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

1398/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1398/08/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 588862شماره 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

112,172استخراج زغال سنگ 16,19212,602)762()430(115,43000000116,1923.14)762(1 0.6215,4303.92

10فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي 2,1632,218)2,163()2,218(000000012,1630.42)2,163(0 1.7700.00

10ماشين آلت و تجهيزات 8,9327,902)8,932()7,902(000000018,9321.73)8,932(0 7.2900.00

12,389شرکتهاي چند رشته اي صنعتي 2,3742,36202712,3740000012,3740.4601 0.002,3740.60

120,379واسطه گريهاي مالي و پولي 41,79741,460)20,898()21,081(120,89900000141,7978.10)20,898(1 17.0720,8995.31

16,538انبوه سازي، املک و مستغلت 3,7753,0802,8003,45816,5750000013,7750.732,8001 )2.29(6,5751.67

211,691تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور 54,22754,244)42,778()42,553(111,44900000254,22710.51)42,778(1 34.9311,4492.91

34,415بانکها و موسسات اعتباري 20,30519,701)15,810()15,286(24,49500000320,3053.94)15,810(2 12.914,4951.14

10سرمايه گذاريها 7,4107,355)7,410()7,355(000000017,4101.44)7,410(0 6.0500.00

129,728سيمان، آهک و گچ 8,8816,93521,25222,793230,1330000018,8811.7221,2522 )17.35(30,1337.66

10محصولت شيميايي 14,92511,600)14,925()11,600(0000000114,9252.89)14,925(0 12.1900.00

392,424مواد و محصولت دارويي 76,33772,452)2,270(19,972274,06700000376,33714.79)2,270(2 1.8574,06718.82

00رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن 00000011011110.0001 0.0010.00

00حمل و نقل آبي 00000021,015021,01521,0150.2002 0.001,0150.26

325,329فلزات اساسي 31,91425,108)7,322(221224,59200000331,9146.19)7,322(2 5.9824,5926.25

10خودرو و ساخت قطعات 6,8106,768)6,810()6,768(000000016,8101.32)6,810(0 5.5600.00

3205,065حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 218,920208,477)16,432()3,412(3202,488000003218,92042.43)16,432(3 13.42202,48851.46

00خدمات فني و مهندسي 00000000000000.0000 0.0000.00

24410,130جمع سرمايه گذاری در سهام 514,962482,264)122,460()72,134(16392,50231,016031,01627515,978100)122,460(19 100393,518100

لطفا دلیل مغایرت اطلعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید. 

ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال 
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
120,000 میلیون ریال 

1398/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1398/08/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 588862شماره اطلعیه :

افزايش سرمايه شرکت فولد کاوه جنوب کيش دليل تفاوت مانده هاي ابتداي دوره ماه جاري و انتهاي دوره ماه پيش است.
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
120,000 میلیون ریال 

1398/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1398/08/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 588862شماره 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

)5,311(500,0001,0005,202,350106,9811.04107,078101,76720,56319,543توسعه خدمات دريايي و بندري سينا 974,114 97,6535,000

1,000,0001,00010,397,70983,0841.0490,52194,9578,7029,1284,436خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه 7,43729,240 65,7175,154

480,0001,0003,446,00546,4390.7649,78566,35513,60218,13016,570داروسازي آوه سينا 3,34625,028 41,327213,995

2,900,0001,0001,600,17729,8960.0424,28226,06918,73720,1171,787سرمايه گذاري دارويي تامين )5,614()5,054( 31,123)304,263(

)785(500,0001,000000.2821,60420,81915,18914,638سيمان فارس نو 21,60420,819 01,422,299

)520(1,000,0001,0001,000,00041,7970.0520,89920,37941,79840,759مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان )20,898()21,081( 41,460)500,000(

11,000,0001,0004,830,62619,3220.0419,32219,8634,0004,112541فولد کاوه جنوب کيش 0)2( 19,8650

)3,258(540,0001,000949,80716,1920.1715,43012,17217,04813,449فرآوري زغال سنگ پروده طبس )762()430( 12,602)44,701(

)ETF(1,000,0001,000830,01022,2390.0411,44911,69126,79327,360242صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان )10,790()10,618( 22,309)402,690(

500,0001,000000.188,5298,9099,4779,899380سيمان غرب 8,5298,909 0900,000

)37(500,0001,000718,7943,7750.246,5756,5385,5345,503سرمايه گذاري مسکن زاينده رود 2,8003,458 3,080469,287

11,000,0001,0001,756,5915,2700.025,2705,4663,0003,112196فولد کاوه جنوب کيش )حق تقدم( 05,466 00

