
1401 رویرهش9 هب یهتنم رازاب یگتفه شرازگ

هدنیآ کناب يرازگراک تکرش



هدنیآ کناب يرازگراک تکرش)لایر درایلیم( ریخا هتفه کی یط یقیقح لوپ دورو رترب تعنص10

. دنتفرگ رارق اه یقیقح هجوت دروم هتفه نیا یساسا تازلف و يزلف ياه هناک جارختسا عیانص•
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)لایر درایلیم( ریخا هتفه کی یط یقیقح لوپ دورو رترب تعنص10



هدنیآ کناب يرازگراک تکرش)لایر درایلیم( ریخا هتفه کی یط یقوقح لوپ دورو رترب تعنص10

.دنتفرگ رارق تیامح دروم اه یقوقح طسوت هتفه نیا رد کناب و وردوخ عیانص•
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)لایر درایلیم( ریخا هتفه کی یط یقوقح لوپ دورو رترب تعنص10



)لایر درایلیم( ریخا هتفه کی یط یقیقح لوپ دورو رترب دامن20
هدنیآ کناب يرازگراک تکرش

.دشاب یم )سیدپش( سیدرپ یمیشورتپ  تکرش هب قلعتم هتفه نیا رد یقیقح لوپ دورو نیرتشیب•
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)لایر درایلیم( ریخا هتفه کی یط یقیقح لوپ دورو رترب دامن20



)لایر درایلیم( ریخا هتفه کی یط یقوقح لوپ دورو رترب دامن20
هدنیآ کناب يرازگراک تکرش

.تسا هدوب اپاسخ و اتسش ياه تکرش زا هتفه نیا رد یقوقح ياه تیامح نیرتشیب•
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)لایر درایلیم( ریخا هتفه کی یط یقوقح لوپ دورو رترب دامن20



 رازابP/E دنور
هیامرس

هدنیآ کناب يرازگراک تکرش

•p/e ttmدیسر5.7 ددع هب1401/06/09تالماعم نایاپ رد رازاب.

1398 لاس يادتبا زا دنور

هتشذگ هتفه ود دنور



 نییاپ اب دامن20
 تبسن نیرت

P/E TTM

هدنیآ کناب يرازگراک تکرش

P/E TTMدامن
1.66رونث
2.08ریدمو
2.69سیدرپ
2.72مسوتو
2.77رفآو
2.83یلعوبو
2.86باکسو
2.92نمهبکو
2.97نوماهو
3.34ناحبسو
3.69نیونس
3.69نارهوگ
3.79التعا
4.12ایوپو
4.26تعنصو
4.27یتاو
4.35مزراخو
4.41قودنصو
4.45یکینو
4.48ناهمو

P/E TTMدامن
2.52رهشو
3.03دالوف
3.13دیماث
3.23رزف
3.43ردنبش
3.53تلمبو
3.62ناماس
3.67زارش
3.67زمره
3.68نارتش
3.75نمهبلو
3.95نیبم
3.95سورف
3.98اپسف
3.98نیونو
4.01یلمف
4.12ناواش
4.18نیمساف

4.26انپش
4.43رجف

یتامدخ و يدیلوت ياه تکرشيراذگ هیامرس ياه تکرش



 عیانص یهدزاب
 رازاب بختنم
 دادرخزا هیامرس
نونکات1401 هام

هدنیآ کناب يرازگراک تکرش

تعنص
 دصرد
یهدزاب

یهدزاب دصردتعنص

2.8-تاعطق و وردوخ18.9یبوچ تالوصحم

2.9-یگتسشنزاب و همیب16.9یشورف هدرخ

3.4-هنایار16.1مرگ بآ و راخب،زاگ،قرب هضرع

3.4-یشزرو و یگنهرف ياهتیلاعف14.1 تاطابترا و يرادرابنا لقن و لمح

3.8-ییوراد8.6تاطابترا و تاعالطا
3.9-چگ کهآ نامیس3.1یلام ياهیرگ هطساو ریاس

4.2-یتفن ياه هدروآرف2.6یلوپ و یلام ياهیرگ هطساو

4.5-اهیراذگ هیامرس0.0یکشزپ رازبا

4.8-تازیهجت و تالآ نیشام0.0روتوم هیلقن طئاسو یشورف هدرخ و هدمع تراجت

5.1-طساو یلام ياه داهن هب یکمک ياهتیلاعف0.4-پاچ

5.6-فاشتکا زج زاگ تفن جارختسا2.2-لقن و لمح ریاس

6.2-رکش و دنق2.4-یتعنص يراکنامیپ

.تسا هدش هتفرگ رظن رد هام دادرخ لیاوا رد رازاب حالصا عورش نامز زا قوف عیانص یهدزاب•
 نیرتشیب بیترت هب مرگ بآ و راخب،زاگ،قرب هضرع و یشورف هدرخ،یبوچ تالوصحم تعنص هس نونک ات1401 هام دادرخ ینامز هزاب رد•

