضدومسناریویدرامااستشدهگرفته
شدهارزشیابی(درصد25ریسکبدوننرخودرصد30رشدنرخ)تورمی
.باشد

.

مصرف ریسک بازار سهاکشور

%16.1میانمار

%16.1یمن

%24.6سوریه

%24.6ونزوئال

%4.8عربستان

%4.7امارات

11.9%

19.9%

17.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%
صرف ریسک بازار در دو سناریو

صرفریسک

درصد30صرفریسکبارشد

درصدی30تورمیانتظاراتباودرستیبهبازارچنانچهمی شود،مشاهدهمقابلنموداردر
.می گیردقراردرصد20تا17بازهدرسهامانتظاریریسکصرفباشد،شدهارزش گذاری

دراستشدهمحاسبهدامودارانتوسطکهکشورچندسهامریسکصرفمقایسه،جهت
ریسکصرفودرصد25حدودونزوئالریسکصرف.استشدهدادهنمایشجدول
.استشدهزدهتخمیندرصد5تا4حدودعربستانوامارات



ارزشیابی

ذاتیارزشکهاستریالهزارمیلیارد40.638بررسی،موردسهامبازارارزش
و56.152ترتیببهسناریودودربرآوردی،سودهایاساسبرشدهزدهتخمین

خنثیتورماثراول،سناریودر.استشدهمحاسبهریالهزارمیلیارد73.263
بودهرگذاراثبرآورددرمنفیحقیقیبهرهنرخدومسناریودروشدهگرفتهدرنظر
.می باشدذیلجدولشرحبهبرآوردکلیدیمفروضات.است
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صرف ریسک بازار

با صرف ریسک های متفاوت2ارزش برآوردی بازار تحت سناریو 

2سناریو1سناریو(هزارمیلیاردریال)

56,15273,263ارزشبازاربرآوردی

%30%25نرخرشد

%25%22نرخبدونریسک

%10.6%10.6صرفریسکبازار

سکریصرفتورمی،انتظاراتافزایشباهم زمانداریمانتظارنظری،لحاظبه
رسیدستریسکصرفدقیقعددبهکهآنجااز.کندپیداافزایشنیزبازار

مقابلارنموددرریسکصرفمختلفسطوحاساسبرحساسیتتحلیلنداریم،
ارزشباشد،%10.6بازارریسکصرفچنان چه.استآمدهدرنمایشبه

%19بازارریسکصرفچنان چهوریالهزارمیلیارد73.000بربالغبرآوردی
.بودخواهدریالهزارمیلیارد29.800بربالغبرآوردیارزشباشد،

40.638ارزشفعلیبازار



یادداشت

جمشیدیانمهدی

!ریالشدنداغ

معامالت،ساعتنوسان،دامنهنظیرسرمایهبازارریزساختارهایبحث
توسعهیحمایتصندوق هایعملکردهم چنینومعامالتیالگوریتم هایبازارگردانی،

درقیمت هاهبارچندوشدیدافتباهم زمانپاییزابتدایازسرمایهبازارتثبیتو
شده،لتبدیبازارفعاالنبینروزهااینمباحثداغ ترینبهدوبارهسرمایهبازار
درنوساناتیکوتاه مدتدرمی تواندموارداینهمههرچندمعتقدمبندهلیکن

ملعامهم ترینشرکت هابنیادیداده هایبلندمدتدرولیکندایجادقیمت ها
دادهپردازشباپیش روگزارشدر.می باشندبورسدرهاآنارزشتعیینبرای

شرکتهربرایمفیدیاطالعاتبهرا آن هاشرکت ها،مالیهایصورتازها
.ده ایمکرتبدیلروپیشمالیسالوفعلیمالیسالبرایسهمهرسودیعنی

بازارارکانیکاراولویتدرساختارهاریزاصالحبایداینکهبرتاکیدبابنابراین
اینممی توانباشد،فرابورسوبورسشرکتبورس،سازمانمخصوصاسرمایه

پایانهبجهاتجمیعبهتوجهباکهبدهمپیش روگزارشخوانندگانبهرانوید
ارزندگیسطحوهستیمنزدیکبسیاربازارنزولیروندماهسهوسالدوبربالغ

اززیادیبخشبرگشتونقدینگیجذببازودیادیرسرمایهبازاردرشرکت ها
خواهدرقمسهامدارانبرایراخوبیروزهایبازار،فعاالنرفتهدستازاعتماد

.زد

ریالیواسمیاحتماالشدهدادهنویدرشدکهاستضرورینکتهاینذکرالبته
باتیحوصفرآندررشدنرخکهاقتصادیبرایارزیبه صورتآنبیانوبوده

اینبا.ودبخواهدمعنیبیمی باشدمنفیعبارتیبهصنایعاستهالکاحتساب
عاالنفاحتماالمی کندصدقمدتبلندزمانیبازه هایبرایگزارهاینچونوجود
نیزرابتیمثحقیقییادالریبازدهیمقاطعی،برایبازارهمیشگیمهمانانواصلی
مختلفازارهایببینموقعبهجابه جاییبهتوجهباآنحفظالبتهکهکنندتجربه
نیمعبهباالمواردهمه.بودنخواهدمیسرفعاالنهمهبرایگذاریسرمایهجهت
تنهاکهمی باشدپیش رواندازچشمدروزنهموکلشاخصاحتمالیزدنسقف
رخنافزایششدناهمیتبیوارزنرخگونهجهشوباالرشدآنتحققشرط
ماهیتبههتوجبارشداینقبالدردولتاحتمالیعکس العملبه عنوانبانکیسود

هکشدخواهدداغحدیبهریالنگارنده،اعتقادبهواقعدر.استآنگونهجهش
نگهداریبهحاضرنیزسالیانهدرصد25بهنزدیکنرخ هایوسوسهباحتیکسی

کاالهاییاارزبهآنتبدیلبهراخودجایریالکردنسپردهانگیزهونباشدآن
درراخیدوسالدرکهنیزملک.دادخواهد...وکاالسهام،طال،نظیرآنجایگزین

ظرمنتدوبارهزیاداحتمالبهفعالبودخوددالریماندگیعقبنمودنپرحال
باوبوداهدخوترمدتبلندهایبازهدرآنباخودتنظیمسپسوارزنرختثبیت

.رفتخواهدرابازارهابقیهراهتاخیرفازچندیایک
وتاطانهمحروپیشگزارشمفروضاتکهاستضرورینکتهاینذکرپایان،در

نتایجدردالرنرخشدهپیش بینیجهشوشدهلحاظتومانیهزار33دالربا
.استنگردیدهلحاظهاارزش گذاری



یادداشت

حداقلیشرایطدربنیادیپارامترهاینظرازحاضرحالدرسهامبازار
محصوالتورنگیفلزاتفوالد،جملهازجهانیقیمت هایاکثر.داردقرار

د،نمی رسبه نظروداشتندتوجهیقابلاصالحخود1400سالسقفازپتروشیمی
امودیتی هاکاکثرگذشتهماهیکدر.شوندبیشتریریزششاهدجهانیقیمت های

بهدیتی هاکاموریزشدورانبه نظردالرشاخصبهتوجهباوبرگشتندخودکفاز
بهوجهتباکهمی باشددالرقیمتبازار،دیگرموثرپارامتر.استرسیدهاتمام

