نگاهی بر عرضه اولیه شرکت تامبن سرمایه نوین" تنوین"

تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت
شرکت تامین سرمایه نوین در سال  78به صورت سهامی خاص تاسیس شد و در تهران به ثبت رسید.در همان سال نام شرکت در
فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شد.در حال حاضر شرکت تامین سرمایه نوین جزء واحدهای
تجاری وابسته گروه شرکت بانک اقتصاد نوین می باشد .موضوع فعالیت شرکت عبارت است از پذیره نویسی ،تعهد پذیره نویسی و تعهد
خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه یا اشخاص حقوقی
واجد شرایط .از فعالیت های فرعی شرکت می توان به ارائه مشاوره در زمینه هایی از قبیل روش بهینه و زمان بندی تامین مالی و
همچنین مبالغ مورد نیاز ،روش و پیشنهاد زمان بندی عرضه اوراق بهادار،ارزش گذاری اوراق بهادار ،فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت
مجوز عرضه آن،امور سرمایه گذاری و .....اشاره نمود.
سرمایه و ترکیب سهامداران
شرکت در سال  78با سرمایه اولیه 0111میلیارد ریال تاسیس شدو پس از افزایش سرمایه در مراحل مختلف در حال حاضر سرمایه
شرکت مبلغ 8111میلیارد ریال می باشد .جدول زیر ترکیب سهامداران شرکت را در تاریخ  78/17/10نشان می دهد.

تغییرات سرمایه شرکت از بدو تاسیس تا کنون به شرح جدول زیر می باشد:

شرکت های تامین سرمایه در ایران
طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران ،شرکت تامین سرمایه شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و
عامه سرمایه گذاران فعالیت می کند و می تواند فعالیت های کارگزاری ،معامله گری ،بازارگردانی ،مشاوره ،سبدگردانی ،پذیره نویسی،
تعهد پذیره نویسی و فعالیت های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان انجام دهد .در حال حاضر در کشور  7شرکت تامین سرمایه به شرح
جدول زیر در حال فعالیت هستند:

سرمایه این شرکت ها مجموعا  072.11میلیارد ریال می باشد .از آنجا که تامین سرمایه ها با پذیرش یکی از مهم ترین رکن های
تامین مالی در بازار سرمایه فعالیت می کنند ،کفایت سرمایه این شرکت ها از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .در حال حاضر تامین
سرمایه نوین با سرمایه 8111میلیارد ریال باالترین سرمایه بین شرکت های تامین سرمایه را داراست.

جدول زیر ارزش تامین مالی انجام شده طی 0سال اخیر را به تفکیک بازارهای اولیه ،ثانویه و همچنین نهادهای مالی بر اساس
گزارش های آماری سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می دهد:

همچنین اوراق بدهی منتشر شده در سال های  0071تا  0071بر اساس آمار منتشره سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح جدول
زیر می باشد:

مزیت شرکت های تامین سرمایه
از جمله مزایای شرکت های تامین سرمایه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
تسهیل تشکیل سرمایه ،افزایش نقد شوندگی بازار ،افزایش کارایی اطالعاتی بازار مالی ،کاهش هزینه سرمایه برای شرکت ها  ،کمک
به جهانی شدن بازارهای مالی از طریق توسعه فعالیت های بین المللی ،کمک به گسترش بخش خصوصی جهت حضور در بخش
های اقتصادی کشور و کمک به بنگاههای اقتصادی مختلف جهت استفاده از پتانسیل های بازار سرمایه
صورت های مالی شرکت در  3سال گذشته و 9ماهه ابتدایی سال 99
در ادامه به بررسی صورت های مالی شرکت طی 0سال اخیر و همچنین دوره 7ماهه ابتدایی سال  78پرداخته می شود.