.دنا هتشاد ار یهدزاب دصرد



 هدزاب مک و نیرت هدزاب رپ
 دادرخ زا  مهس نیرت

نونک ات1401

هدنیآ کناب يرازگراک تکرش

یهدزاب دصرددامن
282.4تلاسو
163.6تشدغ
131.1برغث
113.8سرافت
107.1شوجف
80.3اپاسک
65.4شیوپخ
61.2کتایسا

58.0نیبآ
55.0سرافث
54.7یمرپس
47.5نهاشپ
46.4سمتات
44.6الوفخ
43.8کتب
42.2بانغ
40.7هکرحمت
40.2تالف
39.8ربلاب
39.6ارمعخ

یهدزاب دصرددامن
44.1-ارفا
42.8-نفش
41.5-للمو
39.8-گرامغ
39.3-شیکر
39.2-دورث
38.7-نارید
37.6-وکناسد
37.5-سرگاز
37.0-3يژرنا

36.5-انیاس
36.1-نازاسف
35.8-رجف
35.8-امدک
35.3-روآرفک
34.9-اسونث
34.6-ریبدس
34.5-ونب
34.4-رالس
34.0-مادغ

تکرشنیرتهدزابرپ،لودجرد•
1401هامدادرخيادتبازااه
ياهمهسزايدادعت،نونکات
ويزاسهوبنا،ییوردوخعیانص
.دروخیممشچهبتعارز

زینیهدزابنیرتمکلودجرد•
عیانصياهمهسزايدادعت
هبییورادوییاذغ،ییایمیش
تفالیلدهکدروخیممشچ
وهجوتلباقشیازفا،اهدامننیا
تمیقیتمواقمهطقنهبندیسر
.تساهدوباهنآمهس



 اب قاروا20 یسررب

ytm نیرترب
خیراترد

1401/06/09

هدنیآ کناب يرازگراک تکرش

YTMدامن
%81824.53ازخا
%00322.59ازخا
%00822.59ازخا
%00722.59ازخا
%00522.58ازخا
%01022.58ازخا
%00922.58ازخا
%00422.57ازخا
%00222.50ازخا
%00622.49ازخا
%81824.53ازخا
%00322.59ازخا
%00822.59ازخا
%00722.59ازخا
%00522.58ازخا
%01022.58ازخا
%00922.58ازخا
%00422.57ازخا
%00222.50ازخا
%00622.49ازخا

YTMدامن
%8345.34دافا
%8238.02دارا
%0136.56تمکح
%5436.04دافا
%01081328.83ماگ

%0227.41زربلا
%2327.13دارا
%9326.16دارا
%0125.71ناهام
%5524.62دافا
%8345.34دافا
%8238.02دارا
%0136.56تمکح
%5436.04دافا
%01081328.83ماگ

%0227.41زربلا
%2327.13دارا
%9326.16دارا
%0125.71ناهام
%5524.62دافا

) %20.41 :زورماytm نیگنایم ( ینپوک قاروا) %21.73 :زورماytm نیگنایم( نپوک نودب قاروا



 لاکینکت لیلحت

لک صخاش

هدنیآ کناب يرازگراک تکرش

.میدوب لک صخاش ندش تبثم دهاش ،دوخ تیامح هب دروخرب اب

.دوش هجوت دحاو1.515.000 و1.500.000 ،1.480.000 ،1.450.000 ،ياه تمواقم هب دیاب دنور دوعص تروص رد-1

.دوب راودیما دحاو1.380.000 و1.400.000 ،1.414.000 ،1.430.000 ياه تیامح هب دیاب لوزن تروص رد-2

 هب یلید میرف میات رد رگا نینچمه .دهد یم ناشن تبثم ار صخاش تدم دنلب دنور هک دوش یم هدیدBullish Triangle يوگلا ،رادومن یگتفه میرف میات رد
 زا نیا ربانب .تسا هداد تبثم شنکاو هزور200 گنیووم اب دروخرب اب هک مینک یم هدهاشم ارCup & Handle يوگلا ،مینک هجوت صخاش تدم نایم رادومن
.میشاب لک صخاش دشر زا دیدج هلحرم دهاش دسر یم رظن هب یلاکینکت ظاحل



