
 یگذار های سرمایه شرکت NAVنحوه محاسبه 

مطااص ت ریف ااا ت ااصر    NAVارزش خااص د رارا اا  اااص  ااص  

اااصی  ااک  اافه  ب  اا  ت ااصر   از خااص د ارزش رارا اا اساا  

اااص  اااصی  اافه  زااس از هیااف  اا ا  ر گاافا ارزش هاار رارا اا 

  ص  .  م 

ااص      ن رفریب    منظارر ماصسا   رقیات خاص د ارزش رارا ا      

گااراری مزا اساا  هااا  ارزش ربز      اااصی سااافمص  رر  اافه  

ااص هفاا    ااصی اجااصا  ا و ررسان ا ان  افه        گاراری  سفمص  

ااصی  اک     رر.  ناص فا ن رفمارم ماصسا   خاص د ارزش رارا ا      

 آ  :  فه     صرر  ز ف    رس  م 

اص  گراری مصزار ارزش سفمص    =(NAVاص ) خص د ارزش رارا  

ری ار سهصا  /احقرق صصح صن سهص+   جی       هصی رمصا   و

  فه  

ا ر ااس ساافمص   گاارار هصی  ررساا  ب خااصر  از  NAVرر  اافآبرر 

 ااررش  اافه هصی ساافمص   گااراری از آخااف ن صاارر  ب اایی   

زفرفاااری من فف ااا و  ااافه هص رر ساااصمصج  جص ااافان  ررسااا   

اساا افا  گفر اا و اساا  ا امرنااین  اافای اساا افا  حقاارق     

صاااصح صن ساااهصا از آخاااف ن صااارررهصی ماااص   میصجااا برو ای  

من فف  و  افه هص اسا فصرو میفارر. گاصا  ممسان اسا  راصر          

آخف ن رفازجصم  من فف ا و  اص آخاف ن ب ایی  زفرفاری  سیاصن       

ج ص اا ارر ا اان حص اا  ساارراصی رقیاایی  اا و مااص  ااین ا اان رب   

رااصر   از سااری  اافه هص  صتااش هصساا    اا ن قیماا  سهصمفااصن 

گفر  و اسا  رر حص یسا   ا  سفرسار سارر اج ص ا   رر رفازجصما         

صر  جگفر اا و اساا  ا  اارا رر ماصساا ص  ا اار ساارراصی      ا اا

 رقییم  ماقت   و جیس    ماصس ص  ا صر  گفر  و اس  . 

 

 در بورس اوراق بهادار NAVنحوه کاربرد 

جهاا  ارز ااص   باقیاا   ااررن ارز ااگراری سااهصا  اافه هصی     

 سفمص   گاراریا از جیا   قیما   ا  خاص د ارزش رارا ا  ااص       

P/NAV     اصخد از ر ا گصو تیما  از    اس فصرو ما   ارر. ا ان 

 فخارررار اسا . ز افا    P/E ات  صر  صمرفی رر مقص یا   اص جیا     

رااص ی  اساا  از  NAV چناین ماا  رااران اسا  مم هاافر هاا   

م غیااف زفرفااری هاا  رساا یص    اا  آن  فاسااصش ارز ااگراری  ااف   

سااهصا  اافه هص ب صاانص ی رارای مس  هااصی جیاا   هاا   ااص ر یااک 

رر اماین راسا ص رر    .هم فی امافاو ایا ن ا صارر  ما  زار فر     

 اک باحا   ص ا ا ما  رااران      P/NAV صاررر  ها  جیا     

اس ن ص  هافر ها  قیما  جاصری ساهی منط ات  اص خاص د ارزش         

رارا   اصی  افه  رارجا و رر حاصم رار ب سا   اسا . میاصجگین       

ا اان جیاا   رر  ااین  اافه هصی ساافمص   گااراری  ااصزار  ااررش   

 باح  اس . 7.0ابراق  هصرار هفرر 

 ت نکات دارای اهمی

هاا    اافه  ساافمص   گااراری رارای ساارر رساافار  رر صااررر   -

زر ف  ص ا   ب اهراف ا ان سارر از ماار سارر حصصار از سافمص           

  P/Eگراری  ص ا  ا ان  افه  ااص   اص را ا ن حا اقر جیا           

 4راص   5.4 این    P/Eمیاصرم جافس سارر  اصجس   ینا  ماا برو       

خاارر  ب ح اا   ااصمرف  جیااس    NAVماا  رراجناا  رر مااا برو  

رر  ز ااف   اارج . جمرجاا  ا اان سااهصا را می ااراجیی رر جاا بم میصمیاا

جمصر ااصی بدا  فا زصرساصنا بامیا  ب بررسای را  اصا   ص ایی. را        

ب  اااصمرف  ااا  مینااا  تااا ا   1ماااا برو  P/NAVرا ااا ن 

  ص  . ارزج گ   ا ن سهصا جم 

 یاایصری از  اافه  اااصی ساافمص   گااراری  افاا  از ساافمص    -

ساافمص   گااراری جمااررو خاارر را رر قیاام  اماااخ ب سااصخ مصن 

ب  اااص   هاا   اافآبرر ارزش ربز اااف هاا اا از ا اان اماااخ   اجاا 

از  یج  ااا   ااافآبررقطیاااص  NAVآن رر ماصسااا    جماااررن

NAV       را  اافای  اافه   اا  اماافاو خراااا  را اا  هاا  رر

ماصساا    اا و جاا بم  ااصم خراااا    NAVساطا   ااصمرف از  

ا اان جس اا  رارای اامیاا  ح مااص  ص اا  رر  رساامیی گیاافی    اارر .

