
بررسی بازدهی پرتفوی  شرکت سرمایه گذاری 
ساختمان نوین

1400فروردین ماه 

1399سه ماهه چهارم سال گزارش

1400/001: شماره گزارش

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین



شرکت 
سرمایه گذاری 

نوین

چههار  سها  ماهههسهه  عملکهر  به صورت مختصر بهه حاضردر گزارش

او   مهانبپرتفوی  شرکت سرمایه گذاری ساختمان نهوی   ر یهب بها   1399

، بررسهب عملکهر جههت . شهو مهبپر اختهه99اسهفدمما 27الب 99 ی ما 

 سته بدمی ت بلدمممپرتفویممت و کوتا پرتفوی پرتفوی شرکت به  و بخش، 

کت تهامی  بورسهب متکهکا ا  شهربورسب و غیرممت بلدمپرتفوی. شمگر یم  

وسها ی ، شرکت نتوسعه و عمران ار بیاگذاری سرمایهمسک  جوانان، شرکت 

،گهذاری توسهعه و عمهران اسهتان کرمهانو ساختمان تهران ، شرکت سهرمایه

رکت شهخو سهتان، توسهعه اسهتان گهذاری سرمایه، شرکت بانک اقتصا  نوی 

امی  گذاری ساختمان ایران، شرکت تهامی  مسهک  نهوی  و شهرکت تهسرمایه

-کوتا فویپرتها  ر بخش مسک  نویم ایرانیان است و به تبع آن سایر شرکت

.گیرنمممت جای مب

مقدمه

حمیدرضا احمدی
ممیرعاما شرکت سرمایه گذاری 

ساختمان نوی 



اولبخش 
بورسی و غیربورسیپرتفوی کوتاه مدت بررسی بازدهی 



تاریخ بازارارزش  سود نقدی  خرید  فروش  افزایش سرمایه

98دی  1,229,056,014,664 0 239,432,743,007 216,097,352,377 1,336,110,000

98بهمن  1,410,411,245,984 1,225,000 200,991,056,661 179,088,958,661 0

98اسفند  1,499,898,951,813 36,500,000 265,234,968,735 270,541,706,120 0

سه ماهه چهارم 
98 1,499,898,951,813 37,725,000 705,658,768,403 665,728,017,158 1,336,110,000

99دی  3,624,340,151,412 750,000,000 587,890,396,498 479,747,457,364

99بهمن  3,988,449,366,043 3,150,000 28,682,427,566 63,703,602,588

99اسفند  4,260,224,390,898 17,268,000,000 0 142,059,492,191 3,617,999,000

سه ماهه چهارم 
99 4,260,224,390,898 18,021,150,000 616,572,824,064 685,510,552,143 3,617,999,000

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
پرتفهوی کوتا  مهمت هر سه ما   ی ما ، بهم  ما  و اسفدم ما  شاهم عملکهر  بهتهر برای 99چهار  سا   ر سه ماههنمو ار ذیا، با توجه به

 رصم بهو   18فب با  هب پرتفوی کوتا  ممت بورسب و غیربورسب برای  ی ما  مد. بورسب و غیربورسب  ر قیاس با شاخص کا بورس بو یم
. رصمی را تجربه نمو 11، رشمی حمو ا و برای هر  و ما  بهم  و اسفدم

 رصمی با شاخص کا بهورس بهو یم و 5/1 رصمی و 3/4 رصمی، 1/9شاهم اختالف با  هب ترتیب ما    ی، بهم  و اسفدمما  به  ر سه
 ر ا امهه بهه . تبهورس بهو   اسهکها  ر مقایسه با شهاخص مطلوبتر پرتفوی کوتا  ممت بورسب و غیربورسب ای  امر مهر تاییمی بر عملکر  

.پر اخته شم  است98و سه ماهه چهار  سا  99غیربورسب سه ماهه چهار  سا  عملکر  پرتفوی کوتا  ممت بورسب و مقایسه 
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بازدهی شاخص کل بورس بازدهی سرمایه گذاری های کوتاه مدت



