
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 1397/06/31 

كد صنعت: حتايد5سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 473765شماره 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

06,519کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن 006,5426,51916,54200000000.006,5421 14.086,5422.87

130,456استخراج کانه هاي فلزي 11,63311,70016,78818,756428,42100000111,6336.4116,7884 36.1228,42112.47

123,524انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني 25,06027,881)8,271()4,357(116,78900000125,06013.82)8,271(1 )17.80(16,7897.37

015,736محصولت کاغذي 0010,96515,736110,96500000000.0010,9651 23.5910,9654.81

18,373فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي 11,05211,001)2,960()2,628(18,09200000111,0526.09)2,960(1 )6.37(8,0923.55

452,900مواد و محصولت شيميايي 39,68741,7583,74911,142343,43600000439,68721.883,7493 8.0743,43619.06

227,554تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم 44,68146,653)27,450()19,099(217,23100000244,68124.63)27,450(2 )59.06(17,2317.56

08,974ساير محصولت کاني غير فلزي 008,4598,97428,45900000000.008,4592 18.208,4593.71

241,557فلزات اساسي 10,65011,92528,40429,632339,05400000210,6505.8728,4043 61.1139,05417.14

018,860شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي 0017,45318,860317,45300000000.0017,4533 37.5517,4537.66

00حمل و نقل انبارداري و ارتباطات 00000016150161516150.3401 0.006150.27

فعاليتهاي پشتيباني و کمکي حمل و نقل و 

آژانسهاي مسافرتي

111,523 3003049,67911,21919,9790000013000.179,6791 20.829,9794.38

06,984واسطه گريهاي مالي 005,2406,98415,24000000000.005,2401 11.275,2402.30

10رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن 3,0313,118)3,031()3,118(001101123,0321.67)3,031(1 )6.52(10.00

217,780پست و مخابرات 34,27931,613)19,089()13,833(115,19000000234,27918.90)19,089(1 )41.07(15,1906.67

15حمل و نقل دريايي و آبهاي سطحي 22031200000120.0001 0.0020.00

00ساير فعاليتها 00000014000140014000.2201 0.004000.18

16270,745جمع سرمايه گذاری در سهام 180,375185,95546,47884,79025226,85331,016031,01619181,39110046,47828 100227,869100

ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال 

18 از



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 1397/06/31 

كد صنعت: حتايد5سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 473765شماره اطلعیه :

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

75,000,0001,000000.0124,75726,8364,8545,2622,079فولد مبارکه اصفهان 24,75726,836 05,100,000

6,000,0001,000000.0119,26521,66432,10836,1072,399پتروشيمي پارس 19,26521,664 0600,000

1,040,0001,00014,605,33325,0600.7816,78923,5242,0772,9116,735شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان )8,271()4,357( 27,881)6,523,985(

6,000,0001,000000.0216,29118,44113,57615,3682,150پتروشيمي پرديس 16,29118,441 01,200,000

9,600,0001,0002,156,00033,1650.0115,19017,78015,19017,7802,590ارتباطات سيار )17,975()12,701( 30,481)1,156,000(

14,252,0001,0009,000,00038,3570.0212,92321,5944,9428,2588,671پتروشيمي مبين )25,434()19,401( 40,995)6,385,006(

36,000,0001,000000.0111,56512,4725,7836,236907سنگ آهن گل گهر 11,56512,472 02,000,000

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي )سرمايه گذاري بانک ملي 
ايران(

16,250,0001,000000.0311,19412,3232,7503,0281,129 11,19412,323 04,070,000

1,315,5961,000000.1710,96515,7364,7676,8424,771گروه صنايع کاغذ پارس 10,96515,736 02,300,000

1,000,0001,000100,0003000.279,97911,5233,7244,3001,544خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه 9,67911,219 3042,579,929

600,000,0001,0002,000,0006,2070.009,43610,0623,7744,025626ملي صنايع مس ايران 3,2293,202 6,860500,000

3,884,2111,000000.018,0928,37316,18416,746281پاليش نفت تبريز 8,0928,373 0500,000

1,000,0001,000000.097,9768,1228,5218,678146باما 7,9768,122 0936,000

40,500,0001,0009,000,00021,1710.017,88012,7952,6274,2654,915گسترش نفت و گاز پارسيان )13,291()10,101( 22,896)6,000,000(

33,500,0001,000000.006,6076,6464,1294,15439معدني وصنعتي چادر ملو 6,6076,646 01,600,000

)23(2,000,0001,000000.066,5426,5195,4525,433کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 6,5426,519 01,200,000

700,0001,000000.235,6905,8193,5963,678129سيمان اروميه 5,6905,819 01,582,149

50,000,0001,000000.015,2406,9841,3101,7461,744بانک ملت 5,2406,984 04,000,000

)202(14,472,0001,000000.004,8614,6599,7229,319فولد خوزستان 4,8614,659 0500,000

72,000,0001,000000.004,5794,6031,8201,83024هلدينگ غدير 4,5794,603 02,515,781

28 از



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 1397/06/31 

كد صنعت: حتايد5سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 473765شماره اطلعیه :

6,500,0001,000000.014,3085,9605,3857,4501,652پتروشيمي فجر 4,3085,960 0800,000

55,0001,000000.182,7693,15527,69031,558386سيمان بهبهان 2,7693,155 0100,000

34,118,3891,0005,000,00111,6330.002,2733,2162,2733,216943هلدينگ توسعه معادن و فلزات )9,360()8,484( 11,700)4,000,000(

27,000,0001,000000.001,6801,9342,1002,418254هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري 1,6801,934 0800,000

