
بررسی بازدهی پرتفوی  شرکت سرمایه گذاری 
ساختمان نوین

99دی ماه 

99سه ماهه سوم سال گزارش

9904: شماره گزارش

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین



شرکت 
سرمایه گذاری 

نوین

1399سهو  سها  ماههسهه عملکهر  به صورت مختصر بهه حاضردر گزارش

99 مهرمهااو  همهانیپرتفوی  شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین  ر طی بهاه  

ه  و ، پرتفهوی شهرکت بهبررسی عملکر جهت . شو میپر اخته99آذرما 30الی 

پرتفهوی. شهدگر یهد   سهته بندی بلندمهدت پرتفویمدت و کوتا پرتفوی بخش، 

، شهرکت بورسی متشکل اه شهرکت تهامین منهکن جوانهانبورسی و غیرمدت بلند

رکت ، شرکت نوساهی و ساختمان تهران ، شهتوسعه و عمران ار بیلگذاری سرمایه

،، شههرکت بانههت ادتصهها  نههوینگههذاری توسههعه و عمههران اسههتان کرمههانسههرمایه

ران، گهذاری سهاختمان ایهشهرکت سهرمایهخوهسهتان، توسعه استان گذاری سرمایه

و به تبه  آن شرکت تامین منکن نوین و شرکت تامین منکن نوید ایرانیان است

.گیرندمدت جای میکوتا پرتفویها  ر بخش سایر شرکت

مهدت بلندپرتفهویمتعله  بهه پرتفوی شرکت،  رصد68باشد که اله  به ذکر می

.باشدبورسی میبورسی و غیر

مقدمه

حمیدرضا احمدی
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 

ساختمان نوین



3

ور بررسهی بهه من همهور  پرتفوی هایاشار  گر ید، همان گونه که

 و وین به عملکر  پرتفوی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نبررسی 

رتفهوی پو سرمایه گذاری کوتا  مدت بورسی و غیر بورسهیپرتفوی 

. گر یدنهد سته بندیسرمایه گذاری بلند مدت بورسی و غیر بورسی 

، کنه  سهو  اه طریه  خریهد و سرمایه گذاری کوتا  مدتاه هدف 

دت نیه  بلندمپرتفوی بو   و کوتا  مدت  ر اف  همانی فروش سها  

ندمهدت بلتحت ن ر هلدینگ بو   و با صالحدید آن، سها  با  یهد 

.می شوندنگهداری 

و کوتا  مهدتاهم مولفه های پرتفوی به نخنت در این گزارش 

مایه گذاری سهرغیربورسی و پرتفوی کل شرکت بورسی و بلندمدت 

ه سهو  بررسی باه هی سه ماههو سپس به نوین پر اخته ساختمان 

مذکور و دیاس آن بها شهاخک کهل بهورسپرتفوی های 99سا  

.پر اخته می شو 98تهران و سه ماهه سو  اوراق بها ار 

پرتفوی کل 

نوینساختمان 

پرتفوی 

سرمایه گذاری 

بلند مدت بورسی 

و غیر بورسی 

پرتفوی 

سرمایه گذاری 

کوتاه مدت بورسی 

و غیر بورسی 

شرکت 
سرمایه گذاری 

نوین

3
صفحه

مورد بررسیپرتفوی های 



:اولبخش 
بورسی و غیربورسیپرتفوی کوتاه مدت ارزیابی عملکرد 



تاریخ بازارارزش  سود نقدی  خرید  فروش  افزایش سرمایه

98مهر  804,443,405,346 0 124,555,902,066 131,516,890,050 1,550,000,000

98آبان  940,682,509,726 0 51,893,129,610 62,769,628,902 0

98آذر  1,039,267,422,832 0 108,834,853,597 116,916,525,537

98ماهه سوم سه  1,039,267,422,832 0 285,283,885,272 311,203,044,489 1,550,000,000

99مهر  3,524,994,333,040 630,337,870 137,709,777,258 133,492,238,930 1,203,703,000

99آبان  3,483,078,987,795 0 108,962,587,088 139,396,535,578 0

99آذر  4,297,526,695,733 420,000,000 574,866,383,954 678,627,010,255 0

99ماهه سوم سه  4,297,526,695,733 1,050,337,870 821,538,748,300 951,515,784,763 1,203,703,000

نوینساختمانسرمایه گذاریشرکتغیربورسیوبورسیکوتاه مدتپرتفویمولفه هایاهم-1جدول

شرکت 
سرمایه گذاری 

نوین
5مولفه های پرتفوی اهم 

صفحه



شرکت 
سرمایه گذاری 

نوین
6عملکرد پرتفوی کوتاه مدت

صفحه

با بازدهی شاخص کل بورسبازدهی پرتفوی کوتاه مدت بورسی و غیربورسی در قیاس
رس شهاخک کهل بهوبا مقاینه  ر غیربورسی آذرما  پرتفوی کوتا  مدت بورسی و  ر هر سه ما  مهرما ، آّبان ما  و ، 99سو  سا   ر سه ماهه

