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 پربازده تــــرین هـــــای
 ســـه مـــــــاهـــه اخـــیر

کدام نمادها بودند؟ 
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در ســه مــاه گذشــته بــورس اوراق بهــادار شــاهد رشــد قیمتــی 
قابــل توجهــی بــوده اســت شــیب تنــد صعــودی شــاخص کل 
بــورس در یــک بــازه زمانــی کوتــاه و چنــد روزه شــیب نزولــی را 
پیمــود و دوبــاره از تاریــخ 18 دی مــاه شــروع قدرتمنــدی بــرای 
صعــود داشــت. شــروعی کــه تــا روز 28 بهمن مــاه بــه مــدد ورود 
پول و حجم باالی نقدینگی حفظ شد و پس از آن فاز اصالحی 

مالیمــی را در پیــش گرفــت. 
بارهــا از ســوی تحلیل گــران و بورس بــازان بــا تجربــه بیــان شــده 
کــه اصــالح و کاهــش قیمــت در بــازار نیــز جزیــی جــدا نشــدنی 

از آن اســت و ذات بــازار بــا نوســانات حفــظ می شــود.
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پربازده ترین ها 
طی سه ماه گذشته نمادهای ختور، ثپردیس، بسویچ، کسرام، 
مادیــرا، کحافــظ، افــرا، شــغدیر، ســفار و فــوالی پربازده ترین هــا 
بوده انــد. کــه بــه بهانــه بازدهی هــای قیمتــی بــاالی آن هــا، در 
ادامــه بــه بررســی صورت هــای مالــی آن هــا خواهیــم پرداخــت. 

عالوه بر نمادهای نام برده نمادهای معامالتی سه شرکت بورس 
اوراق بهادار، فرابورس ایران و بورس کاال نیز در سه ماه گذشته 
بازدهی نجومی به ثبت رسانده اند و نمادهای آن ها روزهای مثبت 
را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته است. بازدهی قیمتی 
این نمادها به حدی غیرمعمول و نامتعارف بود که مدیرعامل 
فرابورس ایران رسما در مصاحبه ای اعالم کرد که قیمت کنونی 
از  و  ندارد  هم خوانی  شرکت  این  عملکرد  با  فرابورس  سهم 
سهامداران درخواست کرد در خرید و فروش های خود آگاهانه و 

هوشمندانه گام بردارند و درگیر هیجانات بازار نشوند. 
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بازدهــی قیمتــی ســهام شــرکت بــورس اوراق بهــادار در مــدت 
ســه ماهــه 330 درصــد، فرابــورس ایــران 270 درصــد و بــورس 

کاالی ایــران 260 درصــد بــوده اســت. 
نگاهــی بــه رونــد تغییــرات در خریــد و فــروش ســهام شــرکت 
بــورس اوراق بهــادار نشــان می دهــد از ابتــدای آذرمــاه حقوقــی 
نقش پررنگی در معامالت این شرکت داشته و خریدار اصلی 
به شمار می رود. از ابتدای دی ماه افراد حقوقی خریدار تمامی 

ســهام واگــذار شــده توســط اشــخاص حقیقــی بوده انــد. 

رونــد تغییــر مالکیــت در فرابــورس ایــران نشــان می دهــد از 
ابتــدای آذرمــاه تــا پایــان بهمن مــاه بیشــترین خریــد توســط 
اشــخاص حقیقــی رقــم خــورده و تنهــا در یــک بــازه زمانــی چنــد 
روزه در اواســط دی مــاه شــاهد واگــذاری ســهام توســط افــراد 
حقیقــی و خریــد آن بــه وســیله اشــخاص حقوقــی هســتیم. 
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رونــد معامالتــی و تغییــر مالکیــت عمده در ســهام بورس کاالی 
ایــران نیــز هماننــد بــورس اوراق بهــادار نشــان دهنــده برتــری 

خریــد افــراد حقوقــی بــه حقیقــی در ســه مــاه گذشــته دارد. 
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نگاهی به عملکرد 5 سهم پربازده سه ماه گذشته 

رادیاتور ایران )ختور(
عملکــرد ماهانــه شــرکت ایــران رادیاتــور از ابتــدای ســال جــاری 
تــا پایــان دی مــاه رونــد ثابتــی را نشــان نمی دهــد. ایــن شــرکت 
در آذرمــاه باالتریــن درآمــد ماهانــه معــادل 40 میلیــارد تومــان را 
بــه دســت آورده اســت در حالــی کــه در نخســتین مــاه زمســتان 
بــا افــت 28 درصــدی درآمــد 29 میلیــارد تومانی رقم زده اســت. 

