شركت سرمايه گذاري جامی (سهامی عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومی
سال مالی منتهی به  13تيرماه 3131

شركت سرمايه گذاري جامی
(سهامی عام)

گزارش فعاليت هيات مديره به مجمع عمومی عادي ساليانه صاحبان سهام
دوره مالی دوازده ماهه منتهی به 3131/04/13

شركت سرمايه گذاري جامی (سهامی عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومی
سال مالی منتهی به  13تيرماه 3131

بسم اهلل الرحمن الرحيم
پيش گفتار
با سپاس از حضور گرانقدر سهامداران محترم در مجمعع عمعومی ععادي سعا نه صعاحبان سعهام شعركت سعرمايه گعذاري
جامی (سهامی عام) ،در اجراي مفاد ماده  212اصالحيه قانون تجارت مصعو

اسعفندماه  3141و معاده  44قعانون بعازار

اوراق بهادار بدين وسيله گزارش فعاليت و وضع عمومی شركت براي دوره معالی  32ماهعه منتهعی بعه 3131/04/13
پايه سوابق و مدارک موجود تقديم حضور میگردد .گزارش معذكور متعتمب بعر فصعول میتلفعی اسعت كعه بعه تتعري
عملکرد گذشته و برنامههاي آتی شركت با تاكيد بر ارائه اهمّ نتايج عملکرد هيأت مديره و در جهعت انببعاق بعا قعوانين
حاكم بر عمليات شركت خواهد پرداخت .و در تاريخ  3131/01/01به تاييد هيئت مديره رسيده است .
پيتاپيش حضور سهامداران محترم را مغتنم شمرده و دست ياري كليه ذينفعان را خواستاريم.

جدول  .3تركيب اعضاء هيات مديره
اعضاي هيات مديره

سهرا

گلپور

داود رضائی

محمد مهدي زردوغی

مجتبی احمدي

رسول مو بيگی

به نمايندگی از

شركت سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران
(سهامی عام)

شركت سرمايه گذاري امين اعتماد
(سهامی خاص )

شركت سرمايه گذاري اعتبار ايران
(سهامی عام)

شركت آتيه اميد توسعه
(سهامی خاص)

شركت توسعه صنعتی فرآورنمک
(سهامی خاص)

سمت

رئيس هيأت مديره ع غيرموظف

نايب رئيس هيأت مديره ع غير موظف

عضو هيأت مديره و مدير عامب

عضو هيأت مديره ع غير موظف

عضو هيأت مديره ع غير موظف

امضاء

شركت سرمايه گذاري جامی (سهامی عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومی
سال مالی منتهی به  13تيرماه 3131

گزيده اطالعات
جدول .2اطالعات مالی شركت (مبالغ به ميليون ريال)
شرح

3131/04/13

3134/04/13

3134/04/13

3134/03/10

الف) اطالعات عملکرد مالی طی دوره
درآمدعملياتی

11،443

24،441

24،,20

)(32،303

سود عملياتی

13،40,

22،420

20،341

)(23،334

300

343

33

13

سود خالص

13،403

22،1,3

20،311

)(23،,,4

وجه نقد حاصب از فعاليت عملياتی

4،321

2،231

33،41,

,،1,2

سود غير عملياتی

) اطالعات عملکرد مالی پايان دوره
جمع دارائيها

3,3،143

341،314

341،104

341،131

جمع بدهيها

1،432

3,،,14

20

44،03,

سرمايه

320،000

320،000

320،000

320،000

جمع حقوق صاحبان سهام

311،,4,

34,،243

321،,43

331،233

ج) نرخ بازده (درصد)
نرخ بازده دارئيها

013,

0134

0133

)(31140

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

0120

0131

0124

)(3,144

د) اطالعات مربوط به سهام
32010001000

32010001000

32010001000

32010001000

واقعی سود هر سهم (ريال)

241

330

34,

)(3,2

سود نقدي هر سهم (ريال)

-

40

20

,0

3,441

3،,44

3،000

3،014

تعداد سهام

آخرين قيمت هر سهم (ريال)

شركت سرمايه گذاري جامی (سهامی عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومی
سال مالی منتهی به  13تيرماه 3131