قرارخودکفدرهمحیثاینازبازارآزاد،دالرونیمادالردرصدی25اختالف
قرارازارببرایخودارزندهنواحیدرنیزدالرکلیدیپارامترمی رسدبه نظرودارد
برایو28سالادامهبرایدالرقیمتسودها،برآورددرکهآن بهتوجهبا.دارد
هشدلحاظمحتاطانهدالرعددگفتمی توانشده،لحاظتومانهزار32آتیسال

شرطبهآتی،سالدرکهاستآنپیش بینیوهستندحداقلیبه صورتسودهاو
شدهبرآوردسودحداقل،محورصادراتشرکت هایسیاسی،وجهانیاوضاعثبات

بهتنسبآتیسالسودکارانه،محافظهحالتدر).کنندمحققرافایلایندر
(.می نمایدرشددرصد10امسال

نمهم تریسالههرکهاستگازنرخبازار،رویبردیگرموثرپارامتر
25ده،شانجامتحلیل هایدر.می باشدگازنرختعیینپائیزدربازاراهالیدغدغه
اعالمیعددکهصورتیدرکهاستشدهگرفتهدرنظرگازنرخبرایرشددرصد
ازاربرشدبرایدیگریپتانسیلباشد،تومان6250سقفازکمتر،1402بودجه

هابدومیانگینگاز،نرخفرمولازاروپاییهاب هایحذفصورتدر.می باشد
نرخفرمولدردادنقرارصورتدرکهمی باشدسنت15برابرآلبرتاوهنری

2880برابرهزارتومن32دالرباسنت9).می آیدبه دستسنت9نرخگاز،
(.استتومان

نیلچیامیررضا
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مفروضات

14011402شرح

500500تن/دالر–اوره 

310310تن/دالر–متانول 

650650تن/دالر–LPGگاز 

1.1001.100تن/دالر–استایرن منومر 

900900تن/دالر– وی سی پی
263263تن/دالر–اتان 

900900تن/دالر–سنگینپلی اتیلن
1.0001.000تن/دالر–سبکپلی اتیلن
700700تن/دالر–نفتا 

900900تن/دالر–روغن پایه 
9595بشکه/دالر–نفت 

55بشکه/دالر–کرک اسپرد بنزین 
3535بشکه/دالر–کرک اسپرد گازوئیل

-35-35هبشک/دالر–کرک اسپرد نفت کوره 
20.00025.000مترمکعب/ ریال –گاز سوخت

50.00062.500مترمکعب/ ریال –خوراکگاز

14011402شرح

280.000330.000دالر

8.5008.500تن/دالر–مس 

3،0003،000تن/دالر-روی 

480480تن/دالر-شمش فوالد 

610580تن/دالر-ورق گرم 

810780تن/دالر-سردورق

شمش% 62شمش% 62اسفنجی

شمش% 22شمش% 22گندله

شمش% 19شمش% 19کنسانتره

شمش% 8شمش% 8کلوخه

شمش% 28شمش% 28ذغال سنگ
120.000144.000کیلوگرم/ریال–شیر خام
8001.100کیلووات ساعت/ریال-برق نیروگاهی

21.00026.450کیلوگرم/ریال-چغندرقند
180.000225.000کیلوگرم/ریال-شکر
750.000900.000کیلوگرم/ریال-تایر

:تکمیلیتوضیحات

.استشدهلحاظدرصد55متوسطبطوروشدهگرفتهدرنظرصنعتبامتناسب،1401سالدردستمزدرشد✓

.استشدهگرفتهنظردر%30آتیسالبرایتورم✓



خالصه برآورد سود

1401EPS1402EPS1401P/Eقیمتنماد

ره
او

4.1*199,99042,67248,458شپدیس

121,25032,76837,7733.7خراسان

78,60023,20826,6913.4شیراز

59,82015,56218,3593.8کرماشا

ی
یم

وش
تر

پ

74,8007,4607,97610.0آریا

2,2853553846.4پارس

94,39013,48815,8157.0نوری

22,9403,0893,2127.4بوعلی

178,9507,12612,97925.1مارون

32,7504,5774,0617.2جم

124,34021,85220,8985.7جم پیلن

32,8504,2804,9847.7شاراک

60,0008,1245,9237.4شغدیر

9,7401,8152,0555.4شگویا

6.7*9,3001,2151,378شیران

14,3702,5173,2375.7شاروم

1401EPS1402EPS1401P/Eقیمتنماد

ول
تان

108,5007,31013,88214.8زاگرسم

5,76055774110.3شفن

35,9004,4436,0788.1شخارک

ار
نک

روا

16,2102,7783,0745.8شبهرن

6,8901,0921,3366.3شنفت

3,4007349494.6شسپا

49,30010,70011,9804.6شرانل

ی
ش

الی
پا

9,6302,4322,1004.0شبندر

7,1801,6601,8874.3شپنا

21,7005,1223,9534.2شاوان

16,9003,9204,0964.3شبریز

12,8103,6313,0803.5شراز

3,7008567644.3شتران

93,99012,39720,1197.6پاالیش یکم

لی
تی

یو
ی

ت

28,0005,8057,7574.8مبین

16,5805,0365,2613.3بفجر

.مبنا قرارد داده شده است1402قرار گرفته، سود کارشناسی * ، اعدادی که کنار آن عالمت P/Eدر ستون ✓



خالصه برآورد سود

1401EPS1402EPS1401P/Eقیمتنماد

الد
فو

2,3405225034.5فخوز

5,8501,1121,3415.3کاوه

13,8102,6693,1815.2ارفع

5,1101,2191,1644.2فوالد

11,0102,1222,4905.2هرمز

4.7*21,8103,8584,609فسبزوار

-1849-2,410ذوب

2,72919821313.7فسازان

15,3502,1343,2007.2فغدیر

2,54225133410.1فجهان

10,3802,8873,5763.6فجر

ب
سر

 و 
ی

رو

18,4503,8524,9124.8فاسمین

5,3901,1821,4684.6کیمیا

4,9309381,1015.3فزرین

23,7001,7922,24013.2فرآور

1401EPS1402EPS1401P/Eقیمتنماد

ب
سر

 و 
ی

رو

6,1807369578.4فگستر

1,2411622267.7فسرب

5,1907019987.4کاما

11,5001,2281,7219.4فروی

20,9003,9615,1415.3کروی

ن
آه

گ 
سن

8,27058854014.1کگل

10,4601,8301,8715.7کچاد

7.3*40,1504,9525,528کگهر

14,0001,3781,58710.2کنور

11,3305,9376,2891.9(تلفیق)واحیا

12,5001,8401,5466.8وامید

4,3005175508.3ومعادن

16,7801,0871,08215.4اپال

س
6,2609441,1476.6فملیم

25,2805,3506,7804.7فباهنر

.مبنا قرارد داده شده است1402قرار گرفته، سود کارشناسی * ، اعدادی که کنار آن عالمت P/Eدر ستون ✓



