
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 1397/09/30 

كد صنعت: حتايد5سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 502092شماره 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

10کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن 6,5426,519)6,542()6,519(000000016,5422.87)6,542(0 )2.03(00.00

45,180استخراج کانه هاي فلزي 28,42130,456)22,588()25,276(25,83300000428,42112.47)22,588(2 )6.99(5,8331.06

126,994انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني 16,78923,52413,3463,470230,13500000116,7897.3713,3462 4.1330,1355.47

113,528محصولت کاغذي 10,96515,7365,652)2,208(116,61700000110,9654.815,6521 1.7516,6173.02

11,211فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي 8,0928,373)6,815()7,162(11,2770000018,0923.55)6,815(1 )2.11(1,2770.23

335,186مواد و محصولت شيميايي 43,43652,900)5,569()17,714(337,86700000343,43619.06)5,569(3 )1.72(37,8676.88

213,698تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم 17,23127,554)8,336()13,856(18,89500000217,2317.56)8,336(1 )2.58(8,8951.61

219,238ساير محصولت کاني غير فلزي 8,4598,97414,04610,264222,5050000028,4593.7114,0462 4.3522,5054.09

344,141فلزات اساسي 39,05441,55711,1612,584550,21500000339,05417.1411,1615 3.4650,2159.12

075,064ساير ماشين آلت و دستگاههاي برقي 0082,71075,064182,71000000000.0082,7101 25.6182,71015.02

310,727شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي 17,45318,860)6,118()8,133(111,33500000317,4537.66)6,118(1 )1.89(11,3352.06

00حمل و نقل انبارداري و ارتباطات 00000016150161516150.2701 0.006150.11

فعاليتهاي پشتيباني و کمکي حمل و نقل و 

آژانسهاي مسافرتي

1162,917 9,97911,523158,766151,3941168,7450000019,9794.38158,7661 49.17168,74530.64

112,461واسطه گريهاي مالي 5,2406,9849,1065,477214,3460000015,2402.309,1062 2.8214,3462.60

02رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن 00121111011110.0012 0.0020.00

111,365پست و مخابرات 15,19017,780)5,056()6,415(110,13400000115,1906.67)5,056(1 )1.57(10,1341.84

1114,209حمل و نقل دريايي و آبهاي سطحي 2589,156114,204289,15800000120.0089,1562 27.6189,15816.19

00ساير فعاليتها 00000014000140014000.1801 0.004000.07

25545,921جمع سرمايه گذاری در سهام 226,853270,745322,920275,17626549,77331,016031,01628227,869100322,92029 100550,789100

ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال 
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كد صنعت: حتايد5سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 502092شماره 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

)5,828(1,000,0001,0002,679,9299,9793.53168,745162,9174,7754,610خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه 158,766151,394 11,52332,660,071

)7,646(3,750,0001,000000.2882,71075,0647,8777,149ايران ترانسفو 82,71075,064 010,500,000

158,4381,0000011.7364,58493,5663,4755,03528,982خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر )حق تقدم( 64,58493,566 018,583,159

)2,505(1,040,0001,0008,081,34816,7890.7825,39222,8873,1352,826شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان 8,603)637( 23,52417,717

)3,931(157,4371,0001,00022.6024,57420,6435,9945,035خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر 24,57220,638 54,099,000

)2,411(1,075,0711,000001.1618,76316,3521,5001,307سيمان شمال 18,76316,352 012,511,282

)4,900(6,000,0001,000600,00019,2650.0118,66613,76641,48030,593پتروشيمي پارس )599()7,898( 21,664)150,000(

)3,089(1,315,5961,0002,300,00010,9650.1716,61713,5287,2255,882گروه صنايع کاغذ پارس 5,652)2,208( 15,7360

)3,934(2,000,0001,000000.0714,19810,2649,7927,079کالسيمين 14,19810,264 01,450,000