  رخ  ا  که اختالفی غیربورسی با شاخک کل بورس  ر آذرماپرتفوی کوتا  مدت بورسی و بیشترین اختالف . عملکر  مطلوب تری  اشته است
. رصدی صورت پذیرفت21حدو  
عملکر  پرتفوی کوتا  مهدت بورسهی و ر ا امه به مقاینه .  رصدی بو یم5 رصدی و 4ما  های مهر و آبان نی  به ترتی  شاهد اختالف برای

.پر اخته شد  است98و سه ماهه سو  سا  99غیربورسی سه ماهه سو  سا  
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بازدهی شاخص کل بورس بازدهی پرتفوی کوتاه مدت



شرکت 
سرمایه گذاری 

نوین

7
صفحه

98و 99غیربورسی در سه ماهه سوم کوتاه مدت بورسی و پرتفویبازدهی 
عملکهر   ر سایر ما  هها ، به ج  آبان ما  99سه ما  سو  سا  غیربورسی  ر پرتفوی کوتا  مدت بورسی و ما ، به اه من ر وضعیت عملکر  ما  

، حهدو  98 رصد و میانگین سه ما  سو  سا  7/5، 99 اشت، بطوریکه میانگین سه ماهه سو  سا 98بهتری ننبت به سه ماهه سو  سا  
و همچنهین 99، مههر 99 رصدی بیشترین باه هی را  ر مجموع ننبت بهه ما  ههای آبهان 26/4با باه هی 99آذرما  .  رصد بو   است6/7

 رصهدی 9/6بها افهت 98اه طرفی  یگر، کمترین می ان باه هی متعل  به مهرما  . به نا  خو  ثبت نمو 98ننبت به همان مشابه برای سا  
.بو   است

غیربورسهی  ر کوتا  مدت بورسهی و ، پرتفوی 98ننبت به سه ماهه سو  سا  99با توجه به عملکر  ضعیف تر باهار سها  سه ماهه سو  سا  
. عملکر  شاینته ای  اشته است99سه ماهه سا  
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7/5= 99میانگین بازدهی سه ماهه سوم 

6/7= 98میانگین بازدهی سه ماهه سوم 

عملکرد پرتفوی کوتاه مدت



:دومبخش 
بورسی و غیربورسیپرتفوی بلندمدت ارزیابی عملکرد 



تاریخ بازارارزش  سود نقدی  خرید  فروش  افزایش سرمایه

98مهر  2,037,767,591,247 0 0 2,744,592,972 2,037,767,591,247

98آبان  2,064,355,540,732 2,634,874,200 0 13,052,773,834 2,064,355,540,732

98آذر  2,647,934,177,898 1,235,653,796 0 1,393,627,444 2,647,934,177,898

98ماهه سوم سه  2,647,934,177,898 3,870,527,996 0 17,190,994,250 6,750,057,309,877

99مهر  7,452,731,006,192 0 1,004,715,697 0 0

99آبان  7,521,325,038,336 0 0 0 0

99آذر  9,862,608,092,152 0 0 16,457,423,718 0

99ماهه سوم سه  9,862,608,092,152 0 1,004,715,697 16,457,423,718 0

شرکت 
سرمایه گذاری 

نوین
9مولفه های پرتفوی اهم 

صفحه

نوینساختمانسرمایه گذاریشرکتغیربورسیوبورسیبلندمدتپرتفویمولفه هایاهم-2جدول



شرکت 
سرمایه گذاری 

نوین

10
صفحه

با بازدهی شاخص کل بورسبورسی و غیربورسی در قیاسبلندمدتبازدهی پرتفوی 
بورسی دت کوتا  مهمانند پرتفوی غیربورسی نی  بورسی و بلندمدت آذرما  پرتفوی  ر هر سه ما  مهرما ، آّبان ما  و ، 99سو  سا   ر سه ماهه

غیربورسهی و مدت بورسی بیشترین اختالف پرتفوی بلند. غیربورسی، شاهد عملکر  بهتر پرتفوی مذکور ننبت به شاخک کل بورس بو یمو 
. رصدی صورت پذیرفت26با شاخک کل بورس نی   ر آذرما  رخ  ا  که اختالفی حدو  

و بورسهیبلندمهدت عملکر  پرتفهوی  ر ا امه به مقاینه .  رصدی برای هر  و ما  مذکور بو یم5ما  های مهر و آبان نی  شاهد اختالف برای
.پر اخته شد  است98و سه ماهه سو  سا  99غیربورسی سه ماهه سو  سا  
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شاخص کل بورس بازدهی سرمایه گذاری های بلند مدت

