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 (پارسیان)  بیمه پارسیانشرکت بررسی 
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 معرفی شرکت بیمه پارسیان

ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و در اداره ثبت شرکت در 1382ماه در فروردین (سهامی عام) شرکت بیمه پارسیان

در سازمان بورس و  1389/07/24ای نموده است و در تاریخ های بیمهصورت شرکت سهامی عام شروع به فعالیتبه 1382اردیبهشت 

 "4.8 "1398توجه به آخرین آمار در دسترس از بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران مربوط به سال است. باشده  اوراق بهادار پذیرفته

 .درصد از حق بیمه تولید صنعت بیمه کشور به شرکت بیمه پارسیان تعلق دارد

تجاری وابسته شرکت گروه مالی پارسیان است و واحد تجاری نهایی، شرکت بانک در حال حاضر، شرکت بیمه پارسیان جزء واحدهای 

 .باشدنماینده فعال در سطح کشور می 2159شعبه و  63باشد. همچنین شرکت دارای پارسیان می

 فعالیت اصلی شرکت: 

 5200 مرکزی  ایران به موجب  پروانه شمارهفعالیت بیمه پارسیان به استناد قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی وقانون تاسیس بیمه 

 اخذ مجوز  فعالیت در انجام کلیه  امور بیمه های بازرگانی اعم از بیمه های  اموال ، مسئولیت و اشخاص می باشد. و 28/2/1382مورخ  

 ترکیب سهامداران
 
 

دارنام سهام  درصد تعداد سهام 

 20.56 822.622.381 شرکت سرمایه گذاری مالی پارسیان

 16.96 678.753.244 شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر

 16.75 670.399.902 شرکت صبا تأمین پارسیان

سرمایه گذاری پارسیانشرکت   395.849.534 9.89 

 9.21 368.505.908 شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

سرمایه گذاری فرهنگیانشرکت   247.714.508 6.19 

پارس توشه شرکت سرمایه گذاری  151.136.127 3.77 

 3.16 126.529.856 شرکت بانک سرمایه

 1.26 50.799.642 صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسیان
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 اعضای هیات مدیره
 وضعیت وابستگی به سهامداران سمت نام و نام خانوادگی

 گروه مالی پارسیان مدیرعامل نایب رئیس هیئت مدیره و هادی اویارحسین

 لیزینگ پارسیان رئیس هیئت مدیره کوروش پرویزیان

 سرمایه گذاری تدبیر عضو هیئت مدیره علی مدرسی نیا یزدی

 بانک پارسیان عضو هیئت مدیره نادر صفاجو

 صبا تأمین پارسیان عضو هیئت مدیره محمود تدین
 

 تغییرات آن:  سرمایه شرکت و

سیر تحوالت سرمایه  افزایش یافته است. 1398میلیارد ریال در سال  4.000به  1383 سالمیلیارد ریال در  1.100مبلغ سرمایه شرکت از 

 تا کنون به شرح ذیل است:  1382ای شرکت پس از دریافت مجوز فعالیت در اردیبهشت ماه 

 

های بیمه، نسبت توانگری مالی است که از نسبت سرمایه الزامی و سرمایه موجود، این های مهم در ارزیابی مالی شرکتکی از شاخصی

 باشد.گردد و نشانگر توانمندی شرکت بیمه در ایفای تعهدات میمحاسبه میشاخص 

ه و در سه سال منظور حفظ سطح توانگری مالی در باالترین سطح را منظور نمودهای الزم بهریزیشرکت بیمه پارسیان همواره برنامه 

شده و همچنین برای  ارزیابی و اعالم «یک» گذشته نسبت توانگری مالی شرکت بیمه پارسیان همواره از سوی بیمه مرکزی، در سطح

از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران مورد  (سطح یک)درصد  129نسبت توانگری مالی شرکت بیمه پارسیان معادل  1398 سال

