


(نگهلدی)بررسی وضعیت سپرده و تسهیالت  بانک ها و تحلیل بانک اقتصاد نوین

مدبر آسیاگردانشرکت سبد 
1399اسفند ماه 

تحلیل زیرمجموعه 
ها 
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صنعت بانکداری

تحلیل دارایی 
محور
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محور

تحلیل زیرمجموعه 
ها 

سرمایه گذاری در 

امالک

سرمایه گذاری در 

سهام خارج بورس

سپرده گذاری در 

بانک

سرمایه گذاری در 

سهام بورسی

انواع فعالیت 
شرکت های 
سرمایه گذاری



حجم نقدینگی

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000
ال

 ری
ارد

یلی
 م

زار
ه

cbi.ir

نتحلیل ونوی

تحلیل دارایی 
محور

تحلیل زیرمجموعه 
ها 



وضعیت سپرده و تسهیالت بانک ها

.باشدماهه می6داده ها بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده 
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مفروضات تحلیل

17نرخ سود بانکی 

درصد

هر 99نرخ تسعیر ارز برای سال 

1400ریال و برای 140000یورو 

ریال160000هر یورو 

نرخ تورم و رشد 

1400نقدینگی 

بیست درصد
نتحلیل ونوی

صنعت بانکداری

تحلیل دارایی 
محور



سهامداران تنوین

سهامی -شرکت بانک اقتصادنوین

-عام

22%

-شرکت تامین آتیه درخشان نوین

-سهامی خاص

21%

سهامی -شرکت توسعه صنایع بهشهر

-عام

9%

-سهامی عام-شرکت اعتباری ملل

8%

شرکت سرمایه گذاری ساختمان 

-سهامی عام-ایران

5%

شرکت سرمایه گذاری 

-سهامی عام-غدیر

4%

سایر سهامداران 

15%

سهام شناور

16%

نتحلیل ونوی

صنعت بانکداری

تحلیل دارایی 
محور



صورت سود و زیان تنوین

درصد تقسیم سود هفتاددرصدی در نظر گرفته شده است.بر اساس تعداد سهام جدید محاسبه شده اند1400و 99سود سال های  

تجدید ارائه شده دوره منتهی شرح
1400پیش بینی 99پیش بینی 1399/09/30دوره منتهی به 1398/12/29به 

 12,038,674 10,032,228 7,535,173 7,856,640درآمدهای عملیاتی

 0 0 0 0بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی

 12,038,674 10,032,228 7,535,173 7,856,640ناخالص( زیان)سود 

(242,544)(202,120)(154,878)(182,428)هاى فروش، ادارى و عمومىهزینه

 11,796,130 9,830,108 7,380,295 7,674,212عملیاتی( زیان)سود 

(706)(588)(294)(1,000)هاى مالىهزینه
اقالم-سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

 42,082 35,068 2,122 31,880متفرقه

عملیات در حال تداوم قبل از ( زیان)سود 
 11,837,506 9,864,588 7,382,123 7,705,092مالیات