158,4371,0004,834,64728,8550.504,8898,3416,11110,4273,452خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر )23,966()36,766( 45,107)4,034,647(

)9(175,353,9721,00010,405,3635,8310.003,3313,322560559بانک صادرات ايران )2,500()2,588( 5,910)4,461,113(

27,000,0001,000600,0002,3740.002,3742,3893,9573,98315سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري 027 2,3620

)71(223,926,1271,0008,000,0003,8490.001,1641,093481452بانک تجارت )2,685()2,771( 3,864)5,579,864(

500,0001,0001,385,1288,8810.000005,0070سيمان خزر )8,881()6,935( 6,935)1,385,128(

50,400,0001,0004,500,00010,6250.000002,2060بانک پاسارگاد )10,625()9,927( 9,927)4,500,000(

2,600,0001,0001,182,7807,3220.000004,4330هلدينگ توکا فولد )7,322()5,243( 5,243)1,182,780(

797,2801,0001,099,2497,4100.000006,6910تکادو )7,410()7,355( 7,355)1,099,249(
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
120,000 میلیون ریال 

1398/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1398/08/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 588862شماره اطلعیه :

160,0001,000987,29314,9250.0000011,7500لعابيران )14,925()11,600( 11,600)987,293(

600,0001,0006520.0000030,8190توزيع داروپخش )2()2( 2)65(

470,0001,000718,3218,9320.0000011,0010پمپ سازي ايران )8,932()7,902( 7,902)718,321(

)ETF(1,000,0001,0003,165,10031,9880.0000010,0900صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر )31,988()31,935( 31,935)3,165,100(

15,300,0001,0001,000,0006,8100.000006,7680ايران خودرو )6,810()6,768( 6,768)1,000,000(

13,800,0001,000117,8932,1630.0000018,8160پاليش نفت بندرعباس )2,163()2,218( 2,218)117,893(

514,962392,502410,13017,628.00جمع )122,460()72,134( 482,264

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

12,5001,000,000125400001.004003,200,000بين المللي توسعه و عمران دريا گستر منطقه آزاد انزلي

51,00010,000501000.00120,000رهياب رايانه گستر

1,01601,016جمع
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
120,000 میلیون ریال 

1398/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1398/08/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 588862شماره 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

20,8938440سرمایه گذاري دارویی تامین

9,0282,1330خدمات دریایی و كشتیرانی خط دریا بندر

15,54419,3170خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه

15,18921,6040سیمان فارس نو

19,400970توسعه خدمات دریایی و بندري سینا

15,6353,3460داروسازي آوه سینا

)EEE(10,1822,8510صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر

5,9662,8000سرمایه گذاري مسکن زاینده رود

1,3892,7790پارس خودرو

17,4383,1390شركت بازرسی فنی وكنترل خوردگی تکین كو

9,4768,5290سیمان غرب

67,4390جمع
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
120,000 میلیون ریال 

1398/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1398/08/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 588862شماره 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

18,7376,45820,0896,924466سرمایه گذاري دارویی تامین

6,11026,0999,64941,21215,113خدمات دریایی و كشتیرانی خط دریا بندر

)22(5602,5005552,478بانک صادرات ایران

)1,448(2,36110,6252,0399,177بانک پاسارگاد

)EEE(26,79410,79027,31611,000210صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان

41,79620,89844,83622,4181,520مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

9,59911,88010,28712,731851خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه

)162(4812,6854522,523بانک تجارت

)1,041(6,4118,8815,6607,840سیمان خزر

)1,671(6,1907,3224,7775,651هلدینگ توكا فولد

6,7407,4106,8857,569159تکادو

)173(17,04676213,176589فرآوري زغال سنگ پروده طبس

)2,478(12,4348,9328,9846,454پمپ سازي ایران

)EEE(10,11234,83910,07534,710صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر)129(

6,8106,8107,5227,522712ایران خودرو

)94(18,3472,16317,5492,069پالیش نفت بندرعباس

)1,993(15,11714,92513,09812,932لعابیران

30,769230,76920توزیع داروپخش

1,3892,7791,4282,85677پارس خودرو

17,4383,13921,6553,898759شركت بازرسی فنی وكنترل خوردگی تکین كو

189,899200,55510,656جمع
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
120,000 میلیون ریال 

1398/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1398/08/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 588862شماره 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

1398/12/29

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

16609

16609

كادر توضیحی مربوط به اطلعات دوره 1 ماهه منتهی به

كادر توضیحی مربوط اطلعات تجمعی از ابتداي سال تا پایان مورخ

1398/08/30

1398/08/30
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