
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 1398/12/29 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 617942شماره 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

168,507استخراج ساير معادن 39,16154,470)4,579(14,037134,58200000139,1619.48)4,579(1 )13.20(34,5827.73

010,305فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي 0011,65310,305111,65300000000.0011,6531 33.6011,6532.60

10ماشين آلت و تجهيزات 34,13747,904)34,137()47,904(0000000134,1378.27)34,137(0 )98.43(00.00

040,897رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن 0040,54540,897140,54511011110.0040,5452 116.9040,5469.06

10بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي 44,93344,995)44,933()44,995(0000000144,93310.88)44,933(0 )129.55(00.00

2167,207تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور 121,957126,30739,04240,9001160,999000002121,95729.5339,0421 112.57160,99935.96

118,855سيمان، آهک و گچ 103,051131,887)87,964()113,032(115,087000001103,05124.95)87,964(1 )253.62(15,0873.37

149,320محصولت شيميايي 23,84923,76731,27025,553255,11900000123,8495.7731,2702 90.1655,11912.31

035,262محصولت غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر 0036,04235,262136,04200000000.0036,0421 103.9236,0428.05

00حمل و نقل آبي 00000021,015021,01521,0150.2502 0.001,0150.23

295,427فلزات اساسي 44,77655,61434,26639,813279,04200000244,77610.8434,2662 98.8079,04217.66

10خودرو و ساخت قطعات 5955)59()55(00000001590.01)59(0 )0.17(00.00

212,549حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 394513,53712,504313,576000002390.0113,5373 39.0313,5763.03

12498,329جمع سرمايه گذاری در سهام 411,962485,04434,68313,28513446,64531,016031,01615412,97810034,68316 100447,661100

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 بابت رند شدن ارقام 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(10,000,0001,0004,373,650120,2730.06160,999167,20728,11029,1946,208صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان 40,72642,585 124,6221,353,800

100,0001,000927,00042,6550.9544,09161,99046,32665,13317,899صنعت روي زنگان 1,4369,685 52,30524,746

500,0001,000000.5640,54540,89714,42214,547352ايران ارقام 40,54540,897 02,811,391

)780(120,0001,000000.4736,04235,26263,47362,101شير پاستوريزه پگاه گلپايگان 36,04235,262 0567,832

)1,514(650,0001,000000.2234,95133,43724,99623,914گروه صنعتي سپاهان 34,95133,437 01,398,257

162,0001,0001,937,22639,1611.0634,58268,50720,21540,04633,925تامين ماسه ريخته گري )4,579(14,037 54,470)226,503(

)7,020(8,064,0001,0001,800,00023,8490.0332,23125,21115,80812,365پتروشيمي اراک 8,3821,444 23,767238,938

500,0001,000000.1422,88824,10932,69734,4421,221نيروکلر 22,88824,109 0700,000

500,0001,0005,545,471103,0510.1615,08718,85518,58123,2233,768سيمان فارس نو )87,964()113,032( 131,887)4,733,530(

)1,045(16,393,0001,000000.0013,53712,49216,92115,616کشتيراني جمهوري اسلمي ايران 13,53712,492 0800,000

)1,348(1,143,4221,000000.0211,65310,30558,26551,525پاليش نفت لوان 11,65310,305 0200,000

158,4381,0001,000210.00213121,00031,34710خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر 010 210

1,000,0001,0001,950180.0018269,23113,5898خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه 02 240

11,000,0001,000500,0002,1210.000006,6190فولد کاوه جنوب کيش )2,121()3,309( 3,309)500,000(

)ETF(10,000,0001,000167,0001,6840.0000010,0910صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر )1,684()1,685( 1,685)167,000(

22,720,2791,00023,200590.000002,4090پارس خودرو )59()55( 55)23,200(

109,9571,0001,035,00034,1370.0000046,2850گسترش صنايع وخدمات کشاورزي )34,137()47,904( 47,904)1,035,000(

1,500,0001,0005,000,00044,9330.000008,9990بيمه دانا )44,933()44,995( 44,995)5,000,000(

411,962446,645498,32951,684.00جمع 34,68313,285 485,044
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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

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

63,47338,9530شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

7,2116280فولد كاوه جنوب كیش

)EEE(28,79777,5760صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان

57,47714,7140پالیش نفت لوان

24,99634,9510گروه صنعتی سپاهان

15,80732,2310پتروشیمی اراک

58,0291,4360صنعت روي زنگان

14,42141,2660ایران ارقام

16,92150,7650كشتیرانی جمهوري اسلمی ایران

32,69722,8880نیروكلر

315,4080جمع
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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

)163(63,4782,91159,9242,748شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

4,6822,7496,8864,0431,294فولد كاوه جنوب كیش

)EEE(27,50036,85028,58638,3061,456صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان

18,58387,96425,920122,69534,731سیمان فارس نو

54,6663,06161,5603,447386پالیش نفت لوان

)EEE(10,0831,68410,0291,675صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر)9(

)3(2,543592,41356پارس خودرو

20,2164,57935,5318,0483,469تامین ماسه ریخته گري

32,98234,13741,68543,1449,007گسترش صنایع وخدمات كشاورزي

8,98644,9339,66648,3313,398بیمه دانا

13,24923,84913,97125,1481,299پتروشیمی اراک

14,42072114,4607232ایران ارقام

16,92137,22818,22040,0852,857كشتیرانی جمهوري اسلمی ایران

280,725338,44957,724جمع
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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

1398/12/29

1398/12/29

55 از