 .استرگرفته تأیید قرا

  : پارسیان بیمه عملیاتی فعالیت

رشته شخص ثالث و درمان  ت.ستقیم و حق بیمه قبولی اتکایی هسحق بیمه صادره کل شرکت شامل حق بیمه صادره مستقیم، غیرم

بیمه پارسیان باشد و بیمه پارسیان نیز در همان محدوده سهم دارد. عمده حق بیمه صادره در دارای باالترین پرتفوی در صنعت بیمه می

 باشد.می د(درص 11تقریباً )و درمان  (درصد 43طور میانگین به) حق بیمه ثالثمربوط به
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های منتشره توسط بیمه نامهای کشور ایران، تابع قوانین، مصوبات و آیینعنوان عضوی از جامعه بیمهبدیهی است شرکت بیمه پارسیان به 

  د.آور خواهد بوهای بیمه، پیروی از مصوبات شورای عالی بیمه الزامهمانند کلیه شرکتباشد و مرکزی جمهوری اسالمی ایران می

 : های تاریخی و مفروضات زیر استفاده استروند عملیاتی شرکت با توجه به نسبت بینیمنظور بررسی و پیشهب

 

کت اثرگذار است. ذخایر فنی شرکت بر اساس آن در سودآوری شر( کاهش)باشد که افزایشای میذخایر حق بیمه یک حساب ترازنامه

 .گرددمصوب شورای عالی بیمه محاسبه و منعکس می 58نامه آیین

 :پارسیان بیمه گذاریسرمایه درآمد

ها از منابع ذخایر فنی و حقوق صاحبان گذاریمصوب شورای عالی بیمه، ملزم به انطباق سرمایه 60نامه شماره های بیمه طبق آیینشرکت 

های صورت پذیرفته جهت کاهش دوره وصول مطالبات ریزیرو شرکت بیمه پارسیان ضمن برنامهباشند. ازایننامه میسهام با مفاد این آیین

 گذاری درنامه یادشده و افزایش سرمایهها با مفاد آیینگذاریانطباق کامل سرمایه گذاری، درصدمنظور افزایش منابع سرمایه گذار بهاز بیمه

 .باشدسایر ابزارهای مالی می

درصد شرکت  100گذاری پارسیان مالک گذاری پارسیان است و شرکت سرمایهدرصد شرکت سرمایه 14.29شرکت بیمه پارسیان مالک 

ورس در فهرست نمادهای بازار دوم ب «اُپال» باشد. پیرو درج نماد شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس با عنواناپال کانی پارس می

مهمترین پتانسیل شرکت بیمه پارسیان که  .باشدیند عرضه این شرکت در دست اجرا میآهران و انتشار امید نامه شرکت فراوراق بهادار ت

آهن است که با توجه به های شرکت در حوزه فوالد و سنگگذاریای شده است، سرمایههای بیمهموجب تمایز این شرکت با سایر شرکت

توجهی برای شرکت بیمه پارسیان گذاری پارسیان سودآوری قابلهای زیرمجموعه سرمایههای توسعه شرکتبه رشد و طرح انداز روچشم

 .فراهم خواهد کرد
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های ریالی و ارزی های شرکت شامل سپردهمیلیارد ریال است، سپرده 566های شرکت شامل سود سپرده بانکی، گذاریدرآمد سرمایه

 : باشدبه شرح زیر می (باشدمیلیون دالر می 30سپرده ارزی معادل )

 

 .باشدگذاری پارسیان میهای غیر بورسی عمده سود دریافتی از شرکت سرمایهدر ارتباط با سود دریافتی از شرکت

 (باشدل میگذاری پارسیان در اپال کانی پارس سود دریافتی از این محدرصدی سرمایه 100با توجه به مالکیت ) 

 

 30/09/1399 به منتهی نشده حسابرسی ماهه9 ایمیاندوره مالی هایصورت و اطالعات
 

 (ریال میلیون به ارقام )                                                                                                                                           اقالم ترازنامه