ساافمص   گااراران  اااص   اارر .   اافه  اااصی ساافمص   گااراری  

سپ  ا سافمص   گاراری صانی   یما  ا سافمص   گاراری هصرهناصن        

 صجک اص از جمی   فه  ااصی ایا ن  ها   اص رافبش ااف ها اا        

از رارا اا  اااص خاارر ساارر قص اار ررجاا  ای را می راجناا   نصسااص    

 هنن .

 ممسن اس   فخا    افه  ااصی سافمص   گاراری رر جیا         -

P/NAV          ییصر جصزم ب زص ین میصمیا   ارج  اماص ا ان جس ا   ا 

رنهص   جمی راج     مین  ارزج و  اررن ساهصا  ص ا  چافا ها  اگاف       

قاصرر  ا  سارر ساصزی  ب سارر آبری        NAV فه  ام افاز  اص   

 شرکتهای سرمایه گذاری   NAVگزارش
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 اصم جمی راجا  م ناصی رسامیی گیافی       NAVج ص   را  ن رنهاص  

 NAV  اافای ساافمص   گاارار  ص اا . چاافا هاا  تیاا   ااصم  ااررن 

سااهصا می راجاا  ر اا  ح ااصز گرجاا   ز ااف مامرتاا  اااصی  اافه  

سااهصا ز ااف مامرتاا  ب تاا ا    ص اا  هاا  اااف گرجاا  رس ااسم رر  

جهااص می راجاا  رر هم ااف ن زمااصن ممساان  صتااش اراا   سااررآبری آ

NAV         فه  سفمص   گاراری  ارر  ا  رج اصم ان ارا  قیما 

 سهصا  فه   رر.

  P/NAVاز جمیاا   اافه  اااص    ااص     ز ااف رر جاا بم -

هاا  رارای رااران ساارر سااصزی    ررصاا  ب زااص ین ف   54 برو مااا

 ا صرو جمرر.  بار ا  صن بقسص ی ب منصس   ای ن  می ران    

 

 نماد نام شرکت
آخرین سرمایه 

 )میلیون ریال(
 NAV تاریخ پرتفوی

قیمت در تاریخ 

01/31/39 
P/NAV 

 9410 30331 013,2 3101/33/19 003990999 وساپا سر. سایپا

 94.3 10111 15,3, 3101/33/19 3101990999 وصندوق سر. صندوق بازنشستگی

 94.3 30013 ,31,5 3101/33/19 109990999 ثمسکن سر. مسکن

 94.1 10100 ,,,1, 3101/33/19 30.990999 خگستر سر. ایران خودرو

 94.1 .1031 16,2, 3101/33/19 309990999 واتی سر. آتیه دماوند

 94.0 300,0 31026 3101/33/19 00990999. ونیکی سر. ملی

 9409 010 1562, 3101/33/19 309990999 پردیس سر. پردیس

 9401 10111 316,6 3101/33/19 309990999 وتوشه سر. پارس توشه

 ,940 .3010 1906, 3101/33/19 3909990999 وخارزم سر. خوارزمی

 ,940 ,3000 ,0153 3101/33/19 300190999 وپترو سر. پتروشیمی

 94,3 30.00 01026 3101/33/19 101190999 وبهمن سر. بهمن

 94,1 ,1010 612,5 3101/39/19 00.990999 وبانک سر. گروه توسعه ملی

 94,1 10919 9,,01 3101/33/19 309990999 وصنا سر. گروه بهشهر

 94,1 10311 ,,019 3101/39/19 0990999 وبوعلی سر. بوعلی

 94,1 30999 1356, 3101/33/19 30,990999 وتوصا سر. توسعه صنعتی ایران

 9403 .1001 ,3152 3101/33/19 1909990999 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان

 9400 10000 1063, 3101/33/19 103990399 والبر سر. البرز

 ,940 30011 5,,01 3101/39/19 3009990999 ومعادن سر. توسعه معادن و فلزات

 ,940 10900 ,,,01 3101/33/19 09090119. وبشهر توسعه صنایع بهشهر

 9409 10199 01,39 3101/33/19 10.000999 وسپه سر. سپه

 9403 30319 1001, 3101/33/19 90999., وبیمه سر. صنعت بیمه

 9401 30311 ,102, 3101/33/19 109990999 وسکاب صندوق بازنشستگی کارکنان بانکهاسر. 

 9400 30901 1,22, 3101/33/19 109990999 ورنا سر. رنا

 ,349 30100 1321, 3101/33/19 109990999 وتوکا سر. توکا فوالد

 3431 10019 ,0153 3101/39/19 301110099 ونفت سر. نفت

 3410 100.1 013,2 3101/33/19 1009990999 وغدیر سر. غدیر

 3411 30191 911 3101/33/19 1990999 وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

 3413 10110 01363 3101/33/19 109990999 وتوسم سر. توسعه ملی

 14,1 10,00 1209, 3101/39/19 0990999 سنوین سر. اقتصاد نوین
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