(821,282)(684,402)(512,169)(631,424)هزینه مالیات بر درآمد

 0 6,869,954 7,073,668خالص عملیات در حال تداوم( زیان)سود 

 11,057,600 9,214,666 6,869,954 7,073,668خالص( زیان)سود 

 737 614 763 786ریال–خالص هر سهم( زیان)سود 

 15,000,000 9,000,000سرمایه

نتحلیل ونوی

صنعت بانکداری

تحلیل دارایی 
محور



سهامداران سنوین

سهامی -شرکت بانک اقتصادنوین

-عام

58%

سهامی -شرکت توسعه صنایع بهشهر

-عام

19%

شرکت لیزینگ بانک 

-سهامی خاص-اقتصادنوین

14%

سایر سهامداران 

3%

سهام شناور

6%

نتحلیل ونوی

صنعت بانکداری

تحلیل دارایی 
محور



صورت سود و زیان سنوین

دوره منتهی به خالص( زیان)سود 
1398/12/29

دوره منتهی به 
1399/06/31

سال مالی منتهی به 
1400پیش بینی 1399/09/30

درآمدهای عملیاتی

 145,031 120,859 106,459 15درآمد سود سهام

 51,559 42,966 41,699 31,122درآمد سود تضمین شده

 367,979 1,226,598 1,205,553 24,911فروش سرمایه گذاری ها( زیان)سود 

 564569 1390423 1353711 56048جمع درآمدهای عملیاتی

هزینه های عملیاتی

(60,020)(50,017)(38,843)(12,625)هزینه های فروش، اداری و عمومی

(60,020)(50,017)(38,843)(12,625)جمع هزینه های عملیاتی

 504549 1340406 1314868 43423عملیاتی( زیان)سود 

(13,103)(10,919)(11,063)(1,451)هزینه های مالی

 3,382 2,818 1,978 599سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

 494,828 1,332,305 1,305,783 42,571عملیات در حال تداوم قبل از مالیات( زیان)سود 

 0 0 0 0مالیات بر درآمد

 494828 1332305 1305783 42571خالص عملیات در حال تداوم( زیان)سود 

 494828 1332305 1305783 42571خالص( زیان)سود 

 1598 1332 1306 43ریال-خالص هر سهم( زیان)سود 

1000000سرمایه

درصد تقسیم سود هشتاد درصدی در نظر گرفته شده است

نتحلیل ونوی

صنعت بانکداری

تحلیل دارایی 
محور



سهامداران ولنوین

سهامی -شرکت بانک اقتصادنوین

-عام

95%

-شرکت تامین آتیه درخشان نوین

-سهامی خاص

4%

-شرکت سرمایه گذاری تابان نوین

-سهامی خاص

1%

نتحلیل ونوی

صنعت بانکداری

تحلیل دارایی 
محور



صورت سود و زیان ولنوین

1400پیش بینی 99پیش بینی 1399/09/30دوره منتهی به 1398/12/29دوره منتهی به شرح

 1,832,901 1,527,418 1,049,484 975,074درآمد حاصل از عملیات لیزینگ

(184,673)(153,894)(102,881)(72,408)هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ

 1,648,228 1,373,523 946,603 902,666ناخالص( زیان)سود 

(119,611)(99,676)(74,757)(92,031)اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی

 24,648 20,540 14,817 36,446ی عملیاتی( هزینه ها)خالص سایر درآمدها 

 1,553,265 1,294,387 886,663 847,081عملیاتی( زیان)سود 

 0 0 0 0هزینه های مالی

 0 0 0 0درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

 104,375 86,979 70,270 217,111های متفرقه( هزینه)خالص درآمد 

 1,657,639 1,381,366 956,933 1,064,192قبل از کسر مالیات( زیان)سود 

(371,827)(309,856)(136,882)(238,710)مالیات

 1,285,812 1,071,510 820,051 825,482خالص پس از کسر مالیات( زیان)سود 

 429 357 273 275سود هر سهم پس از کسر مالیات

 3,000,000سرمایه

نتحلیل ونوی

صنعت بانکداری

تحلیل دارایی 
محور

درصدی در نظر گرفته شده است80سود درصد تقسیم 



سهامداران نوین

سهامی -شرکت بانک اقتصادنوین

-عام

20%
شرکت تامین آتیه درخشان 

-سهامی خاص-نوین

9%

شرکت تامین سرمایه 

-سهامی عام-نوین

6%

IFM گذاریسرمایهصندوق

پیشرونوینبازارگردانی
5%

شرکت توسعه 

-صنایع بهشهر

-سهامی عام

4%

شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه 

-سهامی عام-دماوند

3%

سایر سهامداران 

11%

سهام شناور

42%

نتحلیل ونوی

صنعت بانکداری

تحلیل دارایی 
محور



صورت سود و زیان نوین
شرح

دوره منتهی به 
1400پیش بینی 99پیش بینی 1399/09/30دوره منتهی به 1398/12/29دوره منتهی به 1398/09/30

