
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 1398/11/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 610000شماره 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

154,470استخراج ساير معادن 39,16144,066010,404139,16100000139,1618.3201 0.0039,1619.48

147,904ماشين آلت و تجهيزات 30,17033,4063,96714,498134,13700000130,1706.413,9671 )6.86(34,1378.27

044,995بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي 0044,93344,995144,93300000000.0044,9331 )77.72(44,93310.88

4126,307تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور 281,328286,669)159,371()160,362(2121,957000004281,32859.76)159,371(2 275.68121,95729.53

1131,887سيمان، آهک و گچ 116,954172,081)13,903()40,194(1103,051000001116,95424.84)13,903(1 24.05103,05124.95

023,767محصولت شيميايي 0023,84923,767123,84900000000.0023,8491 )41.25(23,8495.77

00رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن 00000011011110.0001 0.0010.00

00حمل و نقل آبي 00000021,015021,01521,0150.2202 0.001,0150.25

155,614فلزات اساسي 2,1212,83142,65552,783244,7760000012,1210.4542,6552 )73.78(44,77610.84

055خودرو و ساخت قطعات 00595515900000000.00591 )0.10(590.01

245حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 394005239000002390.0102 0.00390.01

10485,044جمع سرمايه گذاری در سهام 469,773539,093)57,811()54,049(12411,96231,016031,01613470,789100)57,811(15 100412,978100

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 

مغايرت مربوط به نماد کماسه ناشي از افزايش سرمايه است. ساير مغايرت هاي احتمالي ناشي از رند شدن اعداد 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(10,000,0001,0008,130,000223,5720.04120,273124,62227,49928,4944,349صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان )103,299()103,367( 227,989)3,756,350(

500,0001,0006,552,243116,9541.11103,051131,88718,58323,78328,836سيمان فارس نو )13,903()40,194( 172,081)1,006,772(

1,500,0001,000000.3344,93344,9958,9878,99962بيمه دانا 44,93344,995 05,000,000

100,0001,000000.9342,65552,30546,01456,4249,650صنعت روي زنگان 42,65552,305 0927,000

162,0001,0001,937,22639,1611.2039,16154,47020,21528,11815,309تامين ماسه ريخته گري 010,404 44,0660

109,9571,000940,00030,1700.9434,13747,90432,98346,28513,767گسترش صنايع وخدمات کشاورزي 3,96714,498 33,40695,000

)82(8,064,0001,000000.0223,84923,76713,24913,204پتروشيمي اراک 23,84923,767 01,800,000

11,000,0001,000500,0002,1210.002,1213,3094,2426,6191,188فولد کاوه جنوب کيش 0478 2,8310

)ETF(10,000,0001,000167,0001,6840.001,6841,68510,08410,0911صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر 01 1,6840

)4(22,720,2791,000000.0059552,5432,409پارس خودرو 5955 023,200

158,4381,0001,000210.00212121,00021,2880خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر 03 180

1,000,0001,0001,950180.0018249,23112,4166خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه 02 220

)ETF(10,000,0001,000630,26811,9470.0000019,7420صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان )11,947()12,442( 12,442)630,268(

)ETF(10,000,0001,0004,381,86344,1250.0000010,1680صندوق سرمايه گذاري امين يکم فردا )44,125()44,554( 44,554)4,381,863(

469,773411,962485,04473,082.00جمع )57,811()54,049( 539,093
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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

27,66213,7040سیمان فارس نو

2,543590پارس خودرو

41,7573,9670گسترش صنایع وخدمات كشاورزي

8,98644,9330بیمه دانا

13,24923,8490پتروشیمی اراک

46,01442,6550صنعت روي زنگان

129,1670جمع
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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

)EEE(27,499103,29928,210105,9692,670صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان

)EEE(18,95511,94720,03912,630683صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت كیان

)EEE(10,06944,12510,06944,123صندوق سرمایه گذاري امین یکم فردا)2(

18,37827,60725,41538,17910,572سیمان فارس نو

186,978200,90113,923جمع
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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

1398/11/30

1398/11/30
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