پيام هيأت مديره
با حمد و سپاس بيکران به درگاه قادر متعال و ضمن خوش آمدگويی به سعهامداران محتعرم شعركت  ،گعزارش عملکعرد
هيأت معديره بعراي دورم معالی  32ماهعه منتهعی بعه 3131/04/13را بعه مجمعع ععادي سعاليانه صعاحبان سعهام تقعديم
می نمايد.
مفتیريم به استحضار سهامداران محترم برسانيم كعه بعا عنايعت بعه ارزيعابی عملکعرد سعاليانه شعركت در بسعتر نسعبتا
ركودي اقتصادي جهان و كتور ،توفيق حركت در راسعتاي اهعدا

از پعيش طراحعی شعده حاصعب در سعال معالی معورد

گزارش فراهم گرديد .در سال مالی كه گذشت با فراز و نتعيب هعاي نسعبی ناشعی از نوسعانات اقتصعادي ،توانسعتيم
مسير تعالی را به گونه اي شايسته طی نماييم و با اعتقادي راسخ در جهت تحقق منافع سهامداران محترم تمعامی تعالش
خود را به كار گرفتيم.
مديريت سهام مديريتی شركت توسط مجموعه توسعه صنعتی ،با درک پتانسيلهاي موجود در ترازنامه شركت بعه منوعور
كسب بازدهی و سودسازي انجام شده و اين پتانسيلها با استفاده از توان كارشناسعی مجموععه و نيعز متعاركت اعضعاي
هيأت مديره به لبف و ياري حق در بازه زمانی ميان معدت موجعب شعکوفايی ارزش تعروت سعهامداران و حعداكهر بهعره
مندي از عمليات سودآور شركت سرمايه گذاري جامی خواهد شد.
در اين راستا ،عالوه بر رشد مستمر و معنعادار سعودآوري شعركت ،برنامعه ي انتقعال نمعاد مععامالتی بعه بازارهعاي بعا تر
فرابورس نيز در دستور كار جدي هيأت مديره قرار دارد تا همزمان با بهبود وضعيت عمليعاتی شعركت ،امکعان تسعهيب
نقدشوندگی سهام و رشد قيمت سهم متناسب با رشد شاخصه هاي سود آوري براي سهامداران محترم شركت فعراهم
گردد.
گزارش پيش رو متتمب بر فصول میتلف بر اساس عملکرد دور ه مالی  32ماهه اخير شركت (منتهی بعه  13تيعر )31
در حوزه هاي سرمايه گذاري ،مالی و همچنين برنامه هاي آتی می باشد .هيأت مديره شركت اميعدوار اسعت كعه بتوانعد
در سال مالی آتی به عنوان دومين دوره  32ماهه با تركيب هيأت مديره جديد و جعوان خعود ،دسعتاورد قابعب توجعه بعه
لحاظ كمی و كيفی را در مسير پيش برد اهدا

شركت به سهامداران تقديم نمايد.

شركت سرمايه گذاري جامی (سهامی عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومی
سال مالی منتهی به  13تيرماه 3131

فصب اول :معرفی شركت

شركت سرمايه گذاري جامی (سهامی عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومی
سال مالی منتهی به  13تيرماه 3131

كلياتی درباره شركت
تاريیچه
شركت سرمايه گذاري جامی در تاريخ  31,1/04/33بعه صعورت شعركت سعهامی ععام تاسعيس گرديعده و طعی شعماره
 221404در اداره تبت شركتها و مالکيت صنعتی تهران به تبت رسيده است .زم به ذكر اسعت مركعز اصعلی شعركت
پيرو صورت جلسه شماره  1,در سال  33و به روزنامه رسمی شماره  33114به كاشان ،خيابان شهيد بهتعتی ،نعبش
كوچه ابراهيم خليب ،پالک  1طبقه دوم انتقال يافته كه پيرو نامه شماره  32/31,304و بعه تعاريخ  32/30/3,اداره
تبت تهران ،پرونده شركت به كاشان منتقب گرديده و اداره تبت كاشان نيز در تاريخ  32/33/4شعماره تبعت جديعدي
به شماره  4411براي شركت در نور گرفته است .ضمنأ در اجراي مفاد ماده  33قانون برنامه پنجم توسعه نام شعركت
تحت شماره  33314معورخ  3133/32/03در فهرسعت شعركتهاي تبعت شعده نعزد سعازمان بعورس اوراق بهعادار درج
گرديده است .پيرو صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  3134/33/03محب رسمی شعركت بعه تهعران ،خيابعان
وزرا ،خيابان هفتم ،پالک  30انتقال يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد.