 16,762,625 13,968,854 10,744,874 9,901,388 7,616,629(قبولی اتکایی)حق بیمه صادره 
(6,107,975)(5,089,979)(4,180,513)(2,812,170)(2,302,391)ذخایر حق بیمه( افزایش)کاهش 

 10,654,650 8,878,875 6,564,361 7,089,218 5,314,238درآمد حق بیمه
(5,517,920)(4,598,267)(3,598,357)(3,372,300)(2,397,130)حق بیمه اتکایی واگذاری

 1,764,924 1,470,770 1,295,825 1,148,680 895,035ذخایر حق بیمه اتکایی واگذاری( کاهش)افزایش 

(3,752,996)(3,127,497)(2,302,532)(2,223,620)(1,502,095)هزینه حق بیمه اتکایی واگذاری
 6,901,654 5,751,378 4,261,829 4,865,598 3,812,143درآمد حق بیمه سهم نگهداری

(7,495,818)(6,246,515)(4,627,625)(6,082,207)(3,917,842)خسارت پرداختی
(4,111,403)(3,426,169)(1,958,060)(1,342,510)(1,806,354)ذخایر خسارت( افزایش)کاهش 

(11,607,221)(9,672,684)(6,585,685)(7,424,717)(5,724,196)هزینه خسارت
 2,181,652 1,818,043 1,444,267 2,383,839 1,072,860خسارت دریافتی از بیمه گران اتکایی

ذخیره خسارت معوق بیمه اتکایی( کاهش)افزایش 
 3,057,558 2,547,965 1,381,475 901,332 1,407,099واگذاری

 5,239,210 4,366,008 2,825,742 3,285,171 2,479,959خسارت سهم بیمه گران اتکایی
(6,368,011)(5,306,676)(3,759,943)(4,139,546)(3,244,237)هزینه خسارت سهم نگهداری
(1,300,348)(1,083,623)(798,901)(807,993)(568,370)هزینه کارمزد و کارمزد منافع

 940,813 784,011 628,144 562,580 374,361درآمد کارمزد و کارمزد منافع اتکایی
(359,534)(299,612)(170,757)(245,413)(194,009)هزینه کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری

(334,190)(278,492)(212,872)(195,873)(156,585)کاهش سایر ذخایر فنی( افزایش)
(184,790)(153,992)(113,745)(120,712)(83,281)هزینه سهم صندوق تامین خسارت های بدنی

(28,234)(23,528)(17,482)(22,617)(16,962)هزینه سهم نیروی انتظامی
(240,775)(200,646)(147,847)(155,226)(106,668)هزینه سهم وزارت بهداشت

 14,098 11,748 15,498(108,484)(31,173)های بیمه ای( هزینه)سایر درآمد 
(773,892)(644,910)(476,448)(602,912)(394,669)خالص سایر هزینه های بیمه ای

د قبل از درآم)ناخالص فعالیت بیمه ای ( زیان)سود 
(599,784)(499,820)(145,319)(122,273)(20,772)(سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی

 9,982,169 4,479,422 3,732,852 1,317,483 711,515درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی
 9,382,385 3,979,602 3,587,533 1,195,210 690,743ناخالص فعالیت بیمه ای( زیان)سود 

 1,363,645 1,136,371 1,019,318 265,940 187,390درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع

(1,371,246)(1,142,705)(857,029)(869,111)(604,222)هزینه های اداری و عمومی
 4,178,970 3,973,268 3,749,822 592,039 273,911عملیاتی( زیان)سود 

 0 0 0 0 0هزینه های مالی

 514 428 188(4,058) 28,956خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر بیمه ای

 4,179,483 3,973,696 3,750,010 587,981 302,867خالص قبل از کسر مالیات( زیان)سود 
 0 0 0 0 0مالیات

 4,179,483 3,973,696 3,750,010 587,981 302,867خالص( زیان)سود 
 1,593 1,514 1,429 392 202(ریال)خالص هر سهم ( زیان)سود 

 2,624,000 1,500,000سرمایه

درصدی در نظر گرفته شده است70درصد تقسیم سود 

نتحلیل ونوی

صنعت بانکداری

تحلیل دارایی 
محور



بانک تعاون اسالمی عراق

(هزار دینار عراق)2021ارزیابی (هزار دینار عراق)2020ارزیابی (هزار دینار عراق)2019(هزار دینار عراق)2018شرح

