
توضیحاتمیزان تغییرات1399پیش بینی عملکرد سال 1398عملکرد سال واحد سنجششاخص فرعیراهبردها

سود نقدی دریافتی از شرکتهای زیرمجموعه23,559,46329,287,74124/3میلیون ریالرشد درآمد حاصل از سهام

گردش حسابهای دریافتنی/20117214/4365روزکاهش دوره  وصول مطالبات

با توجه به شرایط بازار نسبت به آن تصمیم گرفته می شود.  سود حاصل از فروش پیش بینی نشده است99برای سال --518/37درصدنسبت درامد سود حاصل از سهام به سود حاصل از فروش سهام

نسبت تولید به ظرفیت اسمی شرکتهای جم،پاسا،جم پیلن، اکسین، صبافوالد،لوله سازی61/5780/4331درصدتکمیل ظریف تولید گروه

نسبت مبلغ فروش به کل کارکنان شرکتهای جم،پاسا،جم پیلن، اکسین، صبافوالد،لوله سازی11,81818,91460/0میلیون ریالرشد سرانه فروش گروه

-در حال دریافت اطالعات4/09درصدکاهش هزینه های اداری عمومی به فروش
به   (هزینه های اداری، عمومی و فروش به میزان فروش در سال جاری)نسبت کاهش 

نسبت مشابه در سال گذشته

10/429/361/06درصدکاهش هزینه های سربار نسبت به فروش
به نسبت مشابه در سال   (هزینه های سربار به میزان فروش در سال جاری)نسبت کاهش 

گذشته

151820درصدنسبت ارزش پرتفوی بورسی نسبت به  پرتفوی بورسی رقبا
وغدیر، وبانک، وامید، : نسبت ارزش روز پرتفوی بورسی  به ارزش روز پرتفوی بورسی شرکتهای صنعت شامل

وصندوق

رشد ارزش بازار سهم وصندوق نسبت به دوره قبل144/4333/2130/7درصدرشد ارزش بازار سهم وصندوق

99پیش بینی صبا فوالد ، فوالد اکسین و خدمات گستر برای - 98جم پیلن و نوری و ساوه در سال 330/00تعدادافزایش تعداد شرکتهای عرضه شده در بورس

سود خالص شرکت14,241,6831,326,9724/76میلیون ریالسود خالص نسبت به سال قبل (کاهش)افزایش 

نسبت سود خالص دوره به دارایی ها33/8735/131/26درصد بازده دارایی هاROAنسبت 

نسبت سود خالص دوره به سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت45/4447/201/77درصد(نرخ بازگشت سرمایه) ROIنسبت 

نسبت سود خالص دوره به حقوق صاحبان سهام40/6442/051/41درصد(بازده حقوق صاحبان سهام) ROEنسبت 

در حال برنامه ریزی--0میلیون ریالمبلغ سرمایه گذاری ها

در حال برنامه ریزی--0تعدادتعداد پروژه های دانش بنیان

ارزش روز پرتفوی بورسی۱۷۷،۵۰۶،۹۳۹۸۰۳،۰۱۶،۲۱۶۳۵۲/۴میلیون ریالحجم دارایی بورسی

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت های مدیریتی۵۴،۹۶۴،۲۱۱۲۶۳،۸۲۸،۲۱۳۳۸۰/۰میلیون ریالحجم دارایی بورسی مدیریتی

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت های غیر مدیریتی۱۲۲،۵۴۲،۷۲۸۵۳۹،۱۸۸،۰۰۳۳۴۰/۰میلیون ریالحجم دارایی بورسی غیر مدیریتی

ارزش پایان دوره پرتفوی بورسی نسبت به ابتدای دوره94/4352/4258/0درصدافزایش بازدهی سبد

ارزش پایان دوره پرتفوی بورسی مدیریتی نسبت به ابتدای دوره96/0380/0284/0درصدافزایش بازدهی سبد مدیریتی

مولدسازی شرکت تولیدی تهران01,000۱۰۰میلیون ریالتبدیل دارایی غیر مولد به مولد

بهینه سازی دارایی ها

شاخص های جهش تولید

ارتقای بهره وری تولید

توسعه سهم بازار و سبد محصوالت

افزایش ارزش افزوده اقتصادی

سرمایه گذاری محصوالت دانش بنیان