سرمايه
سرمايه شركت در تاريخ  3131/04/13مبلغ  320ميليارد ريال بوده است كه به  320ميليون سهام عادي 3000
ريالی با نام تقسيم شده است.

تركيب سهامداران شركت
جدول .1تركيب سهامداران
تعدادسهام

درصد مالکيت

4010001003

401005

نام سهامدار
شركت سرمايه گذاري امين اعتماد

3,14331000

341405

شركت سرمايه گذاري اعتبار ايران

410001300

41315

شركت آتيه اميد توسعه

301121

01035

شركت توسعه صنعتی فراورنمک (سهامی خاص)

301000

01035

شركت سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران

ساير سهام داران

1411131114

101125

جمع

32010001000

3001005

نوام راهبري شركت
متیصات اعضاي هيأت مديره به شرح جدول ذيب ميباشد.

شركت سرمايه گذاري جامی (سهامی عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومی
سال مالی منتهی به  13تيرماه 3131
جدول  .4متیصات اعضاء هيات مديره
اعضاي هيات مديره
سهرا

گلپور

داود رضائی

محمد مهدي زردوغی

به نمايندگی از
شركت سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران
(سهامی عام)
شركت سرمايه گذاري امين اعتماد
(سهامی خاص )

شركت سرمايه گذاري اعتبار ايران
(سهامی عام)

شركت آتيه اميد توسعه

مجتبی احمدي

رسول مو بيگی

(سهامی خاص)

شركت توسعه صنعتی فرآورنمک
(سهامی خاص)

سمت
رئيس هيأت مديره ع غيرموظف

نايب رئيس هيأت مديره ع غير موظف

عضو هيأت مديره و مدير عامب

عضو هيأت مديره ع غير موظف

عضو هيأت مديره ع غير موظف

طی دوره مالی دوازده ماهه منتهی به  3131/04/13جمعاً  32جلسه هيأت مديره تتکيب شده است .شايان ذكر
است پرداخت حقوق و مزايا ،حق حضور در جلسات و پاداش هيأت مديره تماماً براساس مصوبات مجامع عمومی و
صورتجلسات هيأت مديره و با رعايت قانون تجارت و اساسنامه شركت می باشد.

متیصات بازرس /حسابرس شركت
براساس مصوبه مجمع عمومی عادي ساليانه مورخ  ،3134/0,/34بازرس قانونی اصلی و علیالبدل بعراي سعال معالی
منتهی به  3131/04/13بترح زير انتیا

گرديد و تعيين حقالزحمعه آنعان بعه هيعأت معديره شعركت واگذارگرديعده

است.
جدول  .4حسابرس و بازرس قانونی
شرح
اصلی
علی البدل

نام بازرس /حسابرس

تاريخ انتیا

موسسه حسابرسی بهمند

3134/0,/34

موسسه حسابرسی شاهدان

3134/0,/34

شركت سرمايه گذاري جامی (سهامی عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومی
سال مالی منتهی به  13تيرماه 3131

تركيب نيروي انسانی
جعععدول زيعععر تركيععععب نيعععروي انسععععانی شعععركت را در سععععال جعععاري در مقايسعععه بععععا سعععال مععععالی قبعععب نتععععان
میدهد .زم به توضي است كه نوام راهبري شركت عمدت ًا در سعاختار نيعروي انسعانی شعركت معادر حضعور داشعته و
مديريت و كنترل شركت را بعهده داشته و در تركيب نيروي انسانی در شركت جامی حضور ندارند .
جدول  .4وضعيت نيروي انسانی در تاريخ تهيه صورت هاي مالی
مدرک تحصيلی

