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مقدمه
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام) در تاریخ  0337/70/77به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره  407373و شناسه ملی
 07387600700در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است .در تاریخ  0333/73/00با پذیرش شرکت در بازار فرابورس موافقت گردید
و طبق صورتجلسه مجمع فوقالعاده مورخ  0333/08/07شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به عام تبدیل و در مورخ  0334/73/83با شمماره 00348
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و در تارخ  0334/73/85در فهرست نرخهای فرابورس ایران درج گردید و در تاریخ  0335/73/03به قیمت  08707ریال
کشف قیمت شد.

موضوع فعالیت
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده  8اساسنامه عبارت از مدیریت و سرمایهگذاری و مشارکت در کلیه طرحهای صنعتی بهویژه برق و انرژی ،ترانزیمت و انجمام
معامالت و مطالعات فنی و اقتصادی و مالی در زمینه برق و انرژی میباشد.

سرمایه و روند افزایش سرمایه شرکت
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ  3778777میلیون ریال (شامل تعداد  377میلیون سهم ،به ارزش اسمی هر سهم  0777ریال) بوده که طی یک مرحله به
شرح زیر به مبلغ  883778777میلیون ریال (شامل تعداد  883778777سهم ،به ارزش اسمی هر سهم  0777ریال) در تاریخ  0333/70/86افمزای یافتمه و در
مورخ  0333/00/75است .همچنین شرکت برنامه افزای
در دستور کار خود قرار داده است .بی

سرمایه به مبلغ  087778777میلیون ریال (معادل  )74از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران را

از  37درصد سرمایه شرکت متعلق به شرکت مدیریت سرمایهگذاری امید میباشد.

روند قیمت سهم در چند ماه اخیر

همانطور که مالظحهه م شود قیمت سهام شرکت از زمان عرضه اولیه در محدودهی  10800ریال در نوسان بوده است.
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منابع درآمدی شرکت طی چند سال اخیر
بودجه

واقعی

واقعی

واقعی

5331

5331

5333

5333

درآمد حاصل از سرمایهگذاریها

633،740

766،355

487،733

77،833

درآمد حاصل از فروش سرمایهگذاریها

7

7

7

درآمد حاصل از سایر فعالیتها

7

7

7

7

جمع درآمدها

633،740

766،355

487،733

77،833

صورت سود و زیان

بررسی پرتفوی غیر بورسی شرکت
نام شرکت(غیر بورس )
توسعه مسیر برق گیالن

سرمایه
0،777،777

تعداد سهام
847،460،460

درصد مالکیت
83803

بهای تمامشده
8،007،447

گهر انرژی سیرجان

3،777،777

734،377،777

84857

734،377

تدبیر سازان سرآمد

0،777،777

857،777،777

85877

857،777

مدیریت تولید گیالن

07

8،306

83806

43،507

شرکت مولد نیروگاهی هریس

077،777

84،777،777

84877

84،450

مولد برق کاسپین منطقه آزاد

07،777

8،357،777

83857

8،357
371,17803

جمع

ارزشگذاری شرکت
محاسبه ارزش خالص داراییها
با توجه به اینکه تقریباً تمام شرکتهای زیرمجموعه وهور غیر بورسی میباشد ،برای بهروز کردن این پرتفوی بایستی ارزش روز شرکتهما را بمرآورد کمرد.
برای بهروز کردن داراییها از چند روش استفادهشده است.

روش P/E
مفروضات  NAVدر این روش به شرح زیر میباشد:
داراییها و بدهیهای منظور شده در محاسبه  NAVبا توجه به ترازنامه شرکت در تاریخ  0335/73/30میباشد.
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در برآورد ارزش روز شرکتهای غیر بورسی از نسبت  P/Eاستفادهشده است (با توجه به اینکه شرکتهای زیرمجموعه در صنعت بمرق فعالیمت دارنمد بمرای
ارزشگذاری پی بر ای از نسبت  6استفاده شده است ،الزم به ذکر است که شرکتهایی که سودده نیستند یا سود آنها به خاطر اینکه به ظرفیمت نرسمیدهانمد و
ارزش روز آنها با توجه به این روش از بهای تمام شده خریداری شده کم میشود ،معادل بهای تمام شده در نظر گرفته شده اسمت ) همچنمین بمرای بمرآورد
شرکتهای بورسی از قیمت پایانی شرکت در تاریخ  35/74/37استفادهشده است .با توجه به مفروضات فوق  NAVشرکت به شرح زیر میباشد.

خالص ارزش داراییهای هر سهم در تاریخ 0335/75/73
دارایی خرداد 35

5،537،037

بدهی خرداد 35

8،554،860

حقوق صاحبان سهام

8،376،576

بهای تمامشده پرتفوی بورسی

404

بهای تمامشده پرتفوی غیر بورسی

3،070،075

ارزش روز پرتفوی بورسی

880

ارزش روز پرتفوی غیر بورسی

6،058،463

خالص ارزش داراییها

5،356،304

 NAVهر سهم

8،537

آخرین قیمت سهم

8،743

همانطور که مالحظه میشود  P/NAVشرکت در این روش حدود 73درصد میباشد.