خالصه برآورد سود

1401EPS1402EPS1401P/Eقیمتنماد

گ
سن

ال 
ذغ

7,9201,0881,4117.3کپرور

96,2006,3437,28715.2کشرق

13,5501,8392,0087.4کطبس

16,3502,8703,1525.7کزغال

ی
اه

وگ
یر

ن

5,03045273211.1بمپنا

17,7201,3182,08113.4دماوند

1,7049919717.2بجهرم

3,94324232216.3بزاگرس

8,87032462027.4آبادا

9,14055386416.5بپیوند

7.6*11,6708181,537بگیالن

وز
س

ن

6,6207991,0238.3کفرا

3,7715094807.4کاذر

5,9901,0401,2135.8کتوکا

5.2*3,195351610کفپارس

11,6007571,74115.3کایزد

1401EPS1402EPS1401P/Eقیمتنماد

شه
شی

10,9501,3381,9348.2کگاز

9,3002,2143,0644.2کهمدا

1,5782663215.9کرازی

ی 
اش

ک

5,0509031,4485.6کحافظ

26,9804,2415,1226.4کلوند

6,6101,0041,2506.6کترام

7,9809119508.8کسعدی

37,0807,0318,8805.3کساوه

6,7001,0871,4006.2کپارس

یر
تا

14,3901,1481,87912.5پکرمان

1,202506723.9پتایر

5.7*4,747355830پکویر

8,3901321,51263.6پیزد

5,80040736814.2پارتا

31,0005,2665,8075.9پسهند

14,5702,6093,2385.6پاسا

.مبنا قرارد داده شده است1402قرار گرفته، سود کارشناسی * ، اعدادی که کنار آن عالمت P/Eدر ستون ✓



خالصه برآورد سود

1401EPS1402EPS1401P/Eقیمتنماد

گ
ین

لد
ه

7,0201,1091,2596.3فارس

3,0706776914.5صبا

9,0101,7851,9615.0تاصیکو

4.6*16,0002,8183,505وغدیر

4.6*36,4906,0537,962پارسان

8501481665.7شستا

12,1102,2592,3805.4وصندوق

11,6602,0842,3945.6تاپیکو

ت 
ما

خد
ی

در
44,4007,1538,1336.2حسینابن

4,7998651,0535.5حتاید

ی
ریل

ل 
 نق

ل و
حم

6,6007131,1109.3توریل

10,2707981,44412.9حآسا

10,0001,1951,4608.4حگهر

5.5*39,6005,4307,140حپارسا

2,45019030312.9حریل

18,2001,4551,96912.5حسیر

1401EPS1402EPS1401P/Eقیمتنماد

ل 
 نق

ل و
حم

ی
ریل

3,6005478416.6حآفرین

2,15620438010.6حشکوه

3,19419133816.7حگردش

ده
دو

3,0956466664.8شکربن

28,7505,1725,9025.6شصدف

11,1302,0742,3635.4شدوص

ی
دار

دام

9,5701,0801,6308.9زگلدشت

8,4101,3311,6926.3زفکا

2,1072182429.6زقیام

45.9*60,5501,0841,320زپارس

5.2*3,645469704زشریف

3,74422525016.6تلیسه

27,0103,3834,0958.0زمگسا

ن
ما

سی

12,2802,4983,2774.9سآبیک

3.4*9,9202,0052,901سپاها

9.2*6,070453659سکرد

.مبنا قرارد داده شده است1402قرار گرفته، سود کارشناسی * ، اعدادی که کنار آن عالمت P/Eدر ستون ✓



خالصه برآورد سود

1401EPS1402EPS1401P/Eقیمتنماد

ن
ما

سی

38,8204,4725,3178.7سبهان

18,2102,7093,2026.7ساراب

45,0306,0108,7477.5سقاین

29,0906,0307,9194.8ستران

58,48010,64813,9675.5سخاش

19,0504,1625,4844.6سغرب

39,9008,6659,4954.6سفانو

20,0003,2244,1036.2سخزر

34,5006,7518,6935.1سبجنو

19,3304,1735,4274.6سصوفی

24,4305,0086,4694.9سخوز

27,2505,9057,6584.6ساروم

73,6108,15812,3229.0سفار

19,3004,4815,3454.3سرود

10,9901,2531,7048.8سباقر

3.8*8,7701,6742,285سشمال

1401EPS1402EPS1401P/Eقیمتنماد

ن
ما

سی

4.2*15,7202,6853,758سکرما

3.6*13,0002,6153,640سمازن

4.7*29,9905,0596,353ساربیل

5.6*22,0502,7153,924ساروج

5.9*22,6002,5613,816سهرمز

33,4007,3579,4644.5سهگمت

4.3*8,0501,5351,874سشرق

7,5601,4511,6225.2سیالم

14.7*3,876226264سبزوا

21,2504,7845,3824.4سمتاز

7,3501,6642,3884.4سیدکو

17,5004,3114,7324.1سفارس

9,2901,9752,2694.7سیتا

6.4*13,8401,6402,172سغدیر

6,91050176613.8سدور

59,45011,89815,5065.0ساوه

.مبنا قرارد داده شده است1402قرار گرفته، سود کارشناسی * ، اعدادی که کنار آن عالمت P/Eدر ستون ✓



خالصه برآورد سود

1401EPS1402EPS1401P/Eقیمتنماد

کر
 ش

د و
قن

4,2876327946.8قزوین

5.4*12,7801,2502,372قشهد

74,0007,2149,67410.3قصفها

17,8902,5292,8617.1قلرست

10,10074988813.5قچار

6,3401,0401,2166.1قهکمت

9,1901,8202,1525.0قمرو

8,38070781111.9قپیرا

ی
راک

خو
ن 

وغ
3.3*2,406503740غبشهرر

14.3*103134-1,911غمارگ

8,9901,8481,8884.9غکورش

.مبنا قرارد داده شده است1402قرار گرفته، سود کارشناسی * ، اعدادی که کنار آن عالمت P/Eدر ستون ✓



ارزشیابی

:ارزندگینسبت

محاسبهصنعتفعلیارزشبرصنعتبرآوردیارزشتقسیمازارزندگینسبت
آنبیشترارزندگینشان دهندهباشد،1ازباالترنسبتاینچههر.استشده

.می باشدتحلیل گراننگاهازصنعت

:ارزشیابیمفروضات
درصد22:ریسکبدوننرخ✓
درصد10.6:بازارریسکصرف✓
کارشناسینظربراساس:صنعتاختصاصیریسکصرف✓
درصد22:بلندمدترشدنرخ✓

صنعت
ارزش بازار

(میلیارد ریال)

