
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
120,000 میلیون ریال 

1397/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی3 ماهه منتهی به 1397/03/31 

كد صنعت: حتايد5سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 450163شماره اطلعیه :

صورتخلصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاري

جمع سرمایه گذاريخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

تعداد 

شركت

انتهاي دورهتغییراتابتداي دوره 

بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهاي

 تمام شده

درصد 

به كل

انتهاي دوره تغییرات ابتداي دوره 

بهاي

 تمام شده

انتهاي دوره تغییرات ابتداي دوره 

درصد به 

كل

درصد 

به كل

بهاي

 تمام شده

ارزش 

بازار

ارزش 

بازار

بهاي

 تمام شده

ارزش بازار بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

211,700استخراج کانه هاي فلزي 27,00724,990)15,374()13,290(111,63300000227,00713.40)15,374(1 76.0311,6336.41

227,881انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني 24,01924,4141,0413,467125,06000000224,01911.911,0411 )5.15(25,06013.82

111,001فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي 2,1482,3128,9048,689111,0520000012,1481.078,9041 )44.03(11,0526.09

541,758مواد و محصولت شيميايي 40,68540,369)998(1,389439,68700000540,68520.18)998(4 4.9439,68721.88

00ماشين آلت و تجهيزات 00000000000000.0000 0.0000.00

تامين وجوه بيمه و بازنشستگي به جز تامين 

اجتماعي اجباري

00 00000000000000.0000 0.0000.00

146,653تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم 11,33511,90633,34634,747244,68100000111,3355.6233,3462 )164.91(44,68124.63

10واسطه گري مالي ورژن 4 9,7309,718)9,730()9,718(000000019,7304.83)9,730(0 48.1200.00

211,925فلزات اساسي 14,06614,000)3,416()2,075(210,65000000214,0666.98)3,416(2 16.8910,6505.87

10شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي 23,69924,019)23,699()24,019(0000000123,69911.75)23,699(0 117.2000.00

00حمل و نقل انبارداري و ارتباطات 00000016150161516150.3101 0.006150.34

فعاليتهاي پشتيباني و کمکي حمل و نقل و 

آژانسهاي مسافرتي

1304 30027702713000000013000.1501 0.003000.17

20واسطه گريهاي مالي 12,47210,392)12,472()10,392(1000000212,4726.19)12,472(1 61.6800.00

03,118رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن 003,0313,11813,03111011110.003,0312 )14.99(3,0321.67

231,613پست و مخابرات 35,13341,600)854()9,987(234,27900000235,13317.43)854(2 4.2234,27918.90

00ساير صنايع 00000012012120.0001 0.0020.00

00ساير فعاليتها 00000014000140014000.2001 0.004000.22

20185,953جمع سرمايه گذاری در سهام 200,594203,997)20,221()18,044(16180,37341,018041,01824201,612100)20,221(20 100181,391100

ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال 
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وضعیت پورتفوي سهام شركت هاي پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شركت

سرمایه

تعداد سهام)میلیون ریال(
بهاي تمام

 شده

ارزش اسمی

هر سهم

 )ریال( 

انتهاي دورهتغییراتابتداي دوره

ارزش بازار
افزایش

)كاهش(

ارزش هر

 سهم

 )ریال( 

بهاي تمام 

شده هر

 سهم )ریال( 

درصد 

مالکیت
تعداد سهام

ارزش بازار
بهاي تمام

 شده
ارزش بازاربهاي تمام شده

14,252,0001,0002,597,39611,3350.0638,35740,9954,2624,5552,638پتروشيمي مبين 27,02229,089 11,9066,402,604

)2,684(9,600,0001,0002,156,00033,1650.0233,16530,48115,38314,138ارتباطات سيار 0)8,577( 39,0580

1,040,0001,00014,005,33324,0161.4025,06027,8811,7161,9092,821شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان 1,0443,470 24,411600,000

40,500,0001,0009,000,00021,1710.0221,17122,8962,3522,5441,725گسترش نفت و گاز پارسيان 02,349 20,5470

34,118,3891,000100.0111,63311,7002,3272,34067هلدينگ توسعه معادن و فلزات 11,63311,700 05,000,000

)51(2,600,0001,000000.0411,05211,00111,05211,001نفت بهران 11,05211,001 01,000,000

2,400,0001,000300,00010,3690.016,8647,27334,32036,365409پتروشيمي زاگرس )3,505()3,278( 10,551)100,000(

)666(633,0001,000000.146,3245,6587,1866,430توليد برق ماه تاب کهنوج 6,3245,658 0880,000

600,000,0001,000000.006,2076,8603,1043,430653ملي صنايع مس ايران 6,2076,860 02,000,000

)61(1,000,0001,000856,5232,7570.205,9675,9062,9842,953شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر 3,2103,156 2,7501,143,477

)2(250,0001,0001,000,0004,2900.435,6855,6835,2415,239کربن ايران 1,3951,243 4,44084,809

150,0001,000000.674,4435,0654,4305,050622ماداکتو استيل کرد 4,4435,065 01,003,000

3,643,4081,000000.033,0313,1182,5262,59987تجارت الکترونيک پارسيان 3,0313,118 01,200,000

60,000,0001,000000.001,1141,1321,8161,84618مخابرات ايران 1,1141,132 0613,270

1,000,0001,000100,0003000.013003043,0003,0424خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه 027 2770

2,413,9501,0007,000,00027,0070.0000010توسعه معادن روي ايران )27,007()24,990( 24,990)7,000,000(

7,000,0001,0008,000,00012,4720.0000010سرمايه گذاري ملي ايران )12,472()10,392( 10,392)8,000,000(