3131/04/13

3134/04/13

دكتري

0

0

كارشناسی

0

3

كارشناسی ارشد

3

0

جمع

3

3

محيط حقوقی شركت
مهمترين قوانين و مقررات حاكم بر فعاليت شركت عبارتند از :
 .3قانون تجارت ،مصو

ارديبهتت  3133مجلس شوراي اسالمی ،به همراه اصالحات آن

 .2قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ايران ،مصو

آذر  31,4مجلس شوراي اسالمی

 .1قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جديد در راستاي تسهيب اجراي سياستهاي كلی اصب چهب و چهعارم قعانون
اساسی ،مصو

آذر  31,,مجلس شوراي اسالمی

 .4قانون مالياتهاي مستقيم ،مصو

سوم اسفند  3144مجلس شوراي اسالمی ،به همراه اصالحات آن

ريسکهاي عمده شركت
ريسکهاي عمدهاي كه شركت سرمايهگذاري جامی با آنها روبرو است را میتوان در قالب ريسکهاي مرتبط با
بازارهاي بينالمللی و ريسکهايی كه ريته در بازار داخلی ايران دارند طبقه بندي نمود .ريسکهاي عمده شركت
در حوزه بازارهاي خارجی عمدتاً شامب تغييرات قيمت نفت و به تبع آن محصو ت پتروشيمی و همچنين قيمت
فلزات و نرخ ارز میباشد .در حوزه داخلی نيز مهمترين ريسک شركت ،تحريم هاي پيش رو میباشد كه بر ميزان
فر وش بسياري از شركتهاي بورسی تاتيرگذار بوده است .از عوامب موتر ديگر می توان متیص نبودن قيمت ارز
خوراک شركتهاي پتروشيمی ،نرخ يوتيليتی مصرفی و تغييرات قوانين و مقررات نام برد.

فصب دوم :بررسی وضعيت بازار سرمايه

شركت سرمايه گذاري جامی (سهامی عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومی
سال مالی منتهی به  13تيرماه 3131

بازار سرمايه
بازار سرمايه ماه هايِ گرمِ تابستان سال گذشته را با شيب ماليم صعودي و همگام با رشد قيمت جهانی فلزات ،به
ويژه مس و روي ،آغاز كرد .از طرفی دراواسط شهريور ماه سال  34نرخ سود بانکی (سا نه) به  34درصد كاهش
يافت كه اين امر براي كليه بانک ها و موسسات اعتباري زم ا جرا شد .شروع روند صعودي نرخ د ر در پی
ترديدهاي ايجاد شده در ارتباط با برجام از يک سو و تداوم رشد بهاي نفت از سوي ديگر ،باعث شد تا برخی از
محصو ت شيميايی و فلزات اساسی از سقفهاي تاريیی خود عبور كنند .اين امر موجب توجه سرمايه گذاران به
صنايعی همچون كانه هاي فلزي ،فلزات اساسی و شيميايی شد و شيب رشد شاخص كب بورس را تندتر كرد .تداوم
اين روند موجب شد تا شاخص كب بورس پس از گذشت حدود  4سال ،در نهايت در اوايب آبان ماه سال گذشته،
ركورد تاريیی  ,3،400واحدي خود (براي اولين بار پس از تاريخ  )3132/30/34را بتکند .با اين وجود شاخص
بورس از اواسط بهمن ماه سال  34تا اواخر سال مذكور با نوسانات اندكی ،روند نزولی در پيش گرفت و رقم
 34،230واحدي را در پايان سال به تبت رساند .علت اين امر افت قيمت جهانی فلزات با وجود رشد نرخ د ر ،برخی
نا آراميهاي داخلی و انتتار گواهی سپرده با نرخ سود  20درصدي از سوي بانک مركزي بود.
در سال  3131،عوامب ضد و نقيض بسياري منجر به ابهام ،افت و در نهايت رشد بازار شد .از اواخر سال  3134به
دنبال تهديد مکرر رئيس جمهور آمريکا مبنی بر خروج از برجام و واكنش روانی در داخب ،تقاضا براي د ر افزايش
يافت به گونه اي كه رشد شتابان تقاضا در ابتداي سال جاري منجر به جهش بی سابقه نرخ د ر و رشد  23درصدي آن
در  23روز نیست سال  31شد .از اينرو بانک مركزي پيرو تصميم ستاد اقتصادي دولت ،با اعالم سياست يکسان
سازي نرخ ارز ،نرخ د ر را  42،000ريال اعالم كرد و خريد و فروش د ر به بيش از اين مبلغ را جزء يکی از شمول
قاچاق ارز دانست .پس از اعالم اين خبر (در  )3131/03/20شاخص كب بورس با افت  414درصدي به 32،,40
واحد در اواسط ارديبهتت ماه رسيد .در ادامه با اعالم رسمی خروج دولت آمريکا از برجام ،كاهش حجم تجارت خارجی
بويژه صادرات نفتی و غيرنفتی )به دليب تهديد دولت آمريکا به مجازات شركت هايی كه با شركت هاي داخلی همکاري
كنند( ،ممانعت صرافی هاي از فروش ارز و واكنش روانی سرمايه گذران در بازارهاي مالی به تحو ت سياسی ،نرخ
ارز رشد قابب توجهی يافت .اين امر در كنار افزايش قابب توجه نقدينگی درطی سال هاي اخير ،بر كاهش هر چه
بيتتر ارزش پول ملی دامن زد.
اگر چه اين افزايش همگام با شايعات ،اخبار ضد و نقيض و ابهامات فراوان در بازار رخ داد كه تا كنون نيز برخی از
آنها رفع نتده اند ،ليکن شاخص كب بورس در نهايت در يک سال منتهی به  3131/04/13معادل  51413افزايش
يافت .نمودار شماره  3روند شاخص كب بورس اوراق بهادار تهران را در دوره مذكور نتان می دهد.

