نگاهی به وضعیت بنیادی و نموداری
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

تهیه کننده :زهرا جباری

کارگزاری صباجهاد

معرفی شرکت
شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري در تاريخ  1367/04/25در قالب شركت
سهامي خاص ،تحت شماره  70513در اداره ثبت شركتهاي تهران به ثبت رسيد و در تاريخ  1378/03/26با تصويب اساسنامه جديد
توسط مجمع عمومي فوق العاده صاحبان محترم سهام ،نام شركت به شركت سرمايهگذاري صنـدوق بازنشستگي كشوري سهامي عام
تبديل گرديد و در تاريخ  1379/06/31در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است.
فعاليت اصلي شركت سرمايهگذاري صندوق بازنشستگي كشوري سرمايهگذاري در طرحها يا سهام شركتهاي فعال در زمينه تهيه،
توليد و تامين انواع مواد اوليه نفتي ،پتروشيمي ،فرآورده ها و مشتقات فرعي نفت و گاز و فرآوري آنها و ساير مواد خام اعم از آلي و
معدني و همچنين حوزهي انرژي شامل آب و برق ميباشد.
به منظور افزايش بهرهوري و بازدهي سرمايه ،اين شركت از اواخر سال  1394به عنوان هلدينگ انرژي رسماً فعاليت كاري خود را
روي موضوعات مرتبط با نفت ،گاز ،پتروشيمي و نيروگاهي متمركز نمود تا با بهرهگيري از ظرفيتهاي ويژه نسبت به ايجاد ارزش
افزوده بيشتر براي سهامداران خود اقدام نمايد.
تركيب سهامداران شركت در تاريخ منتهي به  1397/10/5به شرح ذيل است:
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وضعیت پرتفوی شرکت
اين شركت در تاريخ منتهي به  1397/10/15از نظر اندازه و تعداد سهام تحت مالکيت 54 ،درصد سهام بورسي و  46درصد سهام
غيربورسي را داراست .عمده ي فعاليت شركت در حوزه ي نفت ،گاز و پتروشيمي مي باشد .بيشترين سهم از پرتفوي بورسي وصندوق
به شركت پتروشيمي جم تعلق داشته كه اين سهم بالغ بر  24درصد از كل سبد بورسي را شامل مي شود .شپنا و شپاس به ترتيب
سهم  9و  11درصدي از كل پرتفوي بورسي را به خود اختصاص مي دهند.
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در پرتفوي غيربورسي صبا فوالد خليج فارس ،پتروشيمي ايالم ،پتروشيمي مسجد سليمان به ترتيب با سهم  15 ،22و  13درصدي
بخش عمده اي از پرتفوي غير بورسي سرمايه گذاري صندوق را از نظر بهاي تمام شده تشکيل مي دهند.
مفروضات الزم جهت محاسبه ی NAV
 .1در محاسبه ي ارزش افزوده ي بورسي شركت بهاي تمام شده ي هر سهم از قيمت روز سهم كسر و سپس در تعداد سهام
تحت مالکيت شركت هاي بورسي ضرب خواهد شد.
 .2از آنجايي كه شركت هاي غيربورسي اغلب به صورت پروژه قبل از بهره برداري هستند و هنوز به سودآوري دست نيافتند
در محاسبه ي ارزش افزوده لحاظ نمي شوند .هرچند صبا فوالد خليج فارس در شش ماهه منتهي به  1397/06/31سودي
معادل  670ريال محقق ساخت و براساس بودجه اي كه اين شركت براي سال  97پيش بيني ميکند سود خالص 1900

ريالي به ازاي هر سهم را محقق خواهد ساخت اما به دليل بهره برداري كامل پروژه در اواسط سال  1398و همچنين بهاي
تمام شده ي باالي هر سهم اين شركت و ارزش افزوده ي منفي آن در سال  97در محاسبه ي  navلحاظ نميگردد.
جدول ارزش افزوده و  NAVبرآوردی شرکت

همانطور كه مشاهده مي شود ارزش فعلي خالص پرتفوي بورسي اين شركت معادل  3843ريال بدست آمده است و در حال حاضر
سهم وصندوق در تابلوي معامالت بورس حدود  55درصد ارزش فعلي خالص پرتفوي بورسي معامله مي شود.
يکي از مهمترين فاكتورهاي تاثيرگذار بر تعيين جهت روند قيمتي سهم اين شركت سرمايه گذاري در بورس تهران چشم انداز بازار
جهاني محصوالت شركت هاي زيرمجموعه از جمله پروپيلن ،پلي اتيلن ،نفت كوره ،وكيوم باتوم و ساير محصوالت پترو پااليشي است
كه با توجه به همبستگي مثبت و باالي اين محصوالت با بهاي جهاني نفت ،صعود مجدد قيمت نفت از مهمترين عوامل محرک
پرتفوي بورسي و در نتيجه  NAVشركت خواهد بود.
پيش بيني قيمت نفت با استفاده از تحليل هاي بنيادي در شرايط كنوني و توام با ابهام فضاي سياست گذاري بين المللي اندكي
دشوار است چرا كه تنش هاي تجاري آمريکا و چين ،ترس از كاهش تقاضا و ركود جهاني را تشديد بخشيده است و اين عامل در
كنار سياست هاي فدرال رزرو در خصوص افزايش نرخ بهره و تقويت شاخص دالر از عوامل محرک منفي قيمت نفت خواهند بود اما
از طرفي كاهش توليدات اوپک و تصميم گيري اين سازمان در خصوص كاهش توليد و عرضه در شش ماه دوم سال  2019محرک
مثبت قيمت نفت خواهد بود اما تعيين عامل غالب در تعيين جهت حركت نفت امري دشوار است .بنابر اين ابزار تحليل تکنيکال يکي
از ابزارهاي مفيد و موثر جهت پيش بيني قيمت نفت خواهد بود كه در نمودار زير آورده شده است:

نمودار :1روند قیمتی نفت WTI

واگرايي مثبت در انديکاتورها پس از افت محسوس چند ماه اخير قيمت نفت در كف حمايتي مشاهده مي شود .انتظار افت بيش از
حد قيمت ها دور از حد انتظار است و به نظر ميرسد قيمت نفت در ميان مدت و بلندمدت روند تدريجي افزايشي را دنبال كند.
بررسی وضعیت تکنیکالی و چشم انداز قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
همانطوريکه در نمودار  2مشاهده مي شود قيمت سهم از محدوده ي سقف كانال موازي و در محدوده ي حمايتي قيمت مستعد
برگشت است چرا كه در نماي كوتاه مدت سهم (نمودار )3تاييد واگرايي مثبت در انديکاتورها مشاهده مي شود و با توجه به تکميل
پنج موج اصالحي احتمال شروع مجدد رالي صعودي ممکن است.

نمودار :2نمای هفتگی وصندوق

نمودار :3نمای روزانه وصندوق

بهره برداري كامل پروژه هاي در دست اجراي برخي شركت هاي زير مجموعه طي دو سال آينده و همچنين چشم انداز مثبت
قيمت نفت در سال  2019و به دنبال آن رشد قيمت محصوالت پليمري و فرآورده هاي نفتي در بازارهاي جهاني حتي با فرض
ثبات نرخ تبديل دالر ،شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي در محدوده ي قيمتي  2100-2030ريال مي تواند گزينه ي
مناسب سرمايه گذاري بلندمدت براي فعالين بازار سرمايه باشد.