3,588,0001,000100.0000010سرمايه گذاري سپه 00 00

30,000,0001,00010,300,00023,6990.0000010مديريت سرمايه گذاري اميد )23,699()24,019( 24,019)10,300,000(

2,000,0001,0001,200,0007,4990.0000010کالسيمين )7,499()7,383( 7,383)1,200,000(
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1,125,0001,0001,574,9316,5670.0000010مس شهيد باهنر )6,567()6,617( 6,617)1,574,931(

2,000,0001,000400,0002,1480.0000010نفت ايرانول )2,148()2,312( 2,312)400,000(

9,600,0001,000204,8042,0980.0000010پتروشيمي جم )2,098()2,081( 2,081)204,804(

2,231,5041,0002,20030.0000010گروه کارخانجات صنعتي تبرک )3()3( 3)2,200(

880,0001,0001,085,4001,9680.0000010شرکت گروه فن آوا )1,968()2,542( 2,542)1,085,400(

)ETF(11,000500,0009,7300.0000010صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان )9,730()9,718( 9,718)500,000(

200,594180,373185,9535,580.00جمع )20,221()18,044( 203,997

وضعیت پورتفوي سهام شركت هاي خارج از بورس

نام شركت
سرمایه

درصد مالکیتبهاي تمام شدهتعداد سهام)میلیون ریال(

ارزش اسمی

هر سهم )ریال( 

تغییراتابتداي دوره

بهاي تمام شده تعداد سهام

بهاي تمام شده هر 

سهم )ریال(

انتهاي دوره

بهاي تمام شده

مبلغ به میلیون ریال

62,0001,0001615000.00615615,000,000حددريا

دريا گستر منطقه آزاد انزلي)بين المللي توسعه و عمران دريا گستر 

کيش(

12,5001,000,000125400001.004003,200,000

63,3751,0001,3752000.0021,455خدمات درياي کشتيراني خط دريا بندر

51,00010,000501000.00120,000رهياب رايانه گستر

1,01801,018جمع
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صورت ریز معاملت سهام - تحصیل شده

كل مبلغ بهاي تمام شده خارج از بورس كل مبلغ بهاي تمام شده پذیرفته شده در بورس بهاي تمام شده هر سهم )ریال(نام شركت

3,38310,8260سنگ آهن گل گهر

2,32611,6330هلدینگ توسعه معادن و فلزات

3,43234,3260توسعه معادن روي ایران

3,1036,2070ملی صنایع مس ایران

2,2704,5410مدیریت سرمایه گذاري امید

1,8161,1140مخابرات ایران

33,6003,3600پتروشیمی زاگرس

10,1757,1230شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

5,8405840نفت ایرانول

4,24764,6140پتروشیمی مبین

1,1935,9690رایان سایپا

2,5253,0310تجارت الکترونیک پارسیان

1,7401,0440شركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان

4,0184,0780مس شهید باهنر

2,8084,6480تراكتورسازي ایران

5,2405,6850كربن ایران

2,8073,2100شركت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

1,1345,6330بیمه سرمد

2,7783,6510شركت گروه فن آوا

11,05211,0520نفت بهران

4,4294,6510ماداكتو استیل كرد

7,1866,3240تولید برق ماه تاب كهنوج

203,3040جمع
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1397/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی3 ماهه منتهی به 1397/03/31 

كد صنعت: حتايد5سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 450163شماره اطلعیه :

صورت ریز معاملت سهام - واگذار  شده

سود )زیان( واگذاري كل مبلغ واگذاري كل مبلغ بهاي تمام شدهبهاي تمام شده هر سهم )ریال(نام شركت )قیمت واگذاري هر سهم )ریال

3,38310,8263,87012,3841,558سنگ آهن گل گهر

)3,950(3,60761,3333,37557,383توسعه معادن روي ایران

)2,541(1,55912,4721,2419,931سرمایه گذاري ملی ایران

2,29528,2402,52731,0922,852مدیریت سرمایه گذاري امید

)1,355(6,2497,4995,1206,144كالسیمین

34,3256,86535,5707,114249پتروشیمی زاگرس

10,1757,12310,2527,17754شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

5,4642,7325,4962,74816نفت ایرانول

)134(10,2432,0989,5891,964پتروشیمی جم

)521(4,26637,5924,20737,071پتروشیمی مبین

1,1935,9691,2526,263294رایان سایپا

4,11010,6454,39711,388743مس شهید باهنر

2,8084,6482,8714,752104تراكتورسازي ایران

4,2904,2904,4054,405115كربن ایران

1,36331,36330گروه كارخانجات صنعتی تبرک

1,1345,6331,1445,68552بیمه سرمد

)131(2,3415,6192,2875,488شركت گروه فن آوا

)EEE(19,4609,73019,5689,78454صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان

4,4252084,95723325ماداكتو استیل كرد

)2,516(223,525221,009جمع
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درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار 

شده و سال مالی شناسایی درآمد

درآمد نقدی هر سهم )ریال( درآمد هر سهم )ریال( درصد مالکیت سرمایه )م.ریال( تعداد سهام در تاریخ 

مجمع
تاریخ برگزاری سال مالی شرکت سرمایه پذیر

مجمع
نام شرکت

1397/12/29

ارزش اسمی هر 

سهم

*

 * مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركتهاي فرعی و وابسته است كه تاریخ برگزاري مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهاي مالی شركت سرمایه 

گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري ، درامد مذكور در صورتهاي مالی سال مالی گذشته شركت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالی تا پایان ماه گذشته

درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالی تا پایان ماه

0

0

كادر توضیحی مربوط به اطلعات دوره 1 ماهه منتهی به

كادر توضیحی مربوط اطلعات تجمعی از ابتداي سال تا پایان مورخ

1397/03/31

1397/03/31
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