شركت سرمايه گذاري جامی (سهامی عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومی
سال مالی منتهی به  13تيرماه 3131

نمودار  .3شاخص كب بورس اوراق بهادار تهران

320،000

شاخص كب بورس اوراق بهادار تهران

334،000
330،000
108831

304،000
300،000
34،000
30،000
80671

,4،000

منبعTSE :

,0،000

رشد حدود  14درصدي شاخص كب در دوره مذكور عموما بر دوش شركت هاي بزرگ بورسی در بازار سرمايه بوده و
به غير از معدود شركت هاي بزرگ كه وزن با يی در محاسبات شاخص كب داشته و دارند ،مابقی شركت ها بازدهی
پايينی به تبت رساندند.در اين خصوص تبت بازدهی  414درصدي توسط شاخص كب هم وزن و همچنين بازدهی 41
درصدي توسط شاخص  10شركت بزرگ ،تأييد كننده مبلب فوق می باشد.
جدول .1عملکرد بازار سرمايه
شرح

31/04/13

34/04/13

درصد تغيير

)ريال ميليارد( سرمايه بازار كب ارزش

4،,40،3,3

4،114،444

14125

بورس كب شاخص

30,،,13

,0،413

14135

فرابورس شاخص

3،222

324

12115

وزن هم شاخص

3,،413

31،443

4145

بزرگ شركت  10شاخص

4،3,4

1،3,0

41105

منبعTSE - Iranfarabourse :

رشد شاخص هاي بازار سرمايه همگام با رشد حجم و ارزش معامالت بوده به گونه اي كه حجم و ارزش كب معامالت
بورس و فرابورس در  32ماهه منتهی به تير ماه سال  31به ترتيب معادل  313و  2411درصد بوده است .جدول

شركت سرمايه گذاري جامی (سهامی عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومی
سال مالی منتهی به  13تيرماه 3131
شماره  ،,جزئيات حجم و ارزش معامالت بازار سرمايه را در يک سال منتهی به تير  31در مقايسه با دوره قبب نتان
می دهد.
جدول  .,ارزش و حجم معامالت
 32ماهه منتهی به تير ماه

 32ماهه منتهی به تير ماه

31

34

بورس

433،24,

404،444

34145

فرابورس

411،444

441،,44

40145

شرح

ارزش كعععععععب معععععععععامالت
(ميليارد ريال)