 لاکینکت لیلحت
لک صخاش

نزو مه

هدنیآ کناب يرازگراک تکرش

.میاهدوبزیننزومهلکصخاششزیردهاشلکصخاششزیرزاسپهتشذگياههتفهرد

.تشاددهاوخورشیپاردحاو425.000و417.000،421.000ياهتمواقمنزومهلکصخاشرادومندوعصتروصرد-1

.دوبدهاوخرادومنيورشیپدحاو380.000ودحاو394.000،دحاو404.000ياهتیامحنزومهلکصخاشرادومنلوزنتروصرد-2

شزیرلامتحازادسریمرظنهب.تساهدادتبثمشنکاووهدرکدروخربدوخهزور200گنیوومتیامحهبصخاشهنازوررادومنرد
تسکشوتیبثتتروصرد.دهدبتیبثتهدودحمنیاردصخاشهکتسازاینییاهنمیمصتيارب.دشابهدشهتساکتدشهبصخاش
.دوشیمداهنشیپياهلپتروصهبدیرخهدودحمنیارد.دوشیمزاغآصخاشيدوعصیلار،420.000یتمواقمهدودحم



لاس لوالبق هام تمیقلبق ام هتفه تمیقرییغت دصردلبق هتفه تمیقرییغت دصردزورید تمیقزور تمیقالاک

 9,781 7,823 7,932%1.9- 8,032%0.3 7,862 7,882سم

 2,849 2,458 2,414%1.1- 2,429%0.5 2,390 2,402مینیمولآ

 3,650 3,357 3,516%0.8- 3,518%0.4 3,476 3,490يور

 78.9 99.9 93.3%4.6- 101.4%1.4- 98.1 96.7تنرب تفن

 3.76 8.26 9.22%1.7- 9.27%0.1 9.11 9.11یعیبط زاگ

 865 675 642%20.1 633%0.0 760 760هروا

 319 305 308%2.6 303%0.0 311 311لوناتم

 568 525 440%0.0 440%0.0 440 440بلسا

 543 461 445%0.0 455%0.0 455 455تلیب

 29,700 31,800 29,920%2.8 29,370%0.9 29,930 30,200دازآ رالد

 24,746 26,613 26,524%0.6 26,573%0.1 26,706 26,720امین رالد

یناهج یاه تمیق هدیزگ یسررب
هدنیآ کناب يرازگراک تکرش



 يداینب لیلحت
 تکرش
ونیم  سراپ

)ونیپغ(

هدنیآ کناب يرازگراک تکرش

.دشاب یم لایر129 اب ربارب1400  لاس يارب تکرش مهس رهدوس•
.دشاب یم لایر596 اب ربارب1401  لاس يارب تکرش مهس ره دوس ینیب شیپ•

EPS
596

P/E
4.12

حرش
 یلام لاس

1400/12/29
 هب یهتنم ههام3

1401/03/31
 یلام لاس یسانش راک

1401/12/29
10,472,8064,124,12923,083,332شورف

14,633,114- 2,577,918- 8,161,785-هتفر شورف يالاک هدش مامت ياهب
2,311,0211,546,2118,450,219صلاخان )نایز( دوس

901,096- 213,080- 686,691-یتالیکشت و يرادا ،یمومع ياه هنیزه
یتایلمع- اهیراذگ هیامرس دمآرد

204,282 13,489 59,489 
یتایلمع ي)اه هنیزه(اهدمآرد ریاس صلاخ

1,828,6121,346,6207,608,612یتایلمع )نایز( دوس
 1,004,174- 205,110- 580,029-یلام ياه هنیزه

یتایلمع ریغ-اهیراذگ هیامرس دمآرد
158,566 30,431 111,431 

هقرفتم ياه )هنیزه( دمآرد صلاخ
1,407,1491,171,9416,715,869  تایلام رسک زا لبق )نایز( دوس

 1,356,099- 234,388- 249,095-تایلام
1,158,054937,5535,359,769تایلام رسک زا سپ صلاخ )نایز( دوس