درآمد عملیاتی
 5,373,890 4,885,354 4,441,231 3,933,033درآمد حاصل از تامین مالی اسالمی

 8,468,912 7,364,272 6,136,893 3,583,906در آمد سرمایه گذاری ها
درآمد ناشی از کارمزد و اجرت خدمات 

 4,747,754 3,956,462 3,043,432 1,962,580(خالص)بانکی

 5,605,587 3,737,058 1,868,529 635,482درآمدهای بانکی مختلف
 3,937 3,336 3,033 321سایر درآمدها

 24,200,080 19,946,482 15,493,118 10,115,322جمع درآمد عملیاتی
هزینه های عملیاتی
(4,695,004)(4,268,186)(3,880,169)(3,942,594)هزینه های پرسنلی

(4,845,560)(4,405,055)(3,670,879)(2,857,729)هزینه های عمومی و اداری
(579,673)(526,976)(479,069)(273,042)استهالکات

(583,023)(530,021)(481,837)(1,028,341)مالیات و عوارض
 0 0 0(318,707)سایر هزینه ها

(10,703,261)(9,730,237)(8,511,954)(8,420,413)جمع کل هزینه ها
 13,496,819 10,216,244 6,981,164 1,694,909قبل از مالیات( زیان)خالص سود 

 0 0مالیات بر درآمد
(487,798)(443,453)(303,029) 0مالیات داخل عراق
(184,945)(168,132)(152,847) 231,025مالیات خارج عراق

 12,824,075 9,604,660 6,525,288 1,925,934بعد از کسر مالیات( زیان)خالص سود 
 2,564,815 1,824,885سود خالص به  میلیون ریال

سایت کدال اطالعات اندکی از این بانک در دسترس است و مبنای پیش بینی ها صرفاً بر اساس تنها صورت مالی منتشر شده توسط ونوین در وب
درصدی 60همچنین نسبت تقسیم سود .در نظر گرفته شده است2021ریال برای 200و 2020ریال برای سال 190هر دینار عراق در محاسبات .است

.برای سود سالهای آتی لحاظ شده است

نتحلیل ونوی

صنعت بانکداری

تحلیل دارایی 
محور
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۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

1392سال  1393سال  1394سال  1395سال  1396سال  1397سال  1398سال  نه ماهه 

1399

ال
 ری

ون
یلی

م

سپرده های دیداری سپرده های قرض الحسنه و پس اندار و مشابه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار سایر سپرده ها Codal.ir

صنعت بانکداری

تحلیل دارایی 
محور

تحلیل زیرمجموعه 
ها 



درآمد تسهیالت اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری 

۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

۴,۰۰۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

فروردین  اردیبهشات خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن

ال
 ری

ون
یلی

م

درآمد تسهیالت اعطایی طی دوره یک ماهه  سود سپرده های سرمایه گذاری طی دوره یک ماهه  Codal.ir

صنعت بانکداری

تحلیل دارایی 
محور

تحلیل زیرمجموعه 
ها 



میزان تجمیعی درآمد تسهیالت اعطایی و هزینه سود سپرده های سرمایه گذاری 

۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰,۰۰۰

فروردین  اردیبهشات خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن

ال
 ری

ون
یلی

م

جمع درآمد تسهیالت اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان دوره یک ماهه جمع سود سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای سال تا پایان دوره یک ماهه Codal.ir

صنعت بانکداری

تحلیل دارایی 
محور

تحلیل زیرمجموعه 
ها 



نسبت سپرده به نقدینگی

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

1392 1393 1394 1395 1396 1397 شش ماه اول 

1398

شش ماه دوم 

1398

شش ماه اول 

1399

سپرده های دیداری سپرده های قرض الحسنه و پس اندار و مشابه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار سایر سپرده ها Codal.ir
cbi.ir