 29/12/1397 29/12/1398 30/09/1399 سال مالی

 457،318 1،214،002 1،282،995 نقد یموجود

 6،094،189 7،842،668 10،900،532 سرمایه گذاری کوتاه مدت

 1،566،009 902،930 3،119،978 سرمایه گذاری بلند مدت

 27.437.988 36.664.995 42.339.908 سایر دارایی ها

 35،555،504 46،624،595 57،643،413 هاکل داراییجمع 

 990،424 1،113،050 1،632،112 سود و)زیان( انباشته

 30،965،565 41،040،390 50،272،076 هاجمع کل بدهی

 4،589،939 5،584،205 7،371،337 جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی
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 ریال( میلیون به ارقام )                                                                                                                                       سود و زیانپیش بینی اقالم 
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                                                                                                                                     های مالینسبت
 

 29/12/1397 29/12/1398 30/09/1399 سال مالی

 )مرتبه(نسبت نقدینگی
 1.02 0.82 0.78 جاری

 1.02 0.82 0.78 آنی

 0.22 0.02 0.03 نسبت نقدینگی

 گذاری()سرمایهنسبت اهرمی
 0.87 0.88 0.87 بدهی

 12.92 11.98 12.79 نسبت مالکانه

 6.47 7.35 6.82 نسبت بدهی به ارزش ویژه

 )درصد(نسبت سودآوری
 25.55 28.61 44.68 درصد بازده سرمایه

 ROA 3.1 2.45 2.16ها بازده دارایی

 ROE 24.24 20.49 16.7بازدهی سرمایه 

 )کارایی/ روز( نسبت فعالیت

 0.86 0.67 0.68 نسبت دارایی جاری

 

 : های بیمه پارسیانخالص ارزش دارایی

 .مدت و بلندمدت شرکت بررسی خواهد شدهای کوتاهگذاریهای بیمه پارسیان، سرمایهمحاسبه خالص ارزش دارایی منظوربه

 
 

باشد که ساز کرانه کیش میدرصد شرکت بازرگانی و ساختمانی آینده 91/4ها، شرکت بیمه پارسیان مالک گذاریدر بخش سایر سرمایه

واحد لوکس در جزیره کیش است، با توجه به  880میلیارد ریال است، شرکت مجری پروژه  330شده آن برای شرکت بیمه بهای تمام

 .تقاضا قرارگرفته است میلیون تومان مورد 20هر مترمربع متر که باقیمت  100اطالعات دریافتی میانگین هر واحد 
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 درصد شرکت یاری 50 و درصدی شرکت آتیه پارسیس پارس 60ها بیمه پارسیان مالک گذاری در سهام سایر شرکتدر بخش سرمایه

 .باشدمی پارسیانگذاری سرمایهدرصد شرکت ارزنده  14.29 مالکیت، گذاری شرکترسان پارسیان و مهمترین سرمایه

شده است، در بخش پرتفوی غیر بورسی، شرکت  گذاری شرکت آتیه پارسیس پارس، از روش محاسبه خالص ارزش دارایی استفادهدر ارزش

 شده است. شده یکسان در نظرگرفتهبندی اعتباری پایا است که به دلیل تازه تأسیس بودن ارزش برآوردی آن با بهای تماممالک رتبه

 60های شرکت و با توجه به مالکیت میلیارد ریال خالص ارزش دارایی 5،830 (درصد رتاپ 10عمدتاً مالکیت )در بخش پرتفوی بورسی 

 .افزوده خواهد داشت میلیارد ریال برای بیمه ارزش 2،918درصد بیمه پارسیان 

 
افزوده  درصدی بیمه پارسیان ارزش 60ا توجه به مالکیت میلیارد ریال است که ب 5.830خالص ارزش دارایی شرکت آتیه پارسیس پارس 

