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

1399/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1399/02/31 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 637305شماره 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

027,287استخراج کانه هاي فلزي 0030,89627,287130,89600000000.0030,8961 24.2730,8965.03

1143,005استخراج ساير معادن 34,582109,4241,58733,581136,16900000134,5827.111,5871 1.2536,1695.89

057,452دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش 0056,39557,452156,39500000000.0056,3951 44.3156,3959.19

033,989فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي 0036,40533,989136,40500000000.0036,4051 28.6036,4055.93

3391,826رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن 80,827115,691237,442276,1352318,26911011480,82816.61237,4423 186.55318,27051.85

20بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي 18,10519,819)18,105()19,819(0000000218,1053.72)18,105(0 )14.22(00.00

214,973تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور 62,93464,891)48,824()49,918(214,11000000262,93412.94)48,824(2 )38.36(14,1102.30

411,469بانکها و موسسات اعتباري 176,692191,038)163,838()179,569(112,854000004176,69236.32)163,838(1 )128.72(12,8542.09

240,247محصولت شيميايي 44,37245,443)8,922()5,196(235,45000000244,3729.12)8,922(2 )7.01(35,4505.78

00حمل و نقل آبي 00000021,015021,01521,0150.2102 0.001,0150.17

154شرکتهاي چند رشته اي صنعتي 3132022131000001310.0101 0.00310.01

272,598فلزات اساسي 67,89973,8044,248)1,206(272,14700000267,89913.964,2482 3.3472,14711.75

282حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 397507239000002390.0102 0.00390.01

19792,982جمع سرمايه گذاری در سهام 485,481620,217127,284172,76516612,76531,016031,01622486,497100127,28419 100613,781100

ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال 

16 از



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

1399/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1399/02/31 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 637305شماره 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

3,000,0001,000300,0006,6300.19235,933245,57642,31844,0489,643پرداخت الکترونيک سامان کيش 229,303235,284 10,2925,275,193

500,0001,0003,450,00062,4560.8382,336146,25019,79935,16863,914ايران ارقام 19,88053,345 92,905708,635

247,3601,000000.1156,39557,452205,514209,3691,057هلدينگ گروه صنعتي ملي 56,39557,452 0274,410

15,000,0001,000000.0243,38644,58112,85813,2121,195فولد کاوه جنوب کيش 43,38644,581 03,374,304

)2,416(28,688,0001,000000.0136,40533,98919,16117,889پاليش نفت بندرعباس 36,40533,989 01,900,000

162,0001,0001,710,72334,5821.0436,169143,00521,52885,118106,836تامين ماسه ريخته گري 1,58733,581 109,424)30,633(

)3,609(54,900,0001,000000.0030,89627,28712,78111,288هلدينگ توسعه معادن و فلزات 30,89627,287 02,417,351

)744(101,400,0001,000000.0028,76128,01714,17913,813ملي صنايع مس ايران 28,76128,017 02,028,362

8,064,0001,0001,000,00015,8080.0119,18526,89219,18526,8927,707پتروشيمي اراک 3,3778,516 18,3760

)2,910(81,500,0001,000000.0016,26513,35510,3708,515سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين 16,26513,355 01,568,426

)1,385(10,000,0001,000400,0002,7350.0112,85411,4699,8888,823بانک سينا 10,1198,616 2,853900,000

)ETF(10,000,0001,000126,0007,3540.007,3548,48858,36567,3731,134صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلي لوتوس 01,785 6,7030

صندوق سرمايه گذاري شاخصي 30 شرکت بزرگ 
)ETF(فيروزه

10,000,0001,000000.006,7566,485112,600108,090)271( 6,7566,485 060,000

80,000,0001,0003,636310.0031548,52615,08123سرمايه گذاري تامين اجتماعي 022 320

158,4381,0001,000210.00214021,00040,36119خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر 0)3( 430

1,000,0001,0001,950180.0018429,23121,93224خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه 010 320

1,200,0001,000400,0002,4620.000006,1000بيمه زندگي خاورميانه )2,462()2,440( 2,440)400,000(

500,0001,000747,23828,5640.0000036,2230نيروکلر )28,564()27,067( 27,067)747,238(

50,000,0001,0004,000,00038,2120.0000010,7320بانک ملت )38,212()42,928( 42,928)4,000,000(