شرکت 
سرمایه گذاری 

نوین

7
صفحه

98و 99کوتاه مدت بورسی و غیربورسی در سه ماهه چهارم پرتفویبازدهی 
بهتر بو   اسهت، بهه تبهع آن میهان ی  99نسبت به سه ماهه چهار  98با توجه به آنکه عملکر  شاخص کا بورس  ر سه ماهه چهار  سا  

مدجهر بهه بطوریکهه باالتر بو   اسهت 99به سه ماهه چهار  نسبت پرتفوی کوتا  ممت بورسب و غیربورسب 98با  هب سه ماهه چهار  سا  
. رصمی شم  است10/7یک اختالف 

عملکر  بهتری نسبت ممت مکهابه  ر 98غیربورسب  ر  ی ما  و بهم  ما  پرتفوی کوتا  ممت بورسب و ا  مدظر وضعیت عملکر  ما  به ما ، 
اخهذ کهر   98غیربورسب توانست با  هب بیکتری نسبت به اسفدمما کوتا  ممت بورسب و پرتفوی 99اما  ر اسفدم ما  .  اشته است99سا  

. رصم بو   است6/7حمو  98 رصم و  ر اسفدمما  10/7حمو  99با  هب  ر اسفدمما  بطوریکه 
بها  هب پرتفهوی مهذکور نسهبت بهه بها  هب بررسب مها ا  ،  ر بخش بعمی به 99و 98برای بررسب  قیق تر عملکر  سه ماهه چهار  سا  

.شاخص کا بورس پر اخته شم  است

عملکرد پرتفوی کوتاه مدت
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11/9= 98میانگین بازدهی سه ماهه چهارم 

1/2= 99میانگین بازدهی سه ماهه چهارم 



شرکت 
سرمایه گذاری 

نوین
6عملکرد پرتفوی کوتاه مدت

صفحه

با بازدهی شاخص کل بورسپرتفوی کوتاه مدت بورسی و غیربورسی در قیاسبازدهیمازاد
98به نظر مب رسهم کهه سهه ماههه چههار  99و 98همان ونه که  ر بخش قبا مکاهم  شم، صرفا با توجه بررسب با  هب پرتفوی  ر سا  

.بر مب گر  99اما با بررسب ما ا  با  هب ورق کامال به نفع سه ماهه چهار  . عملکر  بهتری ا  خو  به جای گذاشته است
کسر مب گر   تا مها ا  98ابتما با  هب هر ما  پرتفوی ا  با  هب شاخص کا بورس  ر همان ما  سا  98بمی  مدظور برای سه ماهه چهار  

نتهای  . نیز به همی  تریبت محاسبه انجا  شم  اسهت99برای سه ماهه چهار  سا  . با  هب پرتفوی نسبت به شاخص کا بورس بمست آیم
عملکر  بسیار بهتری نسبت به ممت مکابه 99غیربورسب  ر سه ماهه چهار  کوتا  ممت بورسب و حاکب ا  آن است که ما ا  با  هب پرتفوی 

، 1/9حهمو  99و اسهفدم 99، بهم  99 رصم سه ما   ی بورسب و غیربورسب توانست پرتفوی کوتا  ممت  اشته است به یوریکه 98 ر سا  
ب حهمو  همچدی  اخهتالف مها ا  بها  هب  ر سهه مها  مهذکور بهه ترتیه.کسب کدم(  یان کمتر) رصم بیکتر ا  با ار سو  بیکتر 5/1و 3/4
. رصم بو   است5/5و 7/2 رصم، 1/8
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98نبست به شاخص کل بورس در سال 

مازاد بازدهی سرمایه گذاری های کوتاه مدت 

99نسبت به شاخص کل بورس در سال 

98نسبت به سال 99اختالف مازاد بازدهی سال 



دومبخش 
بلندمدت بورسی و غیربورسیپرتفوی بازدهی بررسی 



تاریخ بازارارزش  سود نقدی  خرید  فروش  افزایش سرمایه

98دی  3,092,273,267,329 0 5,209,715,328 16,349,386,967 0

98بهمن  3,775,749,041,726 0 0 5,717,911,836 0

98اسفند  3,913,899,140,413 0 0 0 0

سه ماهه چهارم 
98 3,913,899,140,413 0 5,209,715,328 22,067,298,803 0

99دی  9,445,584,342,484 35,073,697,388 0 0 0

99بهمن  7,624,134,615,714 0 45,848,255,666 56,923,393,040 0

99اسفند  7,486,110,258,652 0 10,589,285,375 118,444,998,631 0

سه ماهه چهارم 
99 7,486,110,258,652 35,073,697,388 56,437,541,041 175,368,391,671 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 
ای  اختالف . مغیربورسب نسبت به شاخص کا بورس بو یبورسب و پرتفوی بلدمممت بهتر شاهم عملکر   ر  ی ما  ، 99چهار   ر سه ماهه