158,4371,0001,00020.00252,0005,2863خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر 03 20

250,0001,0001,084,8095,6850.0000010کربن ايران )5,685()5,683( 5,683)1,084,809(

1,000,0001,0002,000,0005,9670.0000010شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر )5,967()5,906( 5,906)2,000,000(

2,600,0001,0001,000,00011,0520.0000010نفت بهران )11,052()11,001( 11,001)1,000,000(

150,0001,0001,003,0004,4430.0000010ماداکتو استيل کرد )4,443()5,065( 5,065)1,003,000(

633,0001,000880,0006,3240.0000010توليد برق ماه تاب کهنوج )6,324()5,658( 5,658)880,000(

3,643,4081,0001,200,0003,0310.0000010تجارت الکترونيک پارسيان )3,031()3,118( 3,118)1,200,000(

60,000,0001,000613,2701,1140.0000010مخابرات ايران )1,114()1,132( 1,132)613,270(

2,400,0001,000200,0006,8640.0000010پتروشيمي زاگرس )6,864()7,273( 7,273)200,000(

180,375226,853270,74543,892.00جمع 46,47884,790 185,955

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

51,00010,000501000.00120,000رهياب رايانه گستر

1,01601,016جمع

38 از



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 1397/06/31 

كد صنعت: حتايد5سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 473765شماره اطلعیه :

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

13,9914,8130ارتباطات سیار

3,73917,1260خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه

4,1296,6070معدنی وصنعتی چادر ملو

5,74314,3590سنگ آهن گل گهر

2,1273,9140هلدینگ توسعه معادن و فلزات

3,6058,5380سیمان ارومیه

3,7749,4360ملی صنایع مس ایران

4,85424,7570فولد مباركه اصفهان

16,1848,0920پالیش نفت تبریز

1,8204,5790هلدینگ غدیر

2,0995,8790هلدینگ صندوق بازنشستگی كشوري

13,57516,2910پتروشیمی پردیس

7,5283,7640كالسیمین

1,9046,7700مخابرات ایران

1,3105,2400بانک ملت

23,1936,9580نفت سپاهان

2,73012,4790سرمایه گذاري گروه توسعه ملی )سرمایه گذاري بانک ملی ایران(

3,3585,0380گسترش نفت و گاز پارسیان

6,18521,0290مادر )هلدینگ( صنایع پتروشیمی خلیج فارس

1,8727,4890سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین

13,32111,9890پتروشیمی جم

27,6902,7690سیمان بهبهان

5,8619,9290پتروشیمی مبین

5,3855,3850پتروشیمی فجر

48 از



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 1397/06/31 

كد صنعت: حتايد5سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 473765شماره اطلعیه :

9,7225,6380فولد خوزستان

2,6237870تجارت الکترونیک پارسیان

2,16121,1640شركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان

8,5217,9760باما

6,60224,1340كربن ایران

2,8604,8630شركت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

11,9105,3620نفت بهران

30,7041,2100پالیش نفت شیراز

32,10826,2360پتروشیمی پارس

3,7701,8850صنایع شیمیایی ایران

4,74512,8120گروه صنایع كاغذ پارس

5,4516,5420كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

341,8390جمع

58 از



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 1397/06/31 

كد صنعت: حتايد5سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 473765شماره 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

15,19222,78815,51623,274486ارتباطات سیار

3,7237,4474,0808,160713خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه

5,5882,7946,4443,222428سنگ آهن گل گهر

2,27313,2742,76116,1252,851هلدینگ توسعه معادن و فلزات

)79(3,6242,8483,5242,769سیمان ارومیه

3,1036,2073,3996,799592ملی صنایع مس ایران

2,0994,1992,2644,529330هلدینگ صندوق بازنشستگی كشوري

7,5283,7648,0684,034270كالسیمین

)463(1,8917,8841,7807,421مخابرات ایران

34,3206,86436,7957,359495پتروشیمی زاگرس

23,1936,95823,6367,091133نفت سپاهان

2,5701,2852,8741,437152سرمایه گذاري گروه توسعه ملی )سرمایه گذاري بانک ملی ایران(

2,44318,3293,15023,6255,296گسترش نفت و گاز پارسیان

6,18521,0296,93023,5642,535مادر )هلدینگ( صنایع پتروشیمی خلیج فارس

)1,293(1,8727,4891,5496,196سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین

13,32111,98915,56814,0122,023پتروشیمی جم

4,37735,3635,69145,97810,615پتروشیمی مبین

5,3851,0776,1551,231154پتروشیمی فجر

9,7227779,84878710فولد خوزستان

)670(2,5453,8182,0983,148تجارت الکترونیک پارسیان

1,80429,4352,12934,7505,315شركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان

6,29029,8196,75832,0372,218كربن ایران

2,92710,8302,96510,974144شركت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

11,31816,41411,65716,905491نفت بهران

4,4294,4434,4734,48744ماداكتو استیل كرد

68 از



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 1397/06/31 

كد صنعت: حتايد5سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 473765شماره اطلعیه :

)960(7,1866,3246,0955,364تولید برق ماه تاب كهنوج

)51(30,7041,21029,4101,159پالیش نفت شیراز

32,1096,97135,7397,759788پتروشیمی پارس

)358(3,7701,8853,0541,527صنایع شیمیایی ایران

4,6171,8475,6352,254407گروه صنایع كاغذ پارس

295,361327,97732,616جمع

78 از



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 1397/06/31 

كد صنعت: حتايد5سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 473765شماره اطلعیه :

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

1397/06/31

1397/06/31

88 از