ارزش برآوردی

(میلیارد ریال)
نسبت ارزندگی

2,570,3602,585,2761.01مس

4,399,6665,269,9091.20فوالد

279,618343,6861.23روی

50,46068,1051.35دوده

89,486101,8261.14ذغال سنگ

6,498,1915,832,8790.90سنگ آهن

62,72879,7931.27شیشه

111,338114,9161.03قند و شکر

77,26499,8041.29کاشی

889,9741,294,4171.45یوتیلیتی

301,264341,1161.13نیروگاه

197,040259,0531.31روغن خوراکی

597,711799,2051.34روانکار

4,496,9235,721,0231.27پاالیشی

141,089145,3331.03تایر

69,41383,0961.20دامداری

917,4091,387,2771.51سیمان

2,028,9542,879,1521.42اوره

654,072648,9110.99متانول

6,330,5175,608,1130.89پتروشیمی

9,643,52112,451,3991.29هلدینگ ها

55,96669,4841.24خدمات بندری

36,70537,7001.03نسوز

139,328135,9490.98حملل و نقل ریلی



«اوره»صنعت 

1401مفروضات 

280،000دالر

500(دالر)اوره

112،000،000(ریال)اوره داخلی

50،000(ریال)خوراکگاز

20،000(ریال)گاز سوخت

.اعدادجدولفوقبهمیلیاردریالاست**

3.9

4.6

4.3

2

3

4

5

6

«آیندهنگر»صنعتP/Eنسبت

1گزارشجامع:اردیبهشت6
مقطعبروزرسانیسودهایبرآوردی

1.42

1401EPS1402EPS1401P/D P/E 1401قیمتنماد
ود درصد تقسیم س

1400سال 

%4.163*199,99042,67248,4586.6شپديس

%121,25032,76837,7734.73.779خراسان

%78,60023,20826,6917.53.434شيراز

%59,82015,56218,3597.53.851كرماشا

نمای صنعت

2,028,954ارزش بازار

2,879,152ارزش برآوردی

487,967سود برآوردی

%58ددرصد تقسیم سو

283,917سود تقسیمی

P/E4.2صنعت



«پتروشیمی»صنعت 

1401مفروضات 

280،000دالر

700نفتا

263(دالر)اتان

900گین پلی اتیلن سن

1،000کپلی اتیلن سب

.اعدادجدولفوقبهمیلیاردریالاست**

8.2

5.9

6.5

5

6

7

8

9

«آیندهنگر»صنعتP/Eنسبت

1گزارشجامع:اردیبهشت6

مقطعبروزرسانیسودهایبرآوردی

0.89

1401EPS1402EPS1401P/D P/E 1401قیمتنماد
ود درصد تقسیم س

1400سال 

%74,8007,4607,97610.610.096آريا

%2,2853553846.86.498پارس

%94,39013,48815,8157.47.096نوري

%22,9403,0893,2127.87.496بوعلي

%178,9507,12612,97926.425.199مارون

%32,7504,5774,0618.07.289جم

%124,34021,85220,8986.05.7102جم پيلن

%32,8504,2804,9848.17.7101شاراك

%60,0008,1245,9238.27.490شغدير

%9,7401,8152,0555.95.491شگويا

%6.771*9,3001,2151,3789.5شيران

%14,3702,5173,23712.75.740شاروم

نمای صنعت

6,330,517ارزش بازار

5,608,113ارزش برآوردی

734,108سود برآوردی

%93ددرصد تقسیم سو

685,178سود تقسیمی

P/E8.6صنعت



«متانول»صنعت 

1401مفروضات 

280،000دالر

310(دالر)متانول

650(دالر)LPGگاز 

50،000(ریال)گازخوراک

.اعدادجدولفوقبهمیلیاردریالاست**

10.0

4.3

7.0

3

4

5

6

7

8

9

10

11

«آیندهنگر»صنعتP/Eنسبت

1گزارشجامع:اردیبهشت6 مقطعبروزرسانیسودهایبرآوردی

0.99

1401EPS1402EPS1401P/D P/E 1401قیمتنماد
ود درصد تقسیم س

1400سال 

%108,5007,31013,88220.914.871زاگرس

%5,76055774110.910.3102شفن

%35,9004,4436,0788.58.1105شخارك

نمای صنعت

654,072ارزش بازار

648,911ارزش برآوردی

61,436سود برآوردی

%86ددرصد تقسیم سو

52,702سود تقسیمی

P/E10.6صنعت



4.8

5.6

5.1

3

4

5

6

7

«آیندهنگر»صنعتP/Eنسبت

1گزارشجامع:اردیبهشت6 مقطعبروزرسانیسودهایبرآوردی

«روانکار»صنعت 

1401مفروضات 

280،000دالر

900(دالر)روغن پایه

410(دالر)نفت کوره

434(دالر)لوبکات

.اعدادجدولفوقبهمیلیاردریالاست**

1.34

1401EPS1402EPS1401P/D P/E 1401قیمتنماد
ود درصد تقسیم س

1400سال 

%16,2102,7783,0746.15.896شبهرن

%6,8901,0921,3367.06.390شنفت

%3,4007349494.94.698شسپا

%49,30010,70011,9804.84.696شرانل

نمای صنعت

597,711ارزش بازار

799,205ارزش برآوردی

113,942سود برآوردی

%94ددرصد تقسیم سو

107,451سود تقسیمی

P/E5.2صنعت



«پاالیشی»صنعت 

1401مفروضات 

280،000دالر

95نفت

5نکرک اسپرد بنزی

35لکرک اسپرد گازوئی

-35هکرک اسپرد نفت کور

.اعدادجدولفوقبهمیلیاردریالاست**

3.7

2

3

4

5

6

«آیندهنگر»صنعتP/Eنسبت

1گزارشجامع:اردیبهشت6 مقطعبروزرسانیسودهایبرآوردی

1.27

1401EPS1402EPS1401P/D P/E 1401قیمتنماد
ود درصد تقسیم س

1400سال 

%9,6302,4322,1005.04.080شبندر

%7,1801,6601,8875.84.374شپنا

%21,7005,1223,9535.04.284شاوان

%16,9003,9204,0964.94.388شبريز

%12,8103,6313,0804.73.575شراز

%3,7008567649.64.325شتران

%93,99012,39720,7978.07.695پااليش

نمای صنعت

4,496,923ارزش بازار

5,721,023ارزش برآوردی