)1,261(6,000,0001,000000.0512,58811,3274,2963,866آهن و فولد ارفع )حق تقدم( 12,58811,327 02,930,000

)1,923(50,000,0001,0004,000,0005,2400.0112,36810,4452,4742,089بانک ملت 7,1283,461 6,9841,000,000

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

16,250,0001,0004,070,00011,1940.0211,33510,7272,9832,823)608( 141)1,596( 12,323)270,000(

)1,255(6,000,0001,0001,200,00016,2910.0110,1988,94314,56912,776پتروشيمي پرديس )6,093()9,498( 18,441)500,000(

9,600,0001,0001,000,00015,1900.0110,13411,36516,87318,9241,231ارتباطات سيار )5,056()6,415( 17,780)399,407(

)1,512(14,472,0001,000500,0004,8610.0110,0028,49010,0028,490فولد خوزستان 5,1413,831 4,659500,000

40,500,0001,0003,000,0007,8800.019,00312,4773,0014,1593,474گسترش نفت و گاز پارسيان 1,123)318( 12,7950

14,252,0001,0002,614,99412,9230.018,89513,6984,9427,6104,803پتروشيمي مبين )4,028()7,896( 21,594)814,994(

78,000,0001,0002,500,0009,4360.008,4099,7343,2343,7441,325ملي صنايع مس ايران )1,027()328( 10,062100,000

)653(12,300,0001,000000.015,8335,1808,3337,401سنگ آهن گهر زمين 5,8335,180 0700,000

)692(75,000,0001,0005,100,00024,7570.005,0184,3265,2714,545فولد مبارکه اصفهان )19,739()22,510( 26,836)4,147,983(
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)636(330,1791,000000.214,7434,1076,7765,868قند قزوين 4,7434,107 0700,000

)856(230,0001,000000.433,7422,8863,7422,886سيمان خزر 3,7422,886 01,000,000

45,700,0001,000000.001,9782,0161,2761,30138بانک تجارت 1,9782,016 01,550,000

)66(1,050,0001,000000.001,2771,21125,54024,225نفت سپاهان 1,2771,211 050,000

1,200,0001,000000.00122,5135,3491صنايع ماشينهاي اداري ايران 12 0398

1,000,0001,000936,0007,9760.000008,6780باما )7,976()8,122( 8,122)936,000(

2,000,0001,0001,200,0006,5420.000005,4330کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان )6,542()6,519( 6,519)1,200,000(

6,500,0001,000800,0004,3080.000007,4500پتروشيمي فجر )4,308()5,960( 5,960)800,000(

55,0001,000100,0002,7690.0000031,5580سيمان بهبهان )2,769()3,155( 3,155)100,000(

3,884,2111,000500,0008,0920.0000014,3800پاليش نفت تبريز )8,092()8,373( 8,373)500,000(

72,000,0001,0002,515,7814,5790.000001,8300هلدينگ غدير )4,579()4,603( 4,603)2,515,781(

27,000,0001,000800,0001,6800.000002,4180هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري )1,680()1,934( 1,934)800,000(

33,500,0001,0001,600,0006,6070.000004,1540معدني وصنعتي چادر ملو )6,607()6,646( 6,646)1,600,000(

36,000,0001,0002,000,00011,5650.000006,2360سنگ آهن گل گهر )11,565()12,472( 12,472)2,000,000(

34,118,3891,0001,000,0012,2730.000003,2160هلدينگ توسعه معادن و فلزات )2,273()3,216( 3,216)1,000,000(

700,0001,0001,582,1495,6900.000003,6780سيمان اروميه )5,690()5,819( 5,819)1,582,149(

)3,852.00(226,853549,773545,921جمع 322,920275,176 270,745
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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
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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