2,650,0001,000412,38611,7410.0000030,2970آسان پرداخت پرشين )11,741()12,494( 12,494)412,386(

26 از



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

1399/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1399/02/31 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 637305شماره اطلعیه :

6,060,0001,0004,000,00049,7530.0000013,8510موسسه اعتباري عسکريه )49,753()55,404( 55,404)4,000,000(

1,500,0001,0003,200,00015,6430.000005,4310بيمه نوين )15,643()17,379( 17,379)3,200,000(

100,0001,000400,00018,5300.0000060,2920صنعت روي زنگان )18,530()24,116( 24,116)400,000(

)ETF(10,000,0001,0001,977,25055,5800.0000029,4290صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان )55,580()58,188( 58,188)1,977,250(

8,000,0001,0008,864,81885,9920.0000010,1360بانک سامان )85,992()89,853( 89,853)8,864,818(

3,600,0001,0001,340,09549,3690.0000037,0780توليدي فولد سپيد فراب کوير )49,369()49,688( 49,688)1,340,095(

485,481612,765792,982180,217.00جمع 127,284172,765 620,217

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

36 از



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

1399/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1399/02/31 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 637305شماره 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

16,4226,1200سرمایه گذاري گروه توسعه ملی )سرمایه گذاري بانک ملی ایران(

10,37024,8890سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین

12,78030,8960هلدینگ توسعه معادن و فلزات

10,04623,1060فولد مباركه اصفهان

20,54012,3240بانک ملت

12,72151,8300فولد كاوه جنوب كیش

17,88738,7190معدنی وصنعتی چادر ملو

14,17928,7610ملی صنایع مس ایران

12,55113,8070پالیش نفت اصفهان

6,0096010بیمه نوین

43,468229,3030پرداخت الکترونیک سامان كیش

38,31942,3010تولیدي فولد سپید فراب كویر

19,16049,8180پالیش نفت بندرعباس

65,2003,3570تامین ماسه ریخته گري

27,76310,2180پتروشیمی اراک

28,05319,8800ایران ارقام

9,76615,6260بانک سینا

6,14912,4200بیمه زندگی خاورمیانه

44,2158,8430خدمات انفورماتیک

85,25517,0510ملی سرب و روي ایران

)EEE(112,6009,0080صندوق سرمایه گذاري شاخصی 30 شركت بزرگ فیروزه

205,51356,3950هلدینگ گروه صنعتی ملی

705,2730جمع

46 از



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

1399/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1399/02/31 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 637305شماره 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

28,47011,74136,50215,0533,312آسان پرداخت پرشین

16,4226,12016,9166,304184سرمایه گذاري گروه توسعه ملی )سرمایه گذاري بانک ملی ایران(

)1,352(10,3708,6248,7447,272سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین

)975(10,04623,1069,62222,131فولد مباركه اصفهان

10,98650,53616,77377,15726,621بانک ملت

12,0628,44413,0979,168724فولد كاوه جنوب كیش

)EEE(28,10955,58030,07259,4603,880صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان

)4,783(17,88738,71915,67733,936معدنی وصنعتی چادر ملو

)669(12,55113,80711,94313,138پالیش نفت اصفهان

12,43849,75314,71658,8649,111موسسه اعتباري عسکریه

4,92216,2446,25820,6544,410بیمه نوین

9,70085,99212,224108,37022,378بانک سامان

37,50891,67042,850104,72713,057تولیدي فولد سپید فراب كویر

19,16113,41322,54815,7842,371پالیش نفت بندرعباس

21,5531,77076,5586,2874,517تامین ماسه ریخته گري

18,5876,84127,79610,2303,389پتروشیمی اراک

46,32518,53063,48725,3956,865صنعت روي زنگان

38,22628,56439,56129,562998نیروكلر

7,8675,5078,8986,229722بانک سینا

)2,320(6,15014,8825,19112,562بیمه زندگی خاورمیانه

)1,722(44,2158,84335,6057,121خدمات انفورماتیک

)415(85,25517,05183,18016,636ملی سرب و روي ایران

)EEE(112,6002,252118,0502,361109صندوق سرمایه گذاري شاخصی 30 شركت بزرگ فیروزه

577,989668,40190,412جمع

56 از



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

1399/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1399/02/31 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 637305شماره 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

1399/12/30

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

1399/02/31

1399/02/31

66 از