1,075,906سود برآوردی

%70ددرصد تقسیم سو

755,658سود تقسیمی

P/E4.2صنعت



«یوتیلیتی»صنعت 

1401مفروضات 

280،000دالر

ROEمصرف کننده
%21مبین

ROEمصرف کننده
%18بفجر

.اعدادجدولفوقبهمیلیاردریالاست**

3.4

3.8

2.9

2

3

4

5

6

«آیندهنگر»صنعتP/Eنسبت

1گزارشجامع:اردیبهشت6

مقطعبروزرسانیسودهایبرآوردی

1.45

1401EPS1402EPS1401P/D P/E 1401قیمتنماد
ود درصد تقسیم س

1400سال 

%28,0005,8057,7575.14.896مبين

%16,5805,0365,2613.53.399بفجر

نمای صنعت

889,974ارزش بازار

1,294,417ارزش برآوردی

215,683سود برآوردی

%95ددرصد تقسیم سو

204,899سود تقسیمی

P/E4.1صنعت



«فوالد»صنعت 

1401مفروضات 

280،000دالر

480(دالر)شمش فوالد 

610ورق گرم

810ورق سرد

20،000(ریال)گاز

.اعدادجدولفوقبهمیلیاردریالاست**

4.8

4.3

3.4

4.1

3

4

5

6

7

«آیندهنگر»صنعتP/Eنسبت

1گزارشجامع:اردیبهشت6

مقطعبروزرسانیسودهایبرآوردی

1.20

1401EPS1402EPS1401P/D P/E 1401قیمتنماد
ود درصد تقسیم س

1400سال 

%2,34052250310.04.532فخوز

%5,8501,1121,3416.75.378كاوه

%13,8102,6693,1817.35.271ارفع

%5,1101,2191,1647.14.259فوالد

%11,0102,1222,4906.95.275هرمز

%4.789*21,8103,8584,6095.3فسبزوار

%18-301.9-1849-2,410ذوب

%2,72919821330.613.730فسازان

%15,3502,1343,2009.07.280فغدير

%2,54225133422.510.130فجهان

%10,3802,8873,5768.03.639فجر

نمای صنعت

4,399,666ارزش بازار

5,269,909ارزش برآوردی

929,660سود برآوردی

%59ددرصد تقسیم سو

549,415سود تقسیمی

P/E4.7صنعت



«روی»صنعت 

1401مفروضات 

280،000دالر

3،000(دالر)روی

.اعدادجدولفوقبهمیلیاردریالاست**

5.0

3.8

5.1

3

4

5

6

7

«آیندهنگر»صنعتP/Eنسبت

1گزارشجامع:اردیبهشت6 مقطعبروزرسانیسودهایبرآوردی

1.23

1401EPS1402EPS1401P/D P/E 1401قیمتنماد
ود درصد تقسیم س

1400سال 

%18,4503,8524,9129.04.853فاسمين

%5,3901,1821,46810.14.639كيميا

%4,9309381,10111.75.343فزرين

%23,7001,7922,24029.413.221فرآور

%6,18073695718.78.414فگستر

%1,24116222617.17.710فسرب

%5,19070199816.57.410كاما

%11,5001,2281,72120.89.411فروي

%20,9003,9615,1416.25.385كروي

نمای صنعت

279,618ارزش بازار

343,686ارزش برآوردی

48,735سود برآوردی

%56ددرصد تقسیم سو

27,332سود تقسیمی

P/E5.7صنعت



«سنگ آهن»صنعت 

1401مفروضات 

280،000دالر

480(دالر)شمش فوالد

%22ضریب گندله

%19هضریب کنسانتر

%8ضریب کلوخه

.اعدادجدولفوقبهمیلیاردریالاست**

7.7

5.5

7.2

5

6

7

8

9

«آیندهنگر»صنعتP/Eنسبت

1گزارشجامع:اردیبهشت6
مقطعبروزرسانیسودهایبرآوردی

0.90

1401EPS1402EPS1401P/D P/E 1401قیمتنماد
ود درصد تقسیم س

1400سال 

%8,27058854023.114.161كگل

%10,4601,8301,8718.25.770كچاد

%7.393*40,1504,9525,5287.8كگهر

%14,0001,3781,58712.410.282كنور

%11,3305,9376,2894.21.944(تلفیق)واحيا

%12,5001,8401,5469.16.875واميد

%4,30051755018.58.324ومعادن

%16,7801,0871,08222.415.469اپال

نمای صنعت

6,498,191ارزش بازار

5,832,879ارزش برآوردی

798,169سود برآوردی

%67ددرصد تقسیم سو

532,879سود تقسیمی

P/E8.1صنعت



«مس»صنعت 

1401مفروضات 

280،000دالر

8،500(دالر)مس

.اعدادجدولفوقبهمیلیاردریالاست**

5.1

3.8

5.5

3

4

5

6

7

«آیندهنگر»صنعتP/Eنسبت

1گزارشجامع:اردیبهشت6
مقطعبروزرسانیسودهایبرآوردی

1.01

1401EPS1402EPS1401P/D P/E 1401قیمتنماد
ود درصد تقسیم س

1400سال 

%6,2609441,14711.86.656فملي

%25,2805,3506,7805.04.7101فباهنر

نمای صنعت

2,570,360ارزش بازار

2,585,276ارزش برآوردی

391,461سود برآوردی

%57ددرصد تقسیم سو

223,085سود تقسیمی

P/E6.6صنعت



«ذغال سنگ»صنعت 

1401مفروضات 

280،000دالر

480(دالر)شمش فوالد

%28ضریب کک شو

.اعدادجدولفوقبهمیلیاردریالاست**

6.4

5.3

7.4

4

5

6

7

8

9

«آیندهنگر»صنعتP/Eنسبت

1گزارشجامع:اردیبهشت6

مقطعبروزرسانیسودهایبرآوردی

1.14

1401EPS1402EPS1401P/D P/E 1401قیمتنماد
ود درصد تقسیم س

1400سال 

%7,9201,0881,41114.67.350كپرور

%96,2006,3437,28733.715.212كشرق

%13,5501,8392,00814.77.450كطبس

%16,3502,8703,1526.05.7128كزغال

نمای صنعت

89,486ارزش بازار

101,826ارزش برآوردی

13,881سود برآوردی

%75ددرصد تقسیم سو

10,420سود تقسیمی

P/E6.4صنعت



«نیروگاه»صنعت 

1401مفروضات 

280،000دالر

نیروگاهینرخ گاز
100( ریال)

نرخ برق نیروگاهی
800(ریال)

نرخ خرید آمادگی
150(ریال)