18,4485,7300ارتباطات سیار

4,736358,5930خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه

3,1035,5560ملی صنایع مس ایران

6,3819,5720فولد مباركه اصفهان

17,2779810پالیش نفت تبریز

2,6846,4360هلدینگ صندوق بازنشستگی كشوري

17,2776,0470پتروشیمی پردیس

9,79114,1980كالسیمین

7,87782,7100ایران ترانسفو

2,49014,9420بانک ملت

25,5401,2770نفت سپاهان

3,2966,6920سرمایه گذاري گروه توسعه ملی )سرمایه گذاري بانک ملی ایران(

5,2482,6240گسترش نفت و گاز پارسیان

2,2253,3380سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین

7,4103,7050پتروشیمی فجر

10,12611,1390فولد خوزستان

3,82035,7140شركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان

4,7034,7030فولد كاوه جنوب كیش

3,47564,5840خدمات دریایی و كشتیرانی خط دریا بندر

41,48018,6660پتروشیمی پارس

7,28924,0540گروه صنایع كاغذ پارس

5,7631,7290كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

5,86950,2020خدمات دریایی و كشتیرانی خط دریا بندر

1,54710,5360سیمان شاهرود
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3,74913,6540سیمان خزر

5,1302,0520سیمان خوزستان

1,49918,7630سیمان شمال

6,3786,3780آهن و فولد ارفع

6,7996,1350قند قزوین

1,2234,3450بانک تجارت

11,00132,3280آتیه داده پرداز

520520سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی كاركنان بانکها

8,3687,5490سنگ آهن گهر زمین

2,51210صنایع ماشینهاي اداري ایران

4,29612,5880آهن و فولد ارفع

847,5730جمع
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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

15,19110,78619,40513,7782,992ارتباطات سیار

4,642199,8275,179222,93423,107خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه

4,1296,6075,2868,4591,852معدنی وصنعتی چادر ملو

5,78211,5657,42414,8483,283سنگ آهن گل گهر

2,2732,2734,9114,9112,638هلدینگ توسعه معادن و فلزات

3,5965,6903,8886,152462سیمان ارومیه

3,8956,5834,4597,537954ملی صنایع مس ایران

5,18929,3115,67032,0282,717فولد مباركه اصفهان

16,2959,07318,20810,1381,065پالیش نفت تبریز

1,8204,5792,0645,194615هلدینگ غدیر

)796(2,5378,1162,2897,320هلدینگ صندوق بازنشستگی كشوري

14,28212,14018,06215,3533,213پتروشیمی پردیس

1,5627,8142,16310,8173,003بانک ملت

2,8486,5513,1667,283732سرمایه گذاري گروه توسعه ملی )سرمایه گذاري بانک ملی ایران(

3,0021,5014,3782,189688گسترش نفت و گاز پارسیان

)74(2,2253,3382,1763,264سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین

27,6902,76935,5203,552783سیمان بهبهان

4,9424,0288,9707,3113,283پتروشیمی مبین

6,1638,0137,3869,6021,589پتروشیمی فجر

9,9965,99810,5666,340342فولد خوزستان

2,90527,1113,48932,5665,455شركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان

8,5217,97610,3739,7101,734باما

)475(4,7034,7034,2284,228فولد كاوه جنوب كیش

32,10819,26537,29522,3773,112پتروشیمی پارس

5,57618,4027,82425,8207,418گروه صنایع كاغذ پارس
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)554(5,5148,2715,1447,717كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

)6,489(5,75325,6304,29619,141خدمات دریایی و كشتیرانی خط دریا بندر

)516(1,54710,5361,47110,020سیمان شاهرود

)1,865(3,7519,9123,0458,047سیمان خزر

)34(5,1302,0525,0452,018سیمان خوزستان

)981(6,3786,3785,3975,397آهن و فولد ارفع

)96(6,8801,3926,4061,296قند قزوین

1,1832,3671,3302,661294بانک تجارت

11,00132,32811,30433,217889آتیه داده پرداز

52052520520سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی كاركنان بانکها

8,4911,7168,6491,74832سنگ آهن گهر زمین

524,653585,02560,372جمع

910 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 1397/09/30 

كد صنعت: حتايد5سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 502092شماره 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

1397/09/30

1397/09/30

1010 از