روش ارزش جایگزینی
مفروضات  NAVدر این روش به شرح زیر میباشد:
در این روش ارزش جایگزینی هر نیروگاه با توجه به ظرفیت تولیدی برآورد شده است .فرض بر این است که برای ساخت هر یمک مگماوات نیروگماه سمیکل
ترکیبی  3778777هزار یورو و نیروگاه گازی  3578777یورو سرمایهگذاری الزم است همچنین در این روش آن بخشی از بدهیهای شرکت زیرمجموعه کمه
مربوط به سهامداران عمده نیست از ارزش جایگزینی کم شده است با توجه به مفروضات فوق  NAVشرکت به شرح زیر میباشد:

خالص ارزش داراییهای هر سهم در تاریخ 0335/75/73
دارایی خرداد 35

5،537،037

بدهی خرداد 35

8،554،860

حقوق صاحبان سهام

8،376،576

بهای تمامشده پرتفوی بورسی

404

بهای تمامشده پرتفوی غیر بورسی

3،070،075

ارزش روز پرتفوی غیر بورسی

7،573،503
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خالص ارزش داراییها

7،370،780

 NAVهر سهم

3،077

آخرین قیمت سهم

8،743

الزم به ذکر است که نیروگاه  08777مگاواتی سیرجان(زیر مجموعه گهر انرژی سیرجان) که هنوز به بهرهبرداری نرسیده است هم در این ارزشگذاری لحاظ
شده است .فرض بر این است که بلوک یک این نیروگاه تا سال  0337و بلوک دو نیز تا پایان سال  0477به بهرهبرداری برسد .همانطور که مالحظه میشود
 P/NAVشرکت در این روش حدود  64درصد میباشد.

روش تنزیل جریانات نقدی
داراییها و بدهیهای منظور شده در محاسبه  NAVبا توجه به ترازنامه شرکت در تاریخ  0335/73/30میباشد.در این روش سود شرکتهمای زیمر مجمموع
برای پنج سال آینده پی بینیشده است .نرخ سود تقسیمی  35درصد در نظر گرفتهشده است .نرخ تنزیمل بما توجمه بمه بتمای  .0870و نمرخ بمازده بمازار 84
درصد(پنج ساله هفتگی) و نرخ بدون ریسک  05محاسبهشده است .برای نرخ رشد شرکتهای زیرمجموعه از بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت نگهداشمت
سود استفادهشده است .با توجه به مفروضات فوق  NAVشرکت به شرح زیر میباشد:

خالص ارزش داراییهای هر سهم در تاریخ 0335/75/73
دارایی خرداد 35

5،537،037

بدهی خرداد 35

8،554،860

حقوق صاحبان سهام

8،376،576

بهای تمامشده پرتفوی بورسی

404

بهای تمامشده پرتفوی غیر بورسی

3،070،075

ارزش روز پرتفوی بورسی

880

ارزش روز پرتفوی غیر بورسی

6،778،707

خالص ارزش داراییها

5،077،835

 NAVهر سهم

8،585

آخرین قیمت سهم

8،743

همانطور که مالحظه میشود  P/NAVشرکت در این روش حدود  00درصد میباشد.

ارزشگذاری با توجه به قیمت شرکتهای بورسی
در این روش نیروگاههای زیرمجموعه شرکت با توجه به قیمت شرکتهای مشابه در بورس و ظرفیت آنها ارزشگذاری شده است ،مفروضات محاسبه
 NAVبه شرح جدول زیر میباشد
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شرح

ظرفیت نیروگاه

تعداد سهم

قیمت سهم

ارزش روز

بدهی بلندمدت

ارزش روز ناخالص

ارزش روز ناخالص به ازای ظرفیت

بمپنا

367

780،777،777

08،533

3،084،784

4،673،444

03،787،460

04،833

دماوند

8،060

8،767،777،777

07،078

80،774،787

05،557،376

43،638،686

05،804

گیالن

0،357

048756

متوسط ارزش بازار به ازای هر مگاوات
5،838،867

3،337،078

سرآمد

354

0،707،577

3،737،757

سیرجان

384

403،874

0،750،500

-

محاسبه  NAVبا توجه به این روش

خالص ارزش داراییهای هر سهم در تاریخ0335/75/73
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دارایی خرداد 35

5،537،037

بدهی خرداد 35

8،554،860

حقوق صاحبان سهام

8،376،576

بهای تمامشده پرتفوی بورسی

404

بهای تمامشده پرتفوی غیر بورسی

3،070،075

ارزش روز پرتفوی بورسی

880

ارزش روز پرتفوی غیر بورسی

7،605،048

خالص ارزش داراییها

7،403،657

 NAVهر سهم

3،886

آخرین قیمت سهم

8،743

همانطور که مالحظه میشود  P/NAVشرکت در این روش حدود  63درصد میباشد.

روش P/E
انتظار بر این است که  EPSشرکت برای سال 0335در محده  857تا  477ریال به ازای هر سهم باشد .با توجه به اینکه  P/Eصنعت بمرق در محمدودهی
 685میباشد ،لذا قیمت سهام به شرح زیر میباشد.

53 EPS

230

300
685

 P/Eتحلیل
قیمت پیشنهادی

330

400

0،357

0،685

,

8،875

8،677