بررسی صورت مالی این شرکت به تفکیک سه فصل گذشته 
نشان می دهد باالترین درآمد و سود خالص در فصل پاییز حاصل 
شده است. اما با توجه به عملکرد ضعیف نخستین ماه زمستان 
در این شرکت باید منتظر گزارش فعالیت بهمن ماه باشیم تا 
ببینیم روند نزولی قیمت ادامه پیدا کرده یا متوقف شده است. 
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خالصه عملکرد ختور – واحد:میلیارد تومان

پاییز تابستان بهار عنوان

91.4 88.4 53.0 فروش

81.9 80.9 44.7 بهای تمام شده

9.5 7.5 8.3 سود ناخالص

5.6 3.8 3.7 سود عملیاتی

4.1 3.9 3.2 سود خالص

13.8 0.0 10.8 سود خالص هر سهم-تومان

تغییــرات در فــروش ســهام ایــن شــرکت نشــان می دهــد از 
ابتــدای آذرمــاه افــراد حقیقــی خریــدار اصلــی ســهام رادیاتــور 
ایــران بوده انــد و حتــی بررســی ســهامداران عمــده ایــن شــرکت 
نشــان می دهــد یــک فــرد حقیقــی بــه لیســت خریــداران اصلــی 

و عمــده اضافــه شــده اســت. 
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سرمایه گذاری مسکن پردیس )ثپردیس(
عملکــرد مالــی ثپردیــس در ســه فصــل گذشــته نشــان از درآمــد 
ــاالی ایــن شــرکت طــی فصــل بهــار و پــس از آن افــت درآمــد  ب
در فصل هــای تابســتان و پاییــز دارد. مدیرعامــل ایــن شــرکت 
ســرمایه گذاری در گفــت و گویــی اعــالم کــرده اســت حداقــل 7 
تــا 10 پــروژه ایــن شــرکت تــا پایــان ســال جــاری بــه بهره بــرداری 
ایــن شــرکت از رشــد 200 درصــدی  می رســد و راندمان هــای 
حکایــت دارد. چنان چــه ســخنان مدیرعامــل ثپردیــس بــه وقــوع 
بپیونــدد انتظــار شــرایط بنیــادی بســیار خوبــی از ایــن شــرکت 
وجــود دارد و علــت اصلــی اقبــال ســهامداران بــه ایــن ســهم 

انبوه ســاز اســت. 
 

خالصه عملکرد ثپردیس – واحد:میلیارد تومان

پاییز تابستان بهار عنوان

7.9 21.5 40.2 فروش

5.5 16.5 29.8 بهای تمام شده

2.3 4.9 10.4 سود ناخالص

1.3 3.7 9.4 سود عملیاتی

3.0 -2.7 8.7 سود)زیان(خالص

2.2 -1.9 6.2 سود خالص هر سهم-تومان

تغییــر مالکیــت در ثپردیــس نشــان می دهــد در آذرمــاه جــدال 
ســختی میــان حقیقــی و حقوقــی بــرای خریــد و فــروش وجــود 
داشــته اســت. از ابتــدای دی تــا اوایــل بهمن مــاه حقوقی هــا 

خریــدار و در بهمن مــاه حقیقی هــا خریــدار اصلــی بوده انــد. 
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پارس سویچ )بسویچ(
بهتریــن عملکــرد پــارس ســویچ از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان 
بهمن در آذرماه با درآمد 54 میلیارد تومانی رقم خورده است. 
عملکرد دی ماه بســویچ در مقایســه با آذر بســیار ضعیف بوده 

و افــت 46 درصــدی را نشــان می دهد. 

