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معرفی شرکت

کلیات پرتفوی وبشهر

بررسی پرتفوی بورسی

شــرکت توســعه صنایــع بهشــهر یــک هلدینــگ چندرشــته ای اســت کــه عمــده ســرمایه گــذاری هایــش در صنعــت خواراکــی و آشــامیدنی و 
پــس از آن نهادهــای واســط مالــی اســت. 

شــرکت توســعه صنایــع بهشــهر اولیــن شــرکتی اســت کــه ســهام آن در راســتای خصوصــی ســازی از ســوی دولــت بــه عمــوم مــردم واگــذار 
شــد.

ــه  ــه ســایر حوزه هــای از جمل ــی و شــوینده ب ــع غذای ــع بهشــهر فعالیــت هــای خــود را از حــوزه صنای از ســال 1370، شــرکت توســعه صنای
بانــک، بیمــه، ســاختمان و ســرمایه گذاری گســترش داد. در تأســیس اولیــن بانــک خصوصــی کشــور بــه نــام ” بانــک اقتصــاد نویــن ” مشــارکت 

38% داشــت.

بــر اســاس ارزش روز در حــدود 40 درصــد از پرتفــوی وبشــهر بــه ســهام پذیرفتــه شــده در بــورس و حــدودا 60 درصــد نیــز بــه ســهام غیــر 
بورســی اختصــاص دارد.

 (میلیون ریال)  ارزش بازار سهام شناور  ( میلیارد)  تعداد سهام
15 21% 90300000 

 

 درصد از کل پرتفو  درصد مالکیت  کت شر نماد 
 %20.24 64.41 صنعتی بهپاک  بهپاک 
 %25.21 70.46 مارگارین غمارگ
 %10.67 50.47 صنایع بهشهر ایران وصنا 

 %19.08 76.77 مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر  شوینده 
 %13.14 3.91 سرمایه نوینتامین تنوین
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ــه ارزش ســرمایه گــذاری هــا ارزش گــذاری شــده  ــص بعــاوه اضاف ــر اســاس ســود خال ــر و ب ــه شــرح جــدول زی ــر بورســی ب شــرکتهای غی
اند: 

عــاوه بــر شــرکت هــای بــاال وبشــهر مالــک 9.5 درصــد از ســهام صافــوال بهشــهر اســت کــه اطاعــات مالــی ای از ایــن شــرکت موجــود نیســت 
لیکــن بــا توجــه بــه مالکیــت 80 درصــدی غبشــهر، ارزش آن حداقــل 7 هــزار میلیــارد تومــان تخمیــن زده مــی شــود. 

مبنای ارزش گذاری شرکت های غیربورسی به شرح زیر است:

مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر
ــارد تومــان ســرمایه  ــه ارزش حــدودا 600 میلی ــن ســرمایه گــذاری ب ــه جــز ای ــن اســت و ب ــک 4.88 درصــد از ســهام ونوی ــن شــرکت مال ای

ــان تخمیــن زده شــده اســت. ــارد توم ــن شــرکت در حــدود 700 میلی ــدارد. ارزش ای ــا اهمیــت دیگــری ن گــذاری ب

به پخش
ــک  ــش مال ــه پخ ــروه ب ــت. گ ــان اس ــارد توم ــته 5.4 میلی ــان( انباش ــود )زی ــهام 635 و س ــان س ــوق صاحب ــری حق ــش؛ ارزش دفت ــه پخ ب
ــری                           ــازار و ارزش دفت ــاف ارزش ب ــت و اخت ــن اس ــن چی ــرکت چی ــهام ش ــد از س ــن و 7.79 درص ــاد نوی ــک اقتص ــهام بان ــد از س 8.72 درص
ســرمایه گــذاری هــای بورســی آن 1481 میلیــارد تومــان اســت. ســود عملیاتــی )15 میلیــارد تومــان( عمدتــا از ســود فــروش دارایــی هــا بــوده 