.اعدادجدولفوقبهمیلیاردریالاست**

14.3

6.8

8.4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

«آیندهنگر»صنعتP/Eنسبت

1گزارشجامع:اردیبهشت6

مقطعبروزرسانیسودهایبرآوردی

1.13

1401EPS1402EPS1401P/D P/E 1401قیمتنماد
ود درصد تقسیم س

1400سال 

%5,03045273224.711.114بمپنا

%17,7201,3182,08129.913.445دماوند

%1,7049919721.717.279بجهرم

%3,94324232232.016.351بزاگرس

%8,87032462030.427.490آبادا

%9,14055386417.416.596بپيوند

%7.691*11,6708181,5378.3بگيالن

نمای صنعت

301,264ارزش بازار

341,116ارزش برآوردی

20,606سود برآوردی

%64ددرصد تقسیم سو

13,266سود تقسیمی

P/E14.6صنعت



«نسوز»صنعت 

1401مفروضات 

280،000دالر

%25رشد نرخ فروش

.اعدادجدولفوقبهمیلیاردریالاست**

6

7

8

9

«آیندهنگر»صنعتP/Eنسبت

1.03

1401EPS1402EPS1401P/D P/E 1401قیمتنماد
ود درصد تقسیم س

1400سال 

%6,6207991,0238.78.397كفرا

%3,77150948016.57.417كاذر

%5,9901,0401,21312.85.841كتوكا

%5.210*3,19535161011.6كفپارس

%11,6007571,74134.115.320كايزد

نمای صنعت

36,705ارزش بازار

37,700ارزش برآوردی

4,618سود برآوردی

%62ددرصد تقسیم سو

2,846سود تقسیمی

P/E7.9صنعت



«شیشه»صنعت 

1401مفروضات 

280،000دالر

%25رشد نرخ فروش

.اعدادجدولفوقبهمیلیاردریالاست**

5.8

4

5

6

7

«آیندهنگر»صنعتP/Eنسبت

1گزارشجامع:اردیبهشت6

مقطعبروزرسانیسودهایبرآوردی

1.27

1401EPS1402EPS1401P/D P/E 1401قیمتنماد
ود درصد تقسیم س

1400سال 

%10,9501,3381,93418.28.219كگاز

%9,3002,2143,0649.34.219كهمدا

%1,57826632113.25.927كرازي

نمای صنعت

62,728ارزش بازار

79,793ارزش برآوردی

12,002سود برآوردی

%40ددرصد تقسیم سو

4,801سود تقسیمی

P/E5.2صنعت



«کاشی»صنعت 

1401مفروضات 

280،000دالر

%40رشد نرخ فروش

.اعدادجدولفوقبهمیلیاردریالاست**

5.9

4

5

6

7

«آیندهنگر»صنعتP/Eنسبت
1گزارشجامع:اردیبهشت6

مقطعبروزرسانیسودهایبرآوردی

1.29

1401EPS1402EPS1401P/D P/E 1401قیمتنماد
ود درصد تقسیم س

1400سال 

%5,0509031,44812.45.610كحافظ

%26,9804,2415,1226.76.496كلوند

%6,6101,0041,25014.66.616كترام

%7,98091195010.38.885كسعدي 

%37,0807,0318,8807.45.371كساوه

%6,7001,0871,40010.46.259كپارس

نمای صنعت

77,264ارزش بازار

99,804ارزش برآوردی

13,195سود برآوردی

%63ددرصد تقسیم سو

8,348سود تقسیمی

P/E5.9صنعت



«تایر»صنعت 

1401مفروضات 

280،000دالر

750،000نرخ تایر

1،500(دالر)نرخ سیم

1،750(دالر)کائوچو مصنوعی

1،425(دالر)نرخ دوده

.اعدادجدولفوقبهمیلیاردریالاست**

10.5

5.5

5.9

4

5

6

7

8

9

10

11

12

«آیندهنگر»صنعتP/Eنسبت

1گزارشجامع:اردیبهشت6

مقطعبروزرسانیسودهایبرآوردی

1.03

1401EPS1402EPS1401P/D P/E 1401قیمتنماد
ود درصد تقسیم س

1400سال 

%14,3901,1481,87913.212.5131پكرمان

%1,202506737.323.964پتاير

%5.752*4,74735583011.0پكوير

%8,3901321,51288.363.672پيزد

%5,80040736821.614.266پارتا

%31,0005,2665,8077.65.977پسهند

%14,5702,6093,23812.45.619پاسا

نمای صنعت

141,089ارزش بازار

145,333ارزش برآوردی

11,485سود برآوردی

%65ددرصد تقسیم سو

7,458سود تقسیمی

P/E12.3صنعت



«هلدینگ ها»

