
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 1398/09/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 596518شماره 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

10استخراج زغال سنگ 15,43112,172)15,431()12,172(0000000115,4313.92)15,431(0 )21.71(00.00

024,197استخراج ساير معادن 0024,03424,197124,03400000000.0024,0341 33.8224,0345.17

10شرکتهاي چند رشته اي صنعتي 2,3742,389)2,374()2,389(000000012,3740.60)2,374(0 )3.34(00.00

00بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي 00000000000000.0000 0.0000.00

1213,125تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور 11,44911,691200,178201,4344211,62700000111,4492.91200,1784 281.65211,62745.55

20بانکها و موسسات اعتباري 4,4954,415)4,495()4,415(000000024,4951.14)4,495(0 )6.32(00.00

299,929سيمان، آهک و گچ 30,13229,72854,52370,201184,65500000230,1327.6654,5231 76.7184,65518.22

291,318مواد و محصولت دارويي 74,06792,424)19,745()1,106(154,32200000274,06718.82)19,745(1 )27.78(54,32211.69

00رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن 00000011011110.0001 0.0010.00

00حمل و نقل آبي 00000021,015021,01521,0150.2602 0.001,0150.22

10واسطه گريهاي مالي و پولي 20,89820,379)20,898()20,379(0000000120,8985.31)20,898(0 )29.40(00.00

10انبوه سازي، املک و مستغلت 6,5766,538)6,576()6,538(000000016,5761.67)6,576(0 )9.25(00.00

220,376فلزات اساسي 24,59225,329)8,592()4,953(116,00000000224,5926.25)8,592(1 )12.09(16,0003.44

391,446حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 202,487205,065)129,551()113,619(172,936000003202,48751.46)129,551(1 )182.28(72,93615.70

00خدمات فني و مهندسي 00000000000000.0000 0.0000.00

16540,391جمع سرمايه گذاری در سهام 392,501410,13071,073130,2619463,57431,016031,01619393,51710071,07312 100464,590100

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 

هرگونه مغايرت احتمالي مربوط به رند شدن مبالغ به ميليون ر است.
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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

)ETF(10,000,0001,000427,32011,4490.06154,142155,19027,35627,5421,048صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان 142,693143,499 11,6915,207,380

500,0001,0001,422,29921,6041.0284,65599,92916,55519,54215,274سيمان فارس نو 63,05179,110 20,8193,691,281

1,000,0001,00010,402,86390,5210.7872,93691,4469,34811,72018,510خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه )17,585()3,511( 94,957)2,600,220(

480,0001,0003,660,00049,7850.7454,32291,31815,33525,77936,996داروسازي آوه سينا 4,53724,963 66,355)117,643(

)ETF(10,000,0001,000000.0332,03632,35210,07010,169316صندوق سرمايه گذاري امين يکم فردا 32,03632,352 03,181,443

162,0001,000000.5624,03424,19726,70426,886163تامين ماسه ريخته گري 24,03424,197 0900,000

11,000,0001,0004,830,62619,3220.0416,00020,3764,0005,0944,376فولد کاوه جنوب کيش )3,322(513 19,863)830,626(

)ETF(10,000,0001,000000.0113,50213,49510,09110,086صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر)7( 13,50213,495 01,338,000

)ETF(10,000,0001,000000.0111,94712,08818,95519,180141صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان 11,94712,088 0630,268

500,0001,0005,207,350107,0770.0000019,5430توسعه خدمات دريايي و بندري سينا )107,077()101,767( 101,767)5,207,350(

540,0001,000905,10615,4310.0000013,4490فرآوري زغال سنگ پروده طبس )15,431()12,172( 12,172)905,106(

500,0001,0001,188,0816,5760.000005,5030سرمايه گذاري مسکن زاينده رود )6,576()6,538( 6,538)1,188,081(

500,0001,000900,0008,5280.000009,8990سيمان غرب )8,528()8,909( 8,909)900,000(

27,000,0001,000600,0002,3740.000003,9830سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري )2,374()2,389( 2,389)600,000(

223,926,1271,0002,420,1361,1640.000004520بانک تجارت )1,164()1,093( 1,093)2,420,136(

11,000,0001,0001,756,5915,2700.000003,1120فولد کاوه جنوب کيش )حق تقدم( )5,270()5,466( 5,466)1,756,591(

1,000,0001,000500,00020,8980.0000040,7590مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان )20,898()20,379( 20,379)500,000(

2,900,0001,0001,295,91424,2820.0000020,1170سرمايه گذاري دارويي تامين )24,282()26,069( 26,069)1,295,914(

158,4371,000800,0004,8890.0000010,4270خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر )4,889()8,341( 8,341)800,000(

175,353,9721,0005,944,2503,3310.000005590بانک صادرات ايران )3,331()3,322( 3,322)5,944,250(
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392,501463,574540,39176,817.00جمع 71,073130,261 410,130

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

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

)EEE(27,402142,6930صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان

11,80621,0750خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه

)EEE(18,95511,9470صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت كیان

)EEE(10,06932,0360صندوق سرمایه گذاري امین یکم فردا

9,74631,1840گروه مپنا

17,08163,0510سیمان فارس نو

20,666620توسعه خدمات دریایی و بندري سینا

27,47512,1540داروسازي آوه سینا

)EEE(10,09113,5020صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر

10,6812,3400سیمان غرب

7,31519,1790بیمه آسیا

26,70424,0340تامین ماسه ریخته گري

373,2570جمع
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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

18,73724,28220,29026,2952,013سرمایه گذاري دارویی تامین

6,1114,88914,02111,2176,328خدمات دریایی و كشتیرانی خط دریا بندر

)174(5603,3315313,157بانک صادرات ایران

3,9993,3224,9074,076754فولد كاوه جنوب كیش

41,79620,89844,88022,4401,542مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

8,81538,66010,32645,2856,625خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه

3,9562,3743,9752,38511سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی كشوري

)113(4801,1644341,051بانک تجارت

3,0005,2703,3045,804534فولد كاوه جنوب كیش

9,74631,18410,12432,3951,211گروه مپنا

20,562107,13922,481117,1349,995توسعه خدمات دریایی و بندري سینا

)2,491(17,04815,43114,29612,940فرآوري زغال سنگ پروده طبس

13,6017,61722,28012,4774,860داروسازي آوه سینا

5,5346,5765,7296,807231سرمایه گذاري مسکن زاینده رود

9,71110,86811,93313,3552,487سیمان غرب

7,31519,1798,23521,5922,413بیمه آسیا

302,184338,41036,226جمع
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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

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

1398/09/30

1398/09/30

55 از