ــر نیســت. تکرارپذی

پرتفوی غیربورسی

 اضافه ارزش تخمین ارزش کل بهای تمام شده  درصد مالکیت  نام زیرمجموعه 

 19,858,680 23,065,000 899,820 %90.00 پخش  به

 2,294,807 5,178,500 548,190 %54.90 سرآمد صنایع بهشهر

 12,414,569 14,149,000 744,001 %93.00 گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهرانسرمایه

 2,713,996 3,435,325 714,458 %99.80 صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین

 27,494,838 90,417,392 1,664,771 %32.25 صنایع شیر ایران ) شیر ایران ( 

 78,092 591,000 108,073 %31.50 ذرت شاهرود زرین 

 59,976- 0 59,976 %89.96 پخش داروی بهشهربه

 603,052 951,600 251,675 %89.82 پخش ونقل بهترابری حمل

 9,506- 33,800 39,920 %89.98 پخش الملل بهبازرگانی بین

 396,577- 75,400 464,437 %90.00 پخشتوسعه صنایع غذایی به
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در حال حاضر سهم وبشهر بعد از شکست خط هفتگی دوباره به خط برگشته است.

تکنیکال

سرآمد صنایع بهشهر
ســرآمد صنایــع بهشــهر؛ ارزش دفتــری حقــوق صاحبــان ســهام 124.5 و ســود )زیــان( انباشــته 28 میلیــارد تومــان اســت. ایــن 
شــرکت مالــک 4.06 درصــد از بانــک اقتصــاد نویــن اســت کــه اختــاف ارزش روز آن از بهــای تمــام شــده 356 میلیــارد تومــان 

اســت. درآمــد غیرعملیاتــی )13 میلیــارد تومــان( عمدتــا از فــروش ســرمایه گــذاری هــا کســب شــده و تکرارناپذیــر اســت.
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر

ســرمایه گــذاری ســاختمان گــروه صنایــع بهشــهر تهــران؛ ارزش دفتــری حقــوق صاحبــان ســهام 233 و ســود )زیــان( انباشــته 
145 میلیــارد تومــان اســت. ایــن شــرکت مالــک 8.39 درصــد از بانــک اقتصــاد نویــن اســت کــه در دی مــاه 1400، اختــاف ارزش 
روز آن از بهــای تمــام شــده 1112 میلیــارد تومــان اســت. درآمــد غیرعملیاتــی )42 میلیــارد تومــان( عمدتــا از فــروش ســرمایه 

گــذاری هــا کســب شــده و تکرارپذیــر نیســت.

صنایع شیر ایران
صنایــع شــیر ایــران ) شــیر ایــران (؛ ارزش دفتــری حقــوق صاحبــان ســهام 981 و ســود )زیــان( انباشــته 827 میلیــارد تومــان 
اســت. عمــده ســود غیرعملیاتــی )321 میلیــارد تومــان( از فــروش ســرمایه گــذاری هــا کســب شــده و تکراپذیــر نیســت. اختــاف 

ارزش بــازار وارزش دفتــری ســرمایه  گــذاری هــای بورســی آن 7724 میلیــارد تومــان اســت.
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با توجه به موارد یاد شده در باال ارزش خالص داراییهای وبشهر NAV به شرح زیر تخمین زده می شود:

ارزش دارایی های برآوردی 158028036 میلیون ریال است. ارزش بازار سهم 90300000 میلیون ریال است.
نسبت p/nav تاریخی سهم 1.34 است. در تاریخ تهیه گزارش این نسبت 0.57 است.

جمع بندی و نتیجه گیری

 مبلغ )میلیون ریال( شرح 
  19,661,477 سهام حقوق صاحبان 

  53,092,961 اضافه ارزش بورسی 
  77,330,400 اضافه ارزش غیر بورسی 

  229,121 ذخیره کاهش ارزش
  0 سود تقسیم شده بعد ترازنامه

  5,130 سود تقسیمی زیر مجموعه بعد ترازنامه
  0 تعدیالت افزایش سرمایه 

  283,746 سود فروش
  137,944 سهام خزانه 

  158,028,036 جمع
  15,000,000 سرمایه 
NAV 10,535  

 