 کرد. افزوده ایجاد خواهدمیلیارد ریالی برای شرکت بیمه ارزش 2.918

میلیارد ریال و  715شده پایین  ها و امالک، شرکت بیمه مالک زمین ایدم در ایل گلی تبریز است که با توجه به بهای تمامبخش داراییدر

 .افزوده قابل توجهی برای شرکت خواهد داشتمیلیارد ریال ، ارزش 5.400ارزش برآوردی
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 :گذاری پارسیانسرمایه

گذاری منظور محاسبه خالص ارزش دارایی شرکت سرمایهگذاری پارسیان جز واحد تجاری فرعی بانک پارسیان است. بهشرکت سرمایه

 : شده است بلندمدت شرکت پرداختهمدت و های کوتاهگذاریپارسیان به برآورد ارزش سرمایه

 
 

های اپال کانی پارس، شرکت توسعه ساختمانی پارسیان و شرکت گسترش درصدی شرکت 100گذاری پارسیان، مالکیت شرکت سرمایه

 د.باشساختمانی لوتوس پارسیان را دارا می

درصدی اپال  60با توجه به مالکیت . ق پارسیان استدرصد اپال فوالد شر 86.5درصد فوالد سبزوار و  85شرکت اپال کانی پارس مالک 

 .باشددرصد سنگان را دارا می 52کانی پارس طور غیرمستقیم اپالفوالد شرق پارسیان در اپال پارسیان سنگان به

 .های زیرمجموعه اپال کانی پارس خواهیم پرداختگذاری شرکتلذا به ارزش 

 :  پارس فوالد سبزوار*

برداری نموده است. در شروع به بهره 96ماه صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و از بهمنبه 94رکت پارس فوالد سبزوار در خرداد ش

گذاری پارسیان حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس و واحد نهایی شرکت سرمایه

باشد. فعالیت اصلی شرکت تولید آهن اسفنجی و شمش جاده اسفراین می 50بزوار کیلومتر باشد. مرکز اصلی شرکت شهرستان سمی

 .باشدمی 30/9باشد. سال مالی شرکت منتهی به فوالدی به روش احیا مستقیم می

میلیون سهم  600ریالی  1.000 میلیون سهم عادی 3.400میلیون ریال منقسم به  4.000.000مبلغ  31/03/1399سرمایه شرکت درتاریخ 

 .باشدریالی می 1.000 ممتاز

 
درصد فوالد سبزوار متعلق به  85گذاری پارسیان در اپال کانی پارس، درصدی سرمایه 100همانطور که دیده شد با توجه به مالکیت 

 .درصد به بیمه پارسیان تعلق دارد 12.2نهایت  گذاری پارسیان و درسرمایه
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واحد تولید شمش فوالد خود را به  1400برداری رسانده است و احتماالً در سال اسفنجی خود را به بهرهسال اخیر واحد آهن  2شرکت در 

شده  درصد در نظر گرفته 20و  10به برداری از طرح تولید شمش فوالد برای دو سال آینده برداری برساند. باید اشاره شود میزان بهرهبهره

 .است

 : شده است فوالد سبزوار و اپال پارسیان سنگان از مفروضات زیر استفاده گذاری و تحلیل پارسرای ارزشب
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شده است. این در  استفاده 12هزار تنی فوالد از ضریب قیمت به درآمد  800گذاری این شرکت با توجه به طرح توسعه جذاب رای ارزشب

کارانه شدت محافظهگذاری شرکت بهباشد که بیانگر آن است که ارزشواحد می 12نگر آهن و فوالد ارفع گذشته P/E حالی است که ضریب

 .میلیارد ریال است 184،075شده است. بنابراین ارزش فوالد سبزوار انجام

 
 

 :اپال پارسیان سنگان

مشهد به  ها درصورت شرکت سهامی خاص تأسیس و در اداره ثبت شرکتبه 94شرکت صنعتی معدنی اپال پارسیان سنگان در مرداد  

