
مبالغ به میلیون ریال
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شده
ارزش بازار
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شده
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تعداد 

شرکت

بهاي تمام 

شده

درصد 

به کل

2,0930126,4356-2,093289126,43529,44000000128,5286-128,52829,151استخراج زغال سنگ

2,525012,7781-2,24712,7782,8700000015,3041-2,525-15,3045,117استخراج کانه هاي فلزي

17,77213,0080017,77213,0080000017,77220017,7722بانکها و موسسات اعتباري

3222,499267,3016,0072,8503228,506270,15221,015021,0155223,514496,00705229,52155حمل و نقل انبارداري و ارتباطات 

1378,65219-255,11865,10823,53327,259378,65292,36700000255,1181223,533دارویی

16,5269,5871,56323718,0899,8240000016,52611,563018,0892سرمایه گذاریها

23,058013,0221-22,05013,0222,98100000126,0806-23,058-126,08025,031سیمان آهک گچ

6100000-6880000000016100-610-1610688شیمیایی

36,8510112,9613-37,231112,96113,42700000249,81211-36,851-249,81250,658صندوق سرمایه گذاري قابل معامله

2,3320226,0836-2,3323,735226,08328,82900000128,4156-128,41525,094فلزات اساسی

3,9650119,5655-2,236119,56521,43600000123,5305-3,965-123,53023,672واسطه گریهاي مالی و پولی

000000001101111000110رابانه

0004,2753,85614,2753,8560000000000000خودرو و قطعات

00017,16617,311217,16617,3110000000000000غذایی بجز قند وشکر

118414,880100-40,332-8,91418435,305505,50131,016031,01618455,212100-18,891-15454,196514,416مجموع

جمع سرمایه گذاريخارج از بورس

انتهاي دورهتغییراتابتداي دوره

سرمایه ثبت شده: 120،000صورت وضعیت پورتفوي 1 ماهه منتهی به 1398/05/31 (حسابرسی نشده)نماد: وفتخارشرکت: سرمایه گذاري افتخار سهام(سهامی عام)

 659958(ISIC) سرمایه ثبت نشده:0سال مالی منتهی  1398/12/29کد صنعت

صورت خالصه سرمایه گذاري ها به تفکیک گروه صنعت

انتهاي دورهتغییراتابتداي دورهانتهاي دورهابتداي دوره
شرح سرمایه گذاري ها

پذیرفته شده در بورس



مبالغ به میلیون ریال

تعداد سهام
بهاي تمام 

شده
تعدادارزش بازاربهاي تمام شدهتعداد سهامارزش بازار

درصد 

مالکیت
ارزش بازاربهاي تمام شده

بهاي تمام شده 

هر سهم ( ریال) 

ارزش هر 

سهم ( ریال) 

افزایش 

( کاهش) 

5,655,2491.1113,229138,98320,02224,57625,754(117,563)(101,966)500,0001,0005,215,740101,966117,563439,509توسعه خدمات دریایی و بندري سینا1

6,175,0740.6100,773103,73516,31916,7992,962(109,297)(99,941)(1,121,140)1,000,0001,0007,296,21499,941109,297تاید واتر خاورمیانه2

3,334,9482.114,50427,4334,3498,22612,929(40,441)(20,592)(1,400,000)158,4381,0004,734,94820,59240,441خط دریا بندر3

512,0000.012,96113,42725,31526,225466(39,965)(39,238)(1,038,000)01,0001,550,00039,23839,965صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان4

1,550,5590.326,43529,44017,04818,9873,006(29,151)(28,528)540,0001,0001,123,70628,52829,151426,853فرآوري ذغال سنگ پروده طبس5

2,104,1720.456,28264,80826,74830,8008,526(28,651)(23,704)525,0001,0001,023,45023,70528,6511,080,722پارس دارو6

3,900,0000.018,98220,4564,8675,2451,474(25,094)(28,415)(1,942,617)11,000,0001,0005,842,61728,41525,094فوالد کاوه جنوب کیش7

00.000000(25,031)(26,080)(2,607,947)500,0001,0002,607,94726,08025,031سیمان فارس نو8

500,0000.119,56521,43639,13042,8721,871(23,672)(23,530)(101,844)1,000,0001,000601,84423,53023,672مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان9

00.000000(22,483)(17,399)(818,826)450,0001,000818,82617,39922,483دارو اکسیر10

1,150,2190.018,50221,12516,08618,3662,623(13,974)(14,015)2,900,0001,000904,32914,01513,974245,890سر. دارویی تامین11

3,000,0000.07,77213,0082,5914,3365,236(13,008)(7,772)50,000,0001,0003,000,0007,77213,0080بانک ملت12

00.000000(10,693)(10,574)(1,050,000)01,0001,050,00010,57410,693ص.س. با درآمد ثابت امین یکم13

1,200,0000.28,0899,8246,7418,1871,735(9,587)(6,526)797,2801,0001,000,0006,5269,587200,000تکادو14

395,0070.02,7782,8707,0347,26591(5,116)(5,304)(354,993)2,936,4221,000750,0005,3045,117توسعه معدنی و صنعتی صبانور15

00.000000(688)(610)(263,684)20,000,0001,000263,684610688پتروشیمی سرمایه گذاري ایرانیان16