.اعدادجدولفوقبهمیلیاردریالاست**

سود شرکت اصلی هلدینگ ها بر ✓
ها هتقسیم سود زیرمجموعاساس

5.4.محاسبه شده است

4.7

5.6

4

5

6

7

«آیندهنگر»صنعتP/Eنسبت

1گزارشجامع:اردیبهشت6 مقطعبروزرسانیسودهایبرآوردی

1.29

1401EPS1402EPS1401P/D P/E 1401قیمتنماد
ود درصد تقسیم س

1400سال 

%7,0201,1091,25914.16.344فارس

%3,0706776916.84.567صبا

%9,0101,7851,9615.55.091تاصيكو

%4.686*16,0002,8183,5055.3وغدير

%4.690*36,4906,0537,9625.1پارسان

%8501481669.25.762شستا

%12,1102,2592,3805.65.495وصندوق

%11,6602,0842,3946.15.691تاپيكو

نمای صنعت

9,643,521ارزش بازار

12,451,399ارزش برآوردی

1,643,235سود برآوردی

%68ددرصد تقسیم سو

1,117,562سود تقسیمی

P/E5.9صنعت



«خدمات بندری»صنعت 

1401مفروضات 

280،000دالر

.اعدادجدولفوقبهمیلیاردریالاست**

5

6

«آیندهنگر»صنعتP/Eنسبت

1.24

1401EPS1402EPS1401P/D P/E 1401قیمتنماد
ود درصد تقسیم س

1400سال 

%44,4007,1538,1336.56.296حسينا

%4,7998651,05311.35.549حتايد

نمای صنعت

55,966ارزش بازار

69,484ارزش برآوردی

9,663سود برآوردی

%62ددرصد تقسیم سو

5,979سود تقسیمی

P/E5.8صنعت



«حمل و نقل ریلی»صنعت 

1401مفروضات 

2،820تعرفه حمل مواد معدنی

2،769تعرفه حمل مواد نفتی

%25رشد نرخ بلیط

.اعدادجدولفوقبهمیلیاردریالاست**

6

7

8

«آیندهنگر»صنعتP/Eنسبت

0.98

1401EPS1402EPS1401P/D P/E 1401قیمتنماد
ود درصد تقسیم س

1400سال 

%6,6007131,11017.89.352توريل

%10,2707981,44428.612.920حآسا

%10,0001,1951,46018.68.410حگهر

%5.590*39,6005,4307,1406.2حپارسا

%2,45019030328.612.911حريل

%18,2001,4551,96927.812.510حسير

%3,6005478417.06.694حآفرين

%2,15620438023.410.612حشكوه

%3,19419133837.116.712حگردش

نمای صنعت

139,328ارزش بازار

135,949ارزش برآوردی

15,892سود برآوردی

%63ددرصد تقسیم سو

10,004سود تقسیمی

P/E8.8صنعت



«دوده»صنعت 

1401مفروضات 

280،000دالر

1،425(دالر)دوده داخلی

1،211(دالر)دوده صادراتی

463(دالر)اکستراکت

.اعدادجدولفوقبهمیلیاردریالاست**

4

5

6

«آیندهنگر»صنعتP/Eنسبت

1.35

1401EPS1402EPS1401P/D P/E 1401قیمتنماد
ود درصد تقسیم س

1400سال 

%3,0956466665.54.887شكربن

%28,7505,1725,9028.15.669شصدف

%11,1302,0742,3635.85.493شدوص

نمای صنعت

50,460ارزش بازار

68,105ارزش برآوردی

9,717سود برآوردی

%75ددرصد تقسیم سو

7,294سود تقسیمی

P/E5.2صنعت



«دامداری»صنعت 

1401مفروضات 

280،000دالر

120،000نرخ شیر

.اعدادجدولفوقبهمیلیاردریالاست**

6.7

4

5

6

7

8

9

10

«آیندهنگر»صنعتP/Eنسبت

1گزارشجامع:اردیبهشت6

مقطعبروزرسانیسودهایبرآوردی

.استزپارسبرآوردیارزشنظرگرفتندربدونصنعتبرآوردیارزش✓

1.20

1401EPS1402EPS1401P/D P/E 1401قیمتنماد
ود درصد تقسیم س

1400سال 

%9,5701,0801,6309.38.998زگلدشت

%8,4101,3311,6927.16.389زفكا

%2,10721824211.69.683زقيام

%45.928*60,5501,0841,320101.9زپارس

%5.280*3,6454697046.5زشريف

%3,74422525019.316.686تليسه

%27,0103,3834,0958.48.099زمگسا

نمای صنعت

69,413ارزش بازار

83,096ارزش برآوردی

9,040سود برآوردی

%81ددرصد تقسیم سو

7,282سود تقسیمی

P/E7.7صنعت



«1سیمان »صنعت 

1401مفروضات 

280،000دالر

6،450،000سیمان بورس کاال

1،500(ریال)برق

6،000(ریال)گاز

.اعدادجدولفوقبهمیلیاردریالاست**

4.6

3

4

5

6

7

«آیندهنگر»صنعتP/Eنسبت

1گزارشجامع:اردیبهشت6

مقطعبروزرسانیسودهایبرآوردی

1.51

1401EPS1402EPS1401P/D P/E 1401قیمتنماد
ود درصد تقسیم س

1400سال 

%38,8204,4725,3179.18.799سبهان

%18,2102,7093,2028.56.779ساراب

%45,0306,0108,7477.97.599سقاين

%29,0906,0307,9195.44.889ستران

%58,48010,64813,9676.05.591سخاش

%19,0504,1625,4845.54.683سغرب

%39,9008,6659,4954.94.694سفانو

%20,0003,2244,1036.56.295سخزر

%34,5006,7518,6935.65.191سبجنو

%19,3304,1735,4275.44.686سصوفي

%24,4305,0086,4695.24.993سخوز

%27,2505,9057,6584.94.695ساروم

نمای صنعت

917,409ارزش بازار

1,387,277ارزش برآوردی

174,737سود برآوردی

%83ددرصد تقسیم سو

144,202سود تقسیمی

P/E5.3صنعت



«2سیمان »صنعت 

1401مفروضات 

280،000دالر

6،450،000سیمان بورس کاال

1،500(ریال)برق

6،000(ریال)گاز

.اعدادجدولفوقبهمیلیاردریالاست**

4.6

3

4

5

6

7

«آیندهنگر»صنعتP/Eنسبت

1گزارشجامع:اردیبهشت6

مقطعبروزرسانیسودهایبرآوردی

1.51

1401EPS1402EPS1401P/D P/E 1401قیمتنماد
ود درصد تقسیم س

1400سال 

%73,6108,15812,3229.59.095سفار

%19,3004,4815,3454.54.397سرود

%10,9901,2531,70419.58.80سباقر

%3.885*8,7701,6742,2854.5سشمال

%4.285*15,7202,6853,7584.9سكرما

%3.685*13,0002,6153,6404.2سمازن

%4.770*29,9905,0596,3536.7ساربيل

%5.675*22,0502,7153,9247.5ساروج

%5.969*22,6002,5613,8168.6سهرمز

%33,4007,3579,4644.84.5103سهگمت

%4.341*8,0501,5351,8749.5سشرق

%7,5601,4511,62211.65.20سيالم

نمای صنعت

917,409ارزش بازار

1,387,277ارزش برآوردی

174,737سود برآوردی

%83ددرصد تقسیم سو

144,202سود تقسیمی

P/E5.3صنعت



«3سیمان »صنعت 

1401مفروضات 

280،000دالر

6،450،000سیمان بورس کاال

1،500(ریال)برق

6،000(ریال)گاز

.اعدادجدولفوقبهمیلیاردریالاست**

4.6

3

4

5

6

7

«آیندهنگر»صنعتP/Eنسبت

1گزارشجامع:اردیبهشت6

مقطعبروزرسانیسودهایبرآوردی

1.51

1401EPS1402EPS1401P/D P/E 1401قیمتنماد
ود درصد تقسیم س

1400سال 

%14.70*3,87622626432.6سبزوا

%21,2504,7845,3824.94.491سمتاز

%7,3501,6642,3885.54.481سيدكو

%17,5004,3114,7326.04.168سفارس

%9,2901,9752,2695.14.792سيتا

%6.480*13,8401,6402,1728.0سغدير

%6,91050176630.713.810سدور

%59,45011,89815,5065.35.096ساوه

%12,2802,4983,2775.54.990سآبيك

%3.484*9,9202,0052,9014.1سپاها

%9.221*6,07045365920.5سكرد

نمای صنعت

917,409ارزش بازار

1,387,277ارزش برآوردی

174,737سود برآوردی

%83ددرصد تقسیم سو

144,202سود تقسیمی

P/E5.3صنعت



«قند و شکر»صنعت 

1401مفروضات 

180،000(ریال)شکر

21،000(ریال)چغندر

90،000(ریال)نرخ تفاله

5،000(الری)دستمزد تبدیل

55،000(ریال)نرخ مالس

.اعدادجدولفوقبهمیلیاردریالاست**

8.2

7.3

7.9

6

7

8

9

10

«آیندهنگر»صنعتP/Eنسبت

1گزارشجامع:اردیبهشت6
مقطعبروزرسانیسودهایبرآوردی

1.03

1401EPS1402EPS1401P/D P/E 1401قیمتنماد
ود درصد تقسیم س

1400سال 

%4,2876327948.06.885قزوين

%5.475*12,7801,2502,3727.2قشهد

%74,0007,2149,67410.810.396قصفها

%17,8902,5292,86115.77.131قلرست

%10,10074988829.913.529قچار

%6,3401,0401,2167.66.180قهكمت

%9,1901,8202,15211.25.045قمرو

%8,38070781114.311.983قپيرا

نمای صنعت

111,338ارزش بازار

114,916ارزش برآوردی

13,001سود برآوردی

%67ددرصد تقسیم سو

8,706سود تقسیمی

P/E8.6صنعت



«روغن خوراکی»صنعت 

1401مفروضات 

280،000دالر

نرخ روغن
623،500(کیلوگرم/ریال)

قیمت آفتابگردان
1،480(دالر)

1،400(دالر)قیمت سویا

.اعدادجدولفوقبهمیلیاردریالاست**

6.3

4

5

6

7

8

9

«آیندهنگر»صنعتP/Eنسبت

1گزارشجامع:اردیبهشت6
مقطعبروزرسانیسودهایبرآوردی

1.31

1401EPS1402EPS1401P/D P/E 1401قیمتنماد
ود درصد تقسیم س

1400سال 

%3.331*2,4065037407.2غبشهر

%14.310*10313431.8-1,911غمارگ

%8,9901,8481,88810.84.912غكورش

نمای صنعت

197,040ارزش بازار

259,053ارزش برآوردی

36,043سود برآوردی

%40ددرصد تقسیم سو

14,417سود تقسیمی

P/E5.5صنعت



مغایرت سودها

علت مغایرت سودتحلیل فعلیتحلیل قبلینماد

38,01642,672شپدیس

رشد نرخ اوره و دالر
27,45332,768خراسان

17,37023,208شیراز

12,87915,562کرماشا

11,8257,460آریا

افت نرخ هاي جهاني محصوالت پتروشيمي،
جهش هزينه هاي يوتيليتي و
رشد نرخ حقوق و دستمزد