كب بازار سرمايه
بورس
حجععععععم كععععععب معععععععامالت
(ميليون سهم/قرارداد)

فرابورس
كب بازار سرمايه

درصد تغيير

3،114،101

3،04,،4,3

24.15

211،040

241،,34

331,5

,4،222

,1،24,

3135

143،242

113،344

3135

منبعTSE - Iranfarabourse :

در نهايت بايد اشاره كرد كه با توجه به كاهش حجم صادرات (به ويژه نفعت) ،برخعی دشعواري هعاي اقتصعاد داخلعی بعه
ويژه در حوزه بانکی ،تحريم هاي پيش رو و ترديد در تداوم همکاري اقتصادي شركت ها و دولت هاي خعارجی بعا توجعه
به تهديد رئيس جمهور ايا ت متحده و رشد قابب مالحوه نرخ ارز تا به امروز ،افت قابب توجه ريال پتت سعر گذاشعته
شده است كه اين امر می تواند يکی از محرک هاي اصلی رشد بازار سرمايه در آينده باشد.

شركت سرمايه گذاري جامی (سهامی عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومی
سال مالی منتهی به  13تيرماه 3131

فصب سوم :بررسی پورتقوي سرمايه

شركت سرمايه گذاري جامی (سهامی عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومی
سال مالی منتهی به  13تيرماه 3131

خالصه عملکرد شركت درخصوص سرمايه گذاري ها
نور به فلسفه وجودي شركت سرمايهگذاري جامی  ،غالعب فعاليعت شعركت در بیعش خريعد و فعروش دارايعیهعاي معالی
متمركز است .بهينه سازي پرتفوي سرمايهگذاري هاي شعركت بعه صعورت يعک فرآينعد مسعتمر هميتعه در دسعتور كعار
شععععركت قععععرار دارد و راهبععععرد سععععرمايهگععععذاريهععععاي شععععركت عمععععدتا مبتنععععی بععععر تجزيععععه و تحليععععب بنيععععادي
( )Fundemental Analysisو با توجه به روندهاي موجود اقتصادي در بازارهاي پولی ،مالی و سياستهاي كعالن اقتصعادي و
نيز بسته هاي پيتنهادي مصو

در هر بیش از اقتصاد می باشد.بر اين اسعاس سعرمايهگعذاريهعاي شعركت بعا هعد

افزايش منافع آتی سهامداران ،در افقهاي كوتاه مدت و بلند مدت و در بیعش هعاي میتلعف سعرمايهگعذاري بعه شعرح
ذيب انجام گرفته است.
جدول  .3تركيب بهاي تمام شده سرمايه گذاري هاي شركت سرمايه گذاري جامی (ميليون ريال)
شرح
سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس
سهام خارج از بورس
جمع

3131/04/13

3134/04/13

3134/04/13

3134/03/10

344،442

331،43,

323،240

203،,12

*304

22،444

22،444

23،444

344،444

340،314

343،304

221،121

منبع :گزارشهاي مالی شركت سرمايه گذاري جامی

*يادداشت :علت افت بهاي تمام شده سهام خارج از بورس به دليب انتقال و تغيير طبقه بندي شركت رايان فعن گسعتر
ديزل تحت عنوان دارايی هاي نگهداري شده براي فروش می باشد كه در تعاريخ  31/04/03بعه مبلعغ  3400ميليعون
ريال به فروش رسيده است.

جدول  .30تركيب ارزش روز سرمايه گذاري هاي شركت سرمايه گذاري جامی (ميليون ريال)
شرح
سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس
سهام خارج از بورس
جمع
منبع :گزارشهاي مالی شركت سرمايه گذاري جامی

3131/04/13

3134/04/13

3134/04/13

3134/03/10

341،0,3

322،143

33,،441

334،,,3

304

32،211

32،211

33،011

341،3,4

314،41,

310،1,4

324،324

شركت سرمايه گذاري جامی (سهامی عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومی
سال مالی منتهی به  13تيرماه 3131