عملکرد پرتفوی بلندمدت



شرکت 
سرمایه گذاری 

نوین

11
صفحه

98و 99غیربورسی در سه ماهه سوم بورسی و بلندمدت پرتفویبازدهی 
، عملکر  بهتری ننبت به سهه ماههه 99سه ما  سو  سا  غیربورسی  ر هر بورسی و بلندمدت پرتفوی ما ، به اه من ر وضعیت عملکر  ما  

بها 99آذرمها  .  رصد بو   است4/6، حدو  98 رصد و میانگین سه ما  سا  9/6، 99 اشت، بطوریکه میانگین سه ماهه سا 98سو  سا  
بهه 98و همچنین ننبت به همان مشابه برای سا  99، مهر 99 رصدی بیشترین باه هی را  ر مجموع ننبت به ما  های آبان 28/5باه هی 

. رصدی بو   است16/7با افت 98اه طرف  یگر کمترین می ان باه هی متعل  به مهرما  . نا  خو  ثبت نمو 
. ر ا امه به بررسی پرتفوی کل شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین پر اخته می شو 
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9/6= 99میانگین بازدهی سه ماهه سوم 

4/6= 98میانگین بازدهی سه ماهه سوم 

عملکرد پرتفوی بلندمدت



:سومبخش 
نوینپرتفوی کل ساختمانارزیابی عملکرد 



تاریخ بازارارزش  سود نقدی  خرید  فروش  افزایش سرمایه

98مهر  2,842,210,996,593 0 124,555,902,066 134,261,483,022 1,550,000,000

98آبان  3,005,038,050,458 2,634,874,200 51,893,129,610 75,822,402,736 0

98آذر  3,687,201,600,730 1,235,653,796 108,834,853,597 118,310,152,981

98ماهه سوم سه  3,687,201,600,730 3,870,527,996 285,283,885,272 328,394,038,739 1,550,000,000

99مهر  10,977,725,339,232 630,337,870 138,714,492,955 133,492,238,930 1,203,703,000

99آبان  11,004,404,026,131 0 108,962,587,088 139,396,535,578 0

99آذر  14,160,134,787,885 420,000,000 574,866,383,954 695,084,433,973 0

99ماهه سوم سه  14,160,134,787,885 1,050,337,870 822,543,463,997 967,973,208,481 1,203,703,000

شرکت 
سرمایه گذاری 

نوین
13مولفه های پرتفوی اهم 

صفحه

نوینساختمانسرمایه گذاریشرکتکلپرتفویمولفه هایاهم-3جدول



شرکت 
سرمایه گذاری 

نوین

14
صفحه

کلل شلرک بازدهی پرتفوی 
سلللرمایه گیاری سلللاخ  ا  

نوین
 ر ههر ، 99 ر سه ماهه سو  سها  

سه ما  مهرمها ، آّبان مها  و آذرمها  
گهذاری کل شرکت سهرمایه پرتفوی 

اه شههاخک کههل سههاختمان نههوین  
ه بورس عملکر  مطلهوب تری  اشهت

کل وی بیشترین اختالف پرتف. است
آذرمها  شهاخک کهل بهورس  ر با 

.  رصد بو   است24حدو  
و 99 ر بررسی سه ماهه سو  سا  

کل ی  ریافت، پرتفومیتوان نی  98
گههذاری سههاختمان شههرکت سههرمایه 

بهه 99 ر سه ماهه سو  سا  نوین 
ج  آبان ما   ر سایر ما  ها عملکهر  
بهتری ننبت بهه سهه ماههه سهو 

. اشت98سا  

-11.3%

-2.1%

5.2%

-6%

3.4%

29.8%

99مهر 

99آبان 

99آذر 

بازدهی سرمایه گذاری های بلند مدت شاخص کل بورس
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ن ساختماعملکرد پرتفوی کل شرکت
نوین



شرکت 
سرمایه گذاری 

نوین
15بازدهی هانگاه کلی به 

صفحه
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پرتفوی کل شرکت ساختمان نوین شاخص کل بورس پرتفوی کوتاه مدت بورسی و غیربورسی پرتفوی بلند مدت بورسی و غیربورسی

شاخص هانگاه کلی به بازدهی 
را به خهو  99باه هی  ر سه ما  سو  سا  ، باالترین 99 رصد  ر آذرما 31/3بلندمدت بورسی و غیربورسی با باه هی پرتفوی  ر نگا  کلی، 
. اشت99 رصد افت بدترین عملکر  را  ر سه ماهه سو  سا  11/3با 99 ر مقابل شاخک کل بورس  ر مهرما   ا  و اختصاص 

عملکر  برتری ننبت به شاخک کهل بهورس 99 ر سه ماهه سو  سا  ساختمان نوین  ر حالت کلی، هر سه پرتفوی شرکت سرمایه گذاری 
.  اشتند



شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین ، طبقه دوم21اندیشه ، خیابان قایم مقام فراهانی ، خیابان شهدا ، پالک -محله عباس آباد، 15منطقه -استان تهران 