500,0001,000000853,18600853,1860.210,81910,93812,68112,820119صنعتی بهپاك17

500,0001,000000919,86700919,8670.27,1018,3747,7209,1031,272زرین معدن آسیا18

480,0001,000000650,00000650,0000.13,8686,4345,9509,8982,566داروسازي آوه سینا19

2,231,5041,0000001,400,000001,400,0000.16,3476,3734,5334,55226تبرك20

(419)1,000,0001,000000450,00000450,0000.04,2753,8569,5018,569بهمن دیزل21

(41)500,0001,000000500,00000500,0000.13,0222,9816,0455,962سیمان خزر22

-37,783,305454,196514,416(3,533,024)(454,195)(514,415)34,250,281-435,305505,501--70,196

ف
دی

ر

جمع

انتهاي دوره

وضعیت پرتفوي سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس

شرکت

سرمایه 

( میلیون 

ریال) 

ارزش 

سهمی هر 

سهم 

( ریال) 

تغییراتابتداي دوره



مبالغ به میلیون ریال

تعداد سهام
بهاي تمام 

شده
تعداد سهام

بهاي 

تمام شده
تعداد

درصد 

مالکیت

بهاي تمام 

شده

بهاي تمام شده هر 

سهم (ریال)

62,0001,00016150010.00615615,015,000حددریا1

12,5001,000,000125400001250.004003,200,000دریاگستر2

51,00010,000500.500500.00110,000رهیاب رایانه گستر3

--1761,01600176-1,016-

ردیف

مجموع

وضعیت پرتفوي سهام شرکت  هاي خارج از بورس 

انتهاي دوره

1397/12/29
نام شرکت

سرمایه 

(میلیون ریال)

ارزش سهمی هر سهم 

(ریال)

ابتداي دوره

1397/09/30
تغییرات



مبالغ به میلون ریال

9,5014,2750بهمن دیزل1

30,14432,5780پارس دارو2

37,16318,5810پاالیش نفت الوان3

17,78774,6030تاید واتر خاورمیانه4

4,5336,3470تبرك5

7,8151,5630تکادو6

25,62711,2630توسعه خدمات دریایی و بندري سینا7

6,9231,7770توسعه معدنی و صنعتی صبانور8

33,6851,0860دارو اکسیر9

5,9503,8680داروسازي آوه سینا10

7,7207,1010زرین معدن آسیا11

17,9634,9280سر. دارویی تامین12

6,0453,0220سیمان خزر13

2,6753,0710سیمان دورود14

10,6116900سیمان فارس نو15

12,68110,8190صنعتی بهپاك16

24,1713,0210فرآوري ذغال سنگ پروده طبس17

5,0057880فوالد کاوه جنوب کیش18

9,7589,7580گروه مپنا19

1,9784,1650لیزینگ ایران20

39,4102,7790مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان21

317,146206,083,795,7670جمع

نام شرکت
بهاي تمام شده هر 

سهم
کل مبلغ بهاي تمام شده در بورس

صورت ریز معامالت سهام - تحصیل شده (پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس)

کل مبلغ بهاي تمام شده خارج از بورسردیف



37,16318,58141,79320,8972,315پاالیش نفت الوان1

2,3146102,50966251پتروشیمی سرمایه گذاري ایرانیان2

13,87973,77116,21686,19412,423تاید واتر خاورمیانه3

7,0344,3037,2664,444142توسعه معدنی و صنعتی صبانور4

4,3496,0898,29411,6115,523خط دریا بندر5

21,72018,48532,21327,4158,930دارو اکسیر6

15,49844117,11548746سر. دارویی تامین7

2,6753,0712,7763,186116سیمان دورود8

10,01526,77012,08232,2945,523سیمان فارس نو9

(40)10,07110,57410,03310,535ص.س. با درآمد ثابت امین یکم10

25,31526,27726,12027,113836صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان11

17,0485,11520,3266,098983فرآوري ذغال سنگ پروده طبس12

4,86710,2215,20210,924703فوالد کاوه جنوب کیش13

9,7589,75810,59810,598839گروه مپنا14

1,9784,1652,2584,753588لیزینگ ایران15

39,1306,74442,4547,317573مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان16

224,975264,52739,553

بهاي تمام شده 

هر سهم

قیمت فروش 

هر سهم
ردیف

جمع

صورت ریز معامالت سهام - واگذار شده (پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس)

کل مبلغ فروشکل مبلغ بهاي تمام شدهنام شرکت
سود(زیان) 

واگذاري

کلیه مبالغ درج شده به ریال می باشد



درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

1398/03/311398/06/061,000,000797,2801,0000.1240220تکادو1

1398/03/311398/06/13500,0001,000,0001,0000.138331200مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان2

تاریخ مجمع
تعداد سهام در 

تاریخ مجمع

ف
دی

ر

سرمایه (میلیون ریال)
ارزش اسمی 

هر سهم
درصد مالکیت

220

600

درآمد سود سهام شرکت سرمایه گذاري 

(م.ریال)

نام شرکت

وضعیت سودآوريوضعیت پورتفوي

سال شرکت 

سرمایه پذیر

درآمد هر 

سهم (ریال)
1397/12/29

درآمد نقدي هر 

سهم (ریال)