صنعت بانکداری

تحلیل دارایی 
محور

تحلیل زیرمجموعه 
ها 



خالص و انباشته( زیان)سود 

-۱۰,۰۰۰,۰۰۰

-۵,۰۰۰,۰۰۰

۰

۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399نه ماهه 

ال
 ری

ون
یلی

م

سود و زیان انباشته پایان دوره سودخالص Codal.ir

صنعت بانکداری

تحلیل دارایی 
محور

تحلیل زیرمجموعه 
ها 



سهامداران ونوین

شرکت سرمایه 

گروه .س.گذاری

صنایع 

-بهشهرتهران

س خ

9%

سهامی -شرکت به پخش

-عام

9%

شرکت سرمایه گذاری 

گروه صنایع 

سهامی-بهشهرایران

6%
شرکت مدیریت صنعت 

قندتوسعه صنایع 

سهامی عام-بهشهر

6%

شرکت سرمایه 

گذاری ساختمان 

سهامی -ایران

-عام

5%

شرکت تامین 

-مسکن جوانان

-سهامی عام

5%

شرکت سرآمدصنایع 

-سهامی خاص-بهشهر

4%

شرکت گروه توسعه 

-مالی مهرآیندگان

-سهامی عام

4%

شرکت مدیریت طرح وتوسعه 

-سهامی خاص-آینده پویا

3%

سایر سهامداران 

20%

سهام شناور

29%

صنعت بانکداری

تحلیل دارایی 
محور

تحلیل زیرمجموعه 
ها 



صورت سود و زیان ونوین

سال مالی منتهی به شرح
1398/12/29

دوره منتهی 
1399/09/30به

پیش بینی سال مالی منتهی به 
1400پیش بینی سال مالی 1399/12/29

درآمدها
درآمدهای مشاع

 121,392,145 83,919,167 57,220,926 31,440,800سود و وجه التزام تسهیالت اعطایی
 15,866,130 11,645,966 4,147,480 6,049,177حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها( زیان)سود 

 137,258,276 95,565,132 61,368,406 37,489,977جمع درآمدهای مشاع
(91,193,517)(68,579,027)(47,744,668)(51,829,438)سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

(91,193,517)(68,579,027)(47,744,668)(51,829,438)سهم سود سپرده گذاران
 46,064,759 26,986,105 13,623,738(14,339,461)سهم بانک از درآمدهای مشاع

درآمدهای غیرمشاع
 6,500,050 4,493,526 2,972,869 11,371,086سود و وجه التزام فعالیت های غیرمشاع

 15,575,828 10,767,670 7,171,989 4,757,076درآمد کارمزد
 4,674,230 8,928,455 7,436,836 8,251,084نتیجه مبادالت ارزی

 10,027,255 13,575,662 12,119,531 3,058,522سایر درآمدها
 36,777,363 37,765,313 29,701,225 27,437,768جمع درآمدهای غیرمشاع

 82,842,122 64,751,418 43,324,963 13,098,307جمع درآمدها
هزینه ها

(9,388,211)(6,490,130)(5,112,657)(4,604,614)هزینه های کارکنان
(5,343,805)(3,694,207)(2,770,655)(3,984,583)سایر هزینه های اجرایی

(19,768,730)(13,666,249)(10,249,687)(2,759,809)هزینه مطالبات مشکوک الوصول
(15,284,486)(10,566,263)(7,924,697)(136,110)هزینه های مالی
(1,417,191)(979,713)(719,684)(1,007,991)هزینه کارمزد
(51,202,422)(35,396,562)(26,777,380)(12,493,107)جمع هزینه ها

 31,639,701 29,354,856 16,547,583 605,200عملیات در حال تداوم قبل از مالیات( زیان)سود 
(684,913)(635,453)(358,210) 0مالیات بر درآمد

 30,954,788 28,719,404 16,189,373 605,200خالص عملیات در حال تداوم( زیان)سود 
 30,954,788 28,719,404 16,189,373 605,200خالص( زیان)سود 