.   رصمی را تجربه نمو 0/4و 19/17همچدی  برای بهم  و اسفدمما  نیز به ترتیب افتب حمو  .  رصم بو   است16/2با  هب حمو  
و چههار  سهو  غیربورسب  ر چدم ما  اخیر رونم متفاوت ا  شاخص کا بورس را پیش گرفته است و  ر سه ماهههبلدمممت بورسب و پرتفوی 

.ای  موضوع مکهو  بو   است99
.پر اخته شم  است98و سه ماهه چهار  سا  99غیربورسب سه ماهه چهار  سا  بورسب و بلدمممت عملکر  پرتفوی  ر ا امه به مقایسه 

عملکرد پرتفوی بلندمدت
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بازدهی شاخص کل بورس بازدهی سرمایه گذاری های بلندمدت



شرکت 
سرمایه گذاری 

نوین

11
صفحه

98و 99بلندمدت بورسی و غیربورسی در سه ماهه چهارم پرتفویبازدهی 
چههار  ، عملکر  بهتری نسبت به سهه ماههه 98سه ما  چهار  سا  غیربورسب  ر هر بورسب و بلدمممت پرتفوی ا  مدظر با  هب ما  به ما ، 

 رصهم بهو   14/4، حهمو  98 رصم و میان ی  سه ماهه چهار  سا  7/8، مدفب 99 اشت، بطوریکه میان ی  سه ماهه چهار  سا 99سا  
.  است

بخهش بعهمی بهه نیهز  ر 99و 98بررسب  قیق تر عملکر  سه ماههه چههار  سها  به مدظور پرتفوی کوتا  ممت بورسب و غیربورسب هماندم 
.محاسبه ما ا   با  هب پرتفوی بلدمممت بورسب و غیربورسب پر اخته شم  است

عملکرد پرتفوی بلندمدت

17.2%

-3.9%

22.3%

-19.2%

3.7%

-0.4%

-25.0%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

98دی  99دی  98بهمن  99بهمن  98اسفند  99اسفند 

-7/8= 99میانگین بازدهی سه ماهه چهارم 

14/4= 98میانگین بازدهی سه ماهه چهارم 



شرکت 
سرمایه گذاری 

نوین

10
صفحه

مازاد بازدهی پرتفوی بلندمدت بورسی و غیربورسی در قیاس با بازدهی شاخص کل بورس 

عملکرد پرتفوی بلندمدت

ه ماهه چههار  سها  برای پرتفوی بلدمممت بورسب و غیربورسب نیز به مقایسه اختالف با  هب پرتفوی و با  هب شاخص کا بورس برای س
نسبت به شاخص بهورس 98و 99پر اخته شم و مب توان  ریافت که پرتفوی بلدمممت بورسب و غیربورسب  ر سه ماهه چهار  سا  98و 99

پرتفهوی تدهها مهاهب بهو   اسهت کهه 99مها   ی ما  مور  بررسب، سه نتای  نکان مب  هم  ر . همان با    مانب چه عملکر ی  اشته  است
  امها ا(.  یان کمتری نسبت به شاخص کا بورس متحما شم  اسهت)ا  مدظر ما ا  با  هب بو  98بهتر ا  99بلدمممت بورسب و غیربورسب 

. بهو   اسهت99ا  ممت مکهابه  ر سها  با  هب پرتفوی بلدمممت بورسب و غیربورسب بهتر 98و اسفدم 98یرفب  ی ر، برای  و ما  بهم  
. رصم به وقوع پیوست33/52بیکتری  اختالف  ر بهم  ما  با مقماری حمو  
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98نبست به شاخص کل بورس در سال 