صورت هــای مالــی فصلــی ایــن شــرکت نشــان می دهــد باالتریــن 
ــوده اســت امــا  درآمــد در پاییــز و حــدود 118 میلیــارد تومــان ب
بــه دلیــل بــاال رفتــن قابــل توجــه بهــای تمــام شــده محصــوالت 

ســودآوری بــا افــت قابــل مالحظــه رو بــه رو شــده اســت. 
در پاییــز بســویچ 58 میلیــارد تومــان مــواد اولیــه مصــرف کــرده 
اســت در حالــی کــه در تابســتان مقــدار مصــرف شــرکت حــدود 

9 میلیــارد تومــان بــوده اســت!
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خالصه عملکرد بسویچ – واحد:میلیارد تومان

پاییز تابستان بهار عنوان

117.9 89.5 70.0 فروش

80.0 18.9 45.7 بهای تمام شده

37.8 70.6 24.4 سود ناخالص

36.6 67.6 22.2 سود عملیاتی

30.9 53.2 16.8 سود)زیان(خالص

31.0 88.7 28.1 سود خالص هر سهم-تومان

تغیــر مالکیــت حقیقــی و حقوقــی در بســویچ نشــان می دهــددر 
ســه مــاه گذشــته خریدهــا عمدتــا توســط افــراد حقیقــی انجــام 

شــده اســت. 
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پارس سرام )کسرام( 
روند درآمدی کســرام ســیر با ثباتی ندارد و در مرداد، شــهریور 
و آذر معــادل 3 میلیــارد تومــان بــوده اســت. در بررســی گــزارش 
بــه چشــم  توجهــی  قابــل  مثبــت  نکتــه  نیــز  کســرام  فصلــی 
نمی خورد و در تمامی فصول گذشــته روند زیان ســازی متوقف 

نشــده اســت.

 
خالصه عملکرد کسرام – واحد:میلیارد تومان

پاییز تابستان بهار عنوان

6.4 7.7 4.9 فروش

7.1 9.6 5.1 بهای تمام شده

1.9- 723- میلیون تومان سود ناخالص 210- میلیون تومان

-1.4 -2.3 -1.4 سود عملیاتی

-1.4 -2.3 -1.4 سود)زیان(خالص

-24.5 -39.8 -23.6 سود خالص هر سهم-تومان
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تغییر مالکیت کســرام از ابتدای آذرماه نشــان می دهد تمامی 
خریــد توســط افــراد حقیقــی صــورت گرفتــه اســت و حقوقی هــا 

فروشــنده بوده انــد. 
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صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا(
مادیــرا از جملــه نمادهایــی بــوده کــه در ســال جــاری مــورد توجــه 
ویژه قرار گرفته است و برآیند عملکرد این شرکت در ماه های 

گذشــته افزایشی بوده است. 

بهتریــن سودســازی ایــن شــرکت در تابســتان رقــم خــورده امــا 
باالتریــن رقــم فــروش بــرای پاییــز اســت. در پاییــز فــروش 363 
میلیــارد تومانــی نتوانســته سودســازی چشــمگیری بــه همــراه 
داشــته باشــد و علــت آن بــاال بــودن بهــای تمــام شــده شــرکت 

بــوده اســت. 



15هفته نامه                     شماره 77  پنجشنبه 1 اسفند 1398

تحلیل بنیادین پربازده ترین های سه ماهه اخیر 

خالصه عملکرد مادیرا– واحد:میلیارد تومان

پاییز تابستان بهار عنوان

363.4 293.7 285.0 فروش

231.4 157.3 151.9 بهای تمام شده

131.9 136.3 133.3 سود ناخالص

99.6 100.7 109.8 سود عملیاتی

75.4 84.6 82.4 سود)زیان(خالص

23.6 70.5 68.7 سود خالص هر سهم-تومان

مادیــرا  عمــده  خریــدار  بــازار  حقیقی هــای  آذرمــاه  ابتــدای  از 
بوده اند و تغییر مالکیت در این شرکت از حقوقی به حقیقی 

اتفــاق افتــاده اســت. 
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