ترازنامه

صورت سود و زیان شرکت

بررسی وضعیت مالی شرکت
مطالعه صورت های مالی شرکت نشان می دهد که از ابتدای فعالیت شرکت تاکنون اوراق مشارکت بیشترین حجم ریالی تامین مالی
مبتنی بر بدهی را با رقم  .720.7میلیارد ریال تشکیل داده است .همچنین شرکت از ابتدای فعالیت تاکنون در مجموع  072071میلیارد
ریال اوراق صکوک اجاره منتشر کرده است .همچنین مبلغ  72110میلیارد ریال رقم اوراق صکوک مرابحه منشر شده از سوی شرکت
تا پایان مهر ماه سال جاری بوده است.
جدول زیر درآمدهای عملیاتی شرکت را طی سال های  0071تا  0071نشان می دهد:

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سپرده بانکی از سال  0071تا  0071حدود  17درصد افزایش داشته است.
در آمد حاصل از تعهد پذیره نویسی بازارگردانی ،ارزش گذاری و مشاوره شرکت در سال  0070و  0071به شرح جدول زیر می باشد.
درآمد این بخش در سال  71نسبت به سال قبل  070درصد افزایش یافته است.

همچنین درآمد حاصل از صندوق های سرمایه گذاری و بانکداری اختصاصی از سال  71تا  71عمدتا ناشی از درآمد تعهد پذیره نویسی،
خرید حق تقدم سهام و همچنین درآمد خالص تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق بدهی منتشره می باشد که مبلغ آن در سال 71
نسبت به سال قبل حدود  101درصد افزایش داشته است.
شرکت در سال  71به ازای هر سهم  07.ریال سود ساخته که نسبت به سال قبل از آن بدون احتساب افزایش سرمایه رشدی 07
درصدی داشته است .همچنین شرکت در 7ماهه منتهی به  78/17/01به ازای هر سهم  077ریال سود ساخته که بدون درنظر گرفتن
افزایش سرمایه نسبت به دوره مشابه قبلی رشدی 01درصدی داشته است .پیش بینی می شود شرکت در سال  77با سرمایه جدید به
ازای هر سهم 070ریال سود بسازد.
شرکت در  7ماهه درآمد عملیاتی برابر  02.002770میلیون ریال داشته که بخش عمده آن را سود حاصل از سپرده های بانکی تشکیل
می دهد که نسبت به دوره مشابه قبل  01درصد رشد داشته است.
مطابق با آخرین صورت های مالی  ،شرکت به ازای هر سهم  100ریال سود انباشته دارد که این رقم نسبت به ابتدای امسال 01درصد
کاهش یافته است .چنین به نظر می رسد که بخشی از آخرین افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته بوده است.

نسبت های مالی شرکت

ریسک های شرکت
توانایی شناسایی ،ارزیابی ،نظارت و مدیریت انواع ریسک ها برای ایجاد و حفظ سودآوری شرکت های تامین سرمایه و کاهش
خطرات آن بسیار مهم می باشد.شرکت های تامین سرمایه در ابتدای پیدایش تنها وابسته به بازار اولیه و مخصوصا فعالیت تعهد پذیره
نویسی بوده اند اما اکنون محدوده فعالیت شرکت در حال گسترش است.ریسک هایی که شرکت های تامین سرمایه با آن مواجه
است عبارتند از:
 ریسک قانونی -ریسک نرخ بهره

 ریسک اعتباری ریسک بازار -ریسک نقدینگی

ارزش گذاری شرکت
ارزش شرکت بر اساس  1روش تنزیل سود نقدی ،جریان نقدی آزاد سهامداران و مدل های  P/Eو P/Bبرآورد شده است .بر این
اساس ارزش هر سهم شرکت در بازه قیمتی  .107تا  .800ریال برآورد می شود .از طرفی با توجه به برآورد سود  070ریالی به ازای
هر سهم برای سال  77و با توجه به نسبت  P/Eشرکت های گروه ارزش هر سهم شرکت از این روش  .700ریال برآورد می گردد.
با اعمال ضرایب اتکای مناسب برای هر روش در مجموع ارزش هر سهم شرکت  ..77ریال برآورد می گردد.

کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان
فهیمه رستمیان
اسفندماه 7399