مازاد بازدهی سرمایه گذاری های بلند مدت 

99نسبت به شاخص کل بورس در سال 

98نسبت به سال 99اختالف مازاد بازدهی سال 



سومبخش 
کل ساختمان نوینپرتفوی بررسی بازدهی 



تاریخ بازارارزش  سود نقدی  خرید  فروش  افزایش سرمایه

98دی  4,321,329,281,993 0 244,642,458,335 232,446,739,344 1,336,110,000

98بهمن  5,186,160,287,710 1,225,000 200,991,056,661 184,806,870,497 0

98اسفند  5,413,798,092,226 36,500,000 265,234,968,735 270,541,706,120 0

سه ماهه چهارم 
98 5,413,798,092,226 37,725,000 710,868,483,731 687,795,315,960 1,336,110,000

99دی  13,069,924,493,896 35,823,697,388 587,890,396,498 479,747,457,364 0

99بهمن  11,612,583,981,757 3,150,000 74,530,683,232 120,626,995,628 0

99اسفند  11,746,334,649,550 17,268,000,000 10,589,285,375 260,504,490,822 3,617,999,000

سه ماهه چهارم 
99 11,746,334,649,550 53,094,847,388 673,010,365,105 860,878,943,814 3,617,999,000

شرکت 
سرمایه گذاری 

نوین
13مولفه های پرتفوی اهم 

صفحه

نوینساختمانسرمایه گذاریشرکتکلپرتفویمولفه هایاهم-3جدول



شرکت 
سرمایه گذاری 

نوین

14
صفحه

کاال شاارک  بااازدهی پرتفااوی 
سرمایه گذاری ساختمان نوین
و سهب با توجه آنکه پرتفوی بلدممهمت بور

ا غیربورسههب و ن بههاالی  ر پرتفههوی کهه
ساختمان نوی   ار ، بهه تبهع آن بها  هب
و ا پرتفوی کا سهاختمان نهوی  نیهز حهم

ممهمت بلدماندهم پرتفهوی مکابهب شرایط 
غیربورسب  ر سه ماههه چههار  بورسب و 

. اشته است98و 99

وی قیاس با شاخص کا بهورس، پرتفه ر
عملکر  99نوی   ر  ی ما  کا ساختمان 

بهتهری نسههبت بههه شهاخص کهها بههورس
تب  اشت و به انما   شاخص کا بورس اف

و اسفدم 99اما  ر بهم  ما  . را شاهم نبو 
.رونم معکوسب را شاهم بو یم99ما  

نیهز 98 ر قیاس با سه ماهه چهار  سها  
ا پرتفوی کهمور  بررسب،   ر هر سه ما  

ساختمان نوی   ر سه ماهه چههار  سها  
.عملکر  بهتری  اشت98

ن ساختماعملکرد پرتفوی کل شرکت
نوین
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98و 99سه ماهه چهارم کل ساختمان نوین در پرتفوی نمودار بازدهی 

کل بورس کل ساختمان نوین و شاخص پرتفوی نمودار بازدهی 
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بازدهی سرمایه گذاری های کوتاه مدت بازدهی شاخص کل بورس



شرکت 
سرمایه گذاری 

نوین
15نگاه کلی به بازدهی ها

صفحه

پرتفوی های شرک  ساختمان نوین و شاخص کل بورسنگاه کلی به بازدهی 
را 99سا  چهار  با  هب  ر سه ما   رصم  ر بهم  ما  ، باالتری  11حمو  بورسب و غیربورسب با با  هب پرتفوی کوتا  ممت  ر ن ا  کلب، 

 رصم افت بمتری  عملکر  را  ر سه ماهه 19/2با 99بهم  ما   ر غیربورسب  ر مقابا پرتفوی کوتا  ممت بورسب و  ا  و به خو  اختصاص 
. اشت99سا  چهار  

عملکهر  برتهری 99سها  چههار   ر سه ماههه ساختمان نوی  شرکت سرمایه گذاری پرتفوی کوتا  ممت بورسب و غیربورسب ر حالت کلب، 
.  سایر موار  مور  بررسب  ی ر  اشتنسبت به 
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پرتفوی کل شرکت ساختمان نوین شاخص کل بورس

پرتفوی کوتاه مدت بورسی و غیربورسی پرتفوی بلند مدت بورسی و غیربورسی



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