 1,017 944 532 20ریال–خالص هر سهم( زیان)سود 
 30,425,734سرمایه

صنعت بانکداری

تحلیل دارایی 
محور

تحلیل زیرمجموعه 
ها 



ارقام به میلیون ریال است

پورتفوی بورسی ونوین

نتحلیل ونوی

صنعت بانکداری

تحلیل زیرمجموعه 
ها 

بهای تمام تعداد سهامدرصد مالکیتنام شرکت
شده

قیمت هر سهم 
(کاهش)افزایش قیمت بازاردر بازار

(8,068) 54,700 1,000 62,768 154,700,000اعتباری کوثر 1
 216,075 264,497 12,210 48,422 21,662,366_سپه.سر  2
 50,596 60,912 11,280 10,316 5,400,000_نفت و گاز تامین.سر 3
 693,792 742,550 153,001 48,758 4,853,234_آساس-صندوق های سرمایه گذاری مشا 4
 307,203 307,551 35,300 348 8,712,497_نهاد های مالی بورس کاالی ایران 5
 844,770 848,788 275,900 4,019 3,076,435_نهاد های مالی بورس انرژی ایران 6
 139,164 139,314 33,170 150 4,200,000_شرکت فرابورس 7
 125 38,996 46,567 38,870 837,408_کنتور سازی ایران 8
 37 38 14,966 1 2,000 0ساختمان نوین.سر 9
 5,094,857 6,625,845 11,381 1,530,988 582,184,819 58اقتصاد نوین.سر 10
 2,989,120 3,287,620 6,296 298,500 522,175,989 20بیمه نوین 11

1,952,703,64 22تامین سرمایه نوین 12
7 1,611,676 6,150 12,009,127 10,397,451 

 6,704,283 6,704,283 5,150 0 1,301,802,431 22حق تقدم تامین سرمایه 13
 418,898 4,125,467 47,790 3,706,569 86,324,905 8ساختمان ایران.سر 14
 157,678 260,055 102,377-سایر سرمایه گذاری ها 15

 28,005,982 35,469,745 7,463,762جمع کل
28,005,984 



پورتفوی  خارج بورسی ونوین

.با توجه به اطالعات اندک در دسترس از بانک تعاون اسالمی عراق ارزش روز آن معادل حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شده است.ارقام به میلیون ریال است

نتحلیل ونوی

صنعت بانکداری

تحلیل زیرمجموعه 
ها 

(کاهش)افزایش برآورد ارزش روز99P/Eسود برآوردی بهای تمام شدهدرصد مالکیتنام شرکت

 39,073,251 42,492,873بر اساس ح ص س 1,824,885 3,419,622 74بانک تعاون اسالمی برای سرمایه گذاری عراق

 6,304,414 9,161,414 9 1,071,510 2,857,000 95لیزینگ اقتصاد نوین 

 2,866,642 3,870,445 10 390,954 1,003,803 100پرداخت نوین آرین 

 1,452,688 1,844,688 8 235,292 392,000 98شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک اقتصاد نوین 

 0 296,635_ 0 296,635 99سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان 

 540,689 8832,810 122,186 292,121 97خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین 

 23,018 68,018_ 45,000 90صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو

 1,704,137 1,820,473 9 116,336_سایر شرکتهای خارج از بورس 

 51,964,839 60,387,356 8,422,517جمع



NAVارزیابی 

نتحلیل ونوی

صنعت بانکداری

تحلیل زیرمجموعه 
ها 

ارزش روز

 7,463,762بهای تمام شده ی پورتفوی بورسی

 35,469,745ارزش روز پورتفوی بورسی

 28,005,982ارزش افزوده ی سهام بورسی

 8,422,517بهای تمام شده ی پورتفوی خارج بورسی

 60,387,356ارزش روز پورتفوی  خارج بورسی

 51,964,839ارزش افزوده ی سهام خارج بورسی

 46,678,637حقوق صاحبان سهام نه ماهه

 4,930,983خالص تراز عملیاتی دی و بهمن ماه

 131,580,442خالص ارزش دارایی ها

NAV4,325 

 3,870قیمت روز سهم

P/NAV89%
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از توجه شما سپاسگزاریم