سرمايه گذاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس
سرمايهگذاري در سهام شركتهاي بورسی مجموعاً به بهاي تمام شده  344،442ميليون ريال به شرح جدولی است كه
در ادامه گزارش آمده است.
جدول  .33سبد سرمايه گذاري شركت جامی و وضعيت سودآوري سبد در تاريخ 3131/04/13
بهاي تمام
شرح

تعداد تحت

شده

تملک

(ميليون
ريال)

اوراق متاركت
صندوق هاي
سرمايه گذاري
نهادهاي مالی بورس

ارزش بازار

بهاي تمام

(ميليون

شده هر سهم

ريال)

(ريال)

ارزش هر

افزايش  /كاهش

سهم (ريال)

(ميليون ريال)

334،1,4

304،122

304،303

3،1,1

2،003،140

42،204

41،434

3،430

3،133،000

31،,44

31،414

1،114

1،4,0

)(2,0

240،000

1،14,

1،113

34،444

34،404

31

ساير

-

33

3

جمع

-

344،442

341،0,3

انرژي
ارتباطات سيار

)(3
-

-

2،42,

منبع :گزارشهاي مالی شركت سرمايه گذاري جامی

جدول  .32سهام هاي خريداري شده طی دوره مالی دوازده ماهه منتهی به 3131/04/13
بهاي تمام شده هر

كب مبلغ بهاي تمام

سهم (ريال)

شده(ميليون ريال)

101،333

-

234،144

صندوق سرمايه گذاري

1،434،,01

-

3,،42,

صنايع پتروشيمی خليج فارس

1،100،000

4،443

20،311

سرمايه گذاري صندوق بازنتستگی

32،,43،310

3،421

33،442

ارتباطات سيار

3،000،000

34،010

34،010

نفت سپاهان

2،000،000

1،414

34،,12

فو د مباركه اصفهان

4،304،330

2،424

34،124

معدنی و صنعتی گب گهر

1،,40،000

1،1,4

31،011

,10،000

1،134

4،141

نفت ايرانول

3،000،000

4،041

4،041

سرمايه گذاري وتوق امين

4،000،000

3,,24

3،324

میابرات ايران

3،040،000

2،243

2،1,1

ساير

-

-

33

جمع

-

-

434،,4,

نام شركت
اوراق متاركت

پتروشيمی پرديس

منبع :گزارشهاي مالی شركت سرمايه گذاري جامی

تعداد سهام

شركت سرمايه گذاري جامی (سهامی عام)
گزارش فعاليت و وضع عمومی
سال مالی منتهی به  13تيرماه 3131

برنامه ها و فعاليت هاي آتی شركت
-

بهبود  NAVشركت از طريق بهره گيري از فرصتهاي بازار

-

حضور فعال در بازارهاي نوين مالی

-

اصالح ساختار و تركيب پرتفوي بورسی با در نور گرفتن ريسک و بازدهی

-

استمرار حركت به سمت انبباق سبد سهام شركت با سبد سهام هد
خريد و فروش در بازار بورس مبتنی بر اهدا

بورس اوراق بهادار.

بلند مدت  ،ميان مدت و كوتاه مدت با محوريت تنويم ريسک ،

نقدينگی و سودآوري بيتتر حركت.
-

تبديب دارايی هاي غير مولد به مولد (فروش ملک كاشان) و كسب بازده با تر در حقوق صاحبان سهام

-

پيگيري وصول مبالبات جهت استفاده بهينه از سودهاي مبالبه شده

-

اصالح ساختار پرتفوي غير بورسی جهت كسب انتفاع بيتتر

-

وارد شدن به بازار ابزارهاي مالی نوينی كه امکان معامله آن ها در بازار فراهم می شود.

پيتنهادات هيأت مديره
هيأت مديره شركت سرمايه گذاري جامی (سهامی عام) از سهامداران محترم تقاضاي تصويب صورت هاي مالی و
عملکرد مديريت شركت در دوره مالی  32ماهه منتهی به  13تير ماه  3131را داشته و پيتنهاد می نمايد از محب
سود قابب تیصيص به مبلغ  43،,4,،340،00,ريال مبلغ4120010001000ريال بين سهامداران محترم تقسيم
گردد و مابقی به حسا

سود انباشته منتقب گردد.
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