9,000,0009,000,0009,000,000هیامرس
129104596تایلام رسک زا سپ مهس ره دوس



بختنم ياه مدقت قح یسررب
هدنیآ کناب يرازگراک تکرش

.میا هتخادرپ رازاب هلماعم لباق ياه مدقت قح یگدنزرا یسررب هب ریز لودج رد•

مدقت قح تمیقمهس تمیقماهس مان
قح هب تبسن مهس تمیق فالتخا دصرد

ناموت100 تخادرپ ضرف اب مدقت
مدقت قح عون

 قح هب یمیسقت دوس قلعت
مدقت

مدقت قح اضقنا خیرات

1401/07/07هلب هدشن هدافتسا%2,7091,7090راجتلو

1401/06/15ریخ هدشن هدافتسا%2,0861,0502قرشلو

1401/07/28هلبيداع%3,1592,0603ماکتا

1401/07/21ریخيداع%2,6331,4637سیدرپ

1401/07/30ریخيداع%11,5009,6808نیپساک

1401/08/03ریخيداع%10,9309,1508وکیپات

1401/07/21ریخيداع%14,02012,0008یضاقد

1401/06/20ریخ هدشن هدافتسا%1,89070011نوماهو

1401/07/17ریخيداع%5,5503,85414کلابد

1401/06/19ریخيداع%2,7791,29921للمو



تالماعم رایتخا یسررب
اه توافت دصرد نیرترب

هدنیآ کناب يرازگراک تکرش

زور تمیق/ینایاپتوافت دصردینایاپشزرامجحدادعتماندامن

%30%1.5 900 38,820,600 13 01/07/101-2046-بو ياه خرایتخا7003ياهض

%30%1.6- 290 30,450,000 105 1401/07/172-700-اتسش خرایتخا7000اتسض

%9%1.9- 1,000 15,000,000 1,500 1401/06/302-10000-مرها خرایتخا6000مرهض

%15%2.0- 628 6,280,000 10 1401/07/121-3750-تسپو خرایتخا7004تسپض

%20%2.2- 195 7,400,000 38 1401/07/172-800-اتسش خرایتخا7001اتسض

%41%2.7- 400 800,000 2 1401/08/111-600-اتسش خرایتخا8000اتسض

%23%2.7- 377 754,000,000 2,000 1401/07/202-1300-تراجتو خرایتخا7056راجض

%37%2.8- 1,093 16,400,000 15 1401/08/042-1940-بوذ خرایتخا8000بوذض

%23%3.0- 1,298 25,960,000 20 1401/06/282-4500-انرو خرایتخا6003انرض

%31%3.3- 908 98,940,000 109 1401/08/0410-2140-بوذ خرایتخا8001بوذض

.دنا هتفرگ رارق رازاب هدنزرا دیرخ رایتخا10 قوف لودج رد•



تالماعم رایتخا یسررب
تالماعم شزرا نیرترب

هدنیآ کناب يرازگراک تکرش

زور تمیق/ینایاپتوافت دصردینایاپشزرامجحدادعتماندامن

%17%5.2- 335 41,132,964,000 122,624 1401/08/25305-1800-اپاسخ خرایتخا8050اپسض

%12%6.6- 250 23,006,671,000 92,204 1401/08/041,263-2000-وردوخ خرایتخا8010دوخض

%9%7.7- 186 19,271,044,000 103,528 1401/08/25339-2000-اپاسخ خرایتخا8052اپسض

%2%20.2- 38 10,926,241,000 284,941 1401/08/25900-2400-اپاسخ خرایتخا8054اپسض

%4%12.9- 90 7,330,329,000 81,293 1401/08/25645-2200-اپاسخ خرایتخا8053اپسض

%37%5.6- 5,300 5,936,000,000 1,120 1401093022-10000-سیراک خرایتخا900سیراکض

%6%9.9- 120 2,810,190,000 23,379 1401/08/04237-2200-وردوخ خرایتخا8011دوخض

%4%6.7- 39 2,454,802,000 62,760 1401/07/17334-1000-اتسش خرایتخا7003اتسض

%4%14.5- 600 1,870,200,000 3,117 1401093032-16000-سیراک خرایتخا903سیراکض

%24%4.4- 503 1,627,406,000 3,233 1401/08/0490-1700-وردوخ خرایتخا8007دوخض

.دنا هتفرگ رارق رازاب باذج دیرخ رایتخا10 قوف لودج رد•



هدنیآ کناب يرازگراک تکرشهتفه یط هدش رازگرب عماجم مها هجیتن

لحم زا هیامرس شیازفا هیامرس شیازفا دصرد )لایر( دوس میسقت دامن

- - 50 ورتپح

- - 180 رونث

_ _ 420 انیمک

_ _ 190 يرافح

هتشابنا دوس 167% _ کتایمیک

اه ییاراد یبایزرا دیدجت دازامو هتشابنا دوس 183% _  ردغلو

ماهس فرص و يدقن هدروآ و تابلاطم 110% _ یسپت

هتشابنا دوس 149% _ رذاک

يدقن هدروآ و تابلاطم 400% _ اندگ

هتشابنا دوس 47% _ نسوت



هدنیآ کناب يرازگراک تکرش