 ت.ارخانه آن واقع در سنگان خواف اسثبت رسیده است. نشانی مرکز اصلی شرکت در شهر مشهد و ک

 باشد. آذرماه می 30باشد. سال مالی شرکت منتهی به فعالیت اصلی شرکت تولید کنسانتره و گندله می 

 .باشدمیلیون سهم هزار ریالی می میلیارد ریال است که یک 10سرمایه شرکت 
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درصد آن متعلق به شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس  86.5الزم به ذکر است اپال فوالد شرق پارسیان یک شرکت کاغذی است که 

درصد اپال پارسیان سنگان  7.5دهد. درنتیجه است و فقط سود دریافتی از اپال پارسیان سنگان را دریافت و به اپال کانی پارس تحویل می

 .متعلق به بیمه پارسیان است

 
بینی شرکت طرح برداری رسانده است و طبق آخرین پیشمیلیون تنی گندله خود را به بهره 5میلیون تنی و  2.6سال اخیر فاز  2شرکت در 

کنسانتره برای سال  2برداری تولید فاز بهره رسد. باید اشاره شود میزانبرداری میبه بهره 1401توسعه کنسانتره سازی شرکت در سال 

 .شده است درصد در نظر گرفته 30را  1401

هزار تن کنسانتره را باید خریداری  600دارد، شرکت  میلیون تن گندله در این شرکت را 3.6میلیون تن کنسانتره و  3شرکت قرار به تولید 

 .کندمی
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شده  استفاده 12میلیون تنی کنسانتره از ضریب قیمت به درآمد  2.4به طرح توسعه جذاب گذاری این شرکت با توجه برای ارزش      

 13گهر حدود نگر گلگذشته P/E همچنین ضریب. باشدمی 41نگر شرکت معدنی گهر زمین گذشته P/E است. این در حالی است که

  .باشدمی

موارد فوق نشان  ت.هزار میلیارد تومان اس 113میلیارد تومانی در حال حاضر  2400باید اشاره شود ارزش شرکت گهر زمین با سود خالص 

 .شده استکارانه انجامشدت محافظهگذاری شرکت بهدهد ارزشمی

 
هزار میلیارد ریال است که با فرض افزایش نرخ جهانی شمش فوالدی و همچنین رشد نرخ دالر  513درنتیجه ارزش اپال پارسیان سنگان 

 .شمش فخوز ارزش شرکت هم امکان رشد را دارد 24اهمیت افزایش ضریب گندله از  ذاری باتأثیرگ
 

 : اپال کانی پارس

گذاری پارسیان است، در درصد شرکت برای سرمایه 100شرکت اپال کانی پارس که در شرف عرضه در بورس اوراق بهادار است. مالکیت 

های شرکت، با توجه به ارزش برآوردی اپال پارسیان سنگان و فوالد سبزوار و مالکیت داراییکارانه بدون در نظر گرفتن سایر حالت محافظه

 .میلیارد ریال برآورد شده است 422،310درصد ارزش این شرکت  85و  52به ترتیب 
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 : گذاری پارسیانسرمایه

گسترش توسعه ساختمانی لوتوس پارسیان، شرکت  های پارسیان ازجمله شرکتگذاریهای زیرمجموعه سرمایهگذاری سایر شرکتارزش

شده است. حداقل کارانه در نظرگرفتهصورت محافظهتوسعه گردشگری آریا زیگورات، مهرپتروکیمیا به دلیل عدم دسترسی به اطالعات به

 .میلیارد ریال برآورد شده است 435،766گذاری پارسیان های شرکت سرمایهخالص ارزش دارایی

 
میلیارد ریال  62،270گذاری پارسیان، ارزش آن برای بیمه پارسیان درصدی بیمه پارسیان در سرمایه 14.29درنتیجه با توجه به مالکیت 