410355پارس

15,57413,488نوری

3,2933,089بوعلی

21,1507,126مارون

6,2044,577جم

22,63921,852جم پیلن

6,4874,280شاراک

13,7128,124شغدیر

2,2851,815شگویا

1,215-شیران

3,0202,517شاروم

علت مغایرت سودتحلیل فعلیتحلیل قبلینماد

24,4197,310زاگرس
كاهش نرخ جهاني متانول و

جهش هزينه يوتيليتي 1,454557شفن

7,6034,443شخارک

2,0232,778شبهرن

رشد نرخ جهاني نفت و فرآورده هاي آن
9171,092شنفت

675734شسپا

11,18110,700شرانل

1,9932,432شبندر

رشد كرك اسپرد فراورده هاي نفتي و 
پنا و بهبود كيفيت محصوالت توليدي در شبندر، ش

شاوان

1,5251,660شپنا

4,5195,122شاوان

4,0513,920شبریز

3,5783,631شراز

914856شتران

14,58712,397پاالیش یکم

5,5005,805مبین
-

4,2005,036بفجر



مغایرت سودها

علت مغایرت سودتحلیل فعلیتحلیل قبلینماد

841522فخوز

افت نرخ هاي جهاني محصوالت فوالدي،
تعديل ضرايب زنجيره فوالد و

رشد نرخ حقوق و دستمزد

8861,112کاوه

2,6172,669ارفع

1,5891,219فوالد

3,2452,122هرمز

5,3823,858فسبزوار

18-186ذوب

198198فسازان

2,1472,134فغدیر

256251فجهان

3,1772,887فجر

4,2683,852فاسمین

كاهش قيمت جهاني روي
1,3601,182کیمیا

1,606938فزرین

1,8701,792فرآور

علت مغایرت سودتحلیل فعلیتحلیل قبلینماد

833736فگستر

كاهش قيمت جهاني روي

251162فسرب

468701کاما

7421,228فروی

9,3443,961کروی

1,440588کگل

افت نرخ جهاني شمش فوالد،
كاهش ضرايب محصوالت زنجيره فوالد و

مازاد توليد گندله  

2,2041,830کچاد

5,9184,952کگهر

2,7121,378کنور

8,4355,937(تلفیق)واحیا

1,8551,840وامید

820517ومعادن

2,0221,087اپال

1,262944فملی
كاهش نرخ جهاني كاتد مس

5,6105,350فباهنر



مغایرت سودها

علت مغایرت سودتحلیل فعلیتحلیل قبلینماد

1,5121,088کپرور

كاهش نرخ فروش ناشي از افت قيمت شمش
5,9806,343کشرق

2,0001,839کطبس

2,9142,870کزغال

1,045452بمپنا

ريالي به ازاي هر 1300محقق نشدن سناريو برق 
كيلووات

.(ريال فرض شده است800در تحليل فعلي، نرخ برق )

2,1831,318دماوند

33899بجهرم

409242بزاگرس

1,679324آبادا

1,253553بپیوند

1,358818بگیالن

799-کفرا

-

509-کاذر

1,040-کتوکا

351-کفپارس

757-کایزد

علت مغایرت سودتحلیل فعلیتحلیل قبلینماد

كاهش بهره برداري خط توسعه2,2051,338کگاز

-2,1482,214کهمدا

-220266کرازی

كاهش اندك در بهره برداري خط توسعه1,048903کحافظ

افزايش نرخ فروش محصوالت2,7754,241کلوند

-9371,004کترام

-911-کسعدی

كاهش حاشيه سود عملياتي8,0147,031کساوه

-8041,087کپارس

2,2571,148پکرمان

قيمت گذاري دستوري

15950پتایر

1،179355پکویر

1,551132پیزد

1,151407پارتا

5,0715,266پسهند

1,8292,609پاسا



مغایرت سودها

علت مغایرت سودتحلیل فعلیتحلیل قبلینماد

افت سودآوري زيرمجموعه ها1,4661,109فارس

-642677صبا

افزايش درصد تقسيم زيرمجموعه ها1,5741,785تاصیکو

افت سود پارسان3,3142,818وغدیر

افت سود متانول سازهاي زيرمجموعه6,8516,053پارسان

-150148شستا

كاهش سودآوري جم2,6562,259وصندوق

-2,2322,084تاپیکو

7,153-حسینا
-

865-حتاید

713-توریل

-

798-حآسا

1,195-حگهر

5,430-حپارسا

190-حریل

1,455-حسیر

علت مغایرت سودتحلیل فعلیتحلیل قبلینماد

547-حآفرین

- 204-حشکوه

191-حگردش

646-شکربن

- 5,172-شصدف

2,074-شدوص

كاهش بهره برداري طرح توسعه1,3721,080زگلدشت

كاهش بهره برداري طرح توسعه1,7051,331زفکا

-216218زقیام

-9321,084زپارس

-430469زشریف

-254225تلیسه

-3,6033,383زمگسا

-2,498-سآبیک

2,3662,005سپاها
تغيير فرمول نرخ سيمان در بورس كاال

657453سکرد



مغایرت سودها

علت مغایرت سودتحلیل فعلیتحلیل قبلینماد

افت توليد9,5254,472سبهان

2,6502,709ساراب

تفاوت در موقعيت جغرافيايي و 
اصالح فرمول نرخ سيمان در بورس كاال

6،9636,010سقاین

5,3636,030ستران

8,32210,648سخاش

3,3554,162سغرب

6,5068,665سفانو

4،4513,224سخزر

8,9956,751سبجنو

3,1724,173سصوفی

3,9435,008سخوز

4،9405,905ساروم

7،1668,158سفار

4,0554,481سرود

1,8461,253سباقر

1,4171,674سشمال

علت مغایرت سودتحلیل فعلیتحلیل قبلینماد

1,9962,685سکرما

تفاوت در موقعيت جغرافيايي و 
اصالح فرمول نرخ سيمان در بورس كاال

2,8302,615سمازن

5,0515,059ساربیل

2,8292,715ساروج

3,2442,561سهرمز

6,2717,357سهگمت

1,9701,535سشرق

1,451-سیالم

-

226-سبزوا

4,784-سمتاز

1,664-سیدکو

4,311-سفارس

1,975-سیتا

1,640-سغدیر

501-سدور

11,898-ساوه



مغایرت سودها

علت مغایرت سودتحلیل فعلیتحلیل قبلینماد

افزايش هزينه حمل چغندر قند و861632قزوین
عدم افزايش متناسب نرخ محصوالت 2,8601,250قشهد

7,214-قصفها

- 2,529-قلرست

749-قچار

9281,040قهکمت
افزايش هزينه حمل چغندر قند و

عدم افزايش متناسب نرخ محصوالت 1,6261,820قمرو

992707قپیرا

-394503غبشهر

تحميل هزينه مالي و زيان موجودي103-366غمارگ

-1,5261,848غکورش
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صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پویا  
("پایا"درآمد ثابت با نماد)

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابتت ، نتوعی از صتندوق 

و های سرمایه گذاری هستند که با تجمیع سرمایه های خرد و کتالن

سرمایه گذاری آن در اوراق کتم ریستک هتم چتون استناد خزانته 

ر ، سودی پایتداصورت روزشماراسالمی، اوراق مشارکت و صکوک به 

. و تضمین شده را برای سرمایه گذاران به همراه می آورد

شما می توانید با سامانه معامالتی ختود در هرکتارگزاری کته بتا آن

د ، به خریتد و فتروش واحت"پایا"معامله می کنید با جستجوی نماد 

.های این صندوق سرمایه گذاری اقدام نمایید

ETFهنقدشوندگی فوق العادکسب سود مرکب و پایدار

...به زودی

سبد شماسبزپایا نماد همیشه 

www.IRPSF.ir

بیمه اتکایی سامان

فرانسوز یزد

توسعه سامانه نرم افزاری نگین

ریل پرداز سیر

کارخانجات شیشه رازی

پرداخت الکترونیک سامان کیش

https://pservatfund.ir/
http://www.irpsf.ir/


ثروت در انتظار شماست

ساسابرسرمایه گذاری،خبرهتیمآنطیکهاستفرآیندیاختصاصی،سبدگردانی

ومناسبسبدیسرمایه گذار،هرسرمایهمیزانو پذیریریسکسطحخصوصیات،

مدیریتاعمالونظارتآنبرمستمرصورتبهودادهتشکیلویبرایاختصاصی

.می کند

الغمببرایاختصاصی،سبدگردانیخصوصدرمشاورهواطالعاتکسبجهت

دراپویثروتتیمبازیرارتباطیکانال هایطریقازریال،میلیارد10بیش از

:باشیدتماس

:نظارتوسرپرستی

رضایتیمهدی

جمشیدیانمهدی

:تحلیلگران
امیررضا اخوان نیلچی

پازوکیمهدی

اخالقیمریم

هنرمندیسعید

سراجیاسمن

عشقی نژادمحدثه
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