 .کندمیلیارد ریال برای بیمه پارسیان ایجاد می 61،544ای معادل افزودهباشد و ارزشمی
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 : گذاری بیمه پارسیانرزشا

گذاری پارسیان و آتیه پارسیس پارس به محاسبه خالص ارزش های زیرمجموعه بیمه پارسیان، سرمایهشرکتگذاری با توجه به ارزش

 .های بلندمدت خواهیم پرداختگذاریسرمایه

 
 
نیز دارایی ارزش افزوده  15معادل   P/E گذاری فعالیت عملیاتی با در نظر گرفتن ضریبگذاری بیمه پارسیان پس از ارزشمنظور ارزشبه

-سرمایه) هاگذاری زیرمجموعهمنظور عدم احتساب مضاعف، سود دریافتی از سرمایهشده است. در محاسبه خالص ارزش دارایی بهمحاسبه

ریال پس  11،875گرفته است. ارزش عملیاتی هر سهم کسر شده و تنها در محاسبه خالص ارزش دارایی محاسبه انجام (گذاری پارسیان

که با  ریال خواهد بود. 27.969ریال که درمجموع ارزش هر سهم  16،094ها، خالص ارزش دارایی هر سهم گذاریاز کسر سود سرمایه

 .ای پتانسیل رشد خواهد داشتهای بیمهمیلیارد ریالی در مقابل سایر شرکت 63،000توجه به ارزش بازار بیمه پارسیان 
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 اطالعات سهام : 

 گروه  EPS(TTM) P/E(TTM) P/E قیمت

10.350 404 25.62 8.52 

 

 28/01/1400نمودار قیمیت سهم در تاریخ 
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 تحلیل تکنیکال

شد که با استقبال بازار سهام در آن زمان سهم مذکور همراه با تومان داد و ستد می 700در محدوده  99نماد پارسیان در فرودین  ماه سال 

تومان رسید و قله تاریخی خود را  2،300درصد به قیمت  230اواخر مرداد ماه با رشد حدود بازار رشد خوبی را تجربه کرد تا جایی که تا 

تومان  1.017درصد در محدوده  56با افت  ماه 2تشکیل داد اما از آن تاریخ به بعد شاهد ریزش شدید شد تا جایی که ظرف مدت حدود 

تومان تا آذر ماه بودیم اما  1،700اهد یک موج مثبت قیمتی تا محدوده مواجه شد و کف حمایتی خود را تشکیل داد. هر چند پس از آن ش

زمان به بعد همچنان بصورت نوسانی و در مدار منفی معامله می شود بطوریکه در را رو به باال رد نماید و از آن نتوانست شیب نزولی خود 

 .یک الگوی  مثلت گرفتار شده است

 28تومان را برای خود ساخته تا هم اکنون ) 1،017که کف قیمتی  1399نکته حائز اهمیت برای نماد مذکور این است از ابتدای مهر ماه  

 ه کف قیمتی خود برخورد کرده است.( در این مدت چهار مرتبه ب 1400فروردین سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کوتاه مدت :

تا  رشد قیمتی درصد15 حدودو شاهد انتظار می رود سهم مذکور در کوتاه مدت طی روزهای آتی واکنش مثبت نشان داده 

  و پس از آن در مقطعی کوتاه  معامالت درجا را تجربه نماید.   تومان باشیم  1.160محدوده 
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 میان مدت :

ماه نشان از  9تا  6و سایر الگوها در میان مدت در بازه زمانی  RSIبا توجه به الگوی اندیکاتورها میانگین قیمتی و همچنین 

هدف  تومان و عبور از این محدوده, در گام اول 1,160رود قیمت سهام پس از لمس برگشت روند نزولی دارد انتظار می

تومان  1,580اند قیمت تومان و در صورت تقاضا باال می تو 1,400تومان و پس از عبور از محدوده   1,300تا  1,250قیمتی

 را لمس نماید.
 

 


