
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 1399/04/31 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 655765شماره 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

2475,074استخراج کانه هاي فلزي 173,819210,763182,907264,3115356,726000002173,81928.37182,9075 54.70356,72637.66

112استخراج ساير معادن 9,22040,086)9,220()40,074(100000019,2201.50)9,220(1 )2.76(00.00

162,122دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش 20,55131,18313,58030,939134,13100000120,5513.3513,5801 4.0634,1313.60

00محصولت کاغذي 00000000000000.0000 0.0000.00

08,442فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي 006,9108,44216,91000000000.006,9101 2.076,9100.73

191,200لستيک و پلستيک 63,82768,639)1,232(22,561162,59500000163,82710.42)1,232(1 )0.37(62,5956.61

198,648انبوه سازي، املک و مستغلت 33,47544,4605,12454,188138,59900000133,4755.465,1241 1.5338,5994.08

20رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن 43,67584,318)43,675()84,318(0011011343,6767.13)43,675(1 )13.06(10.00

253,255تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور 80,07982,000)34,700()28,745(245,37900000280,07913.07)34,700(2 )10.38(45,3794.79

16,540بانکها و موسسات اعتباري 2,8812,8681,2763,67214,1570000012,8810.471,2761 0.384,1570.44

00سيمان، آهک و گچ 00000000000000.0000 0.0000.00

2129,645محصولت شيميايي 59,63165,53431,03564,111390,66600000259,6319.7331,0353 9.2890,6669.57

00محصولت غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر 00000000000000.0000 0.0000.00

00مواد و محصولت دارويي 00000000000000.0000 0.0000.00

00حمل و نقل آبي 00000021,015021,01521,0150.1702 0.001,0150.11

10شرکتهاي چند رشته اي صنعتي 3169)31()69(00000001310.01)31(0 )0.01(00.00

4215,626فلزات اساسي 124,548154,95433,82060,6723158,368000004124,54820.3233,8203 10.11158,36816.72

0137,448خودرو و ساخت قطعات 00105,336137,4481105,33600000000.00105,3361 31.50105,33611.12

240,322حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 398043,23840,242243,277000002390.0143,2382 12.9343,2774.57

201,318,334جمع سرمايه گذاری در سهام 611,776784,954334,368533,38022946,14431,016031,01623612,792100334,36825 100947,160100

110 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 1399/04/31 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 655765شماره اطلعیه :

ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال 

210 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 1399/04/31 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 655765شماره 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

250,0001,000001.92225,317327,65347,05068,420102,336معدني دماوند )حق تقدم( 225,317327,653 04,788,849

207,1661,000001.16105,336137,44843,89057,27032,112مهندسي نصير ماشين 105,336137,448 02,400,000

100,0001,000514460.6677,58299,091118,121150,87121,509صنعت روي زنگان 77,53699,045 46656,285

15,000,0001,0004,500,00062,7480.0371,544107,05014,30921,41035,506فولد کاوه جنوب کيش 8,79627,490 79,560500,000

51,0001,000509,83763,8270.9862,59591,200125,190182,40028,605درخشان تهران )1,232(22,561 68,639)9,837(

)5,884(2,413,9501,000000.0344,88839,00464,12655,720توسعه معادن روي ايران 44,88839,004 0700,000

)2,967(1,950,0001,0001,950180.0843,25640,28927,00225,150خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه 43,23840,245 441,600,000

143,500,0001,000000.0042,97255,84525,27832,85012,873مادر )هلدينگ( صنايع پتروشيمي خليج فارس 42,97255,845 01,700,000

4,006,6321,0002,000,00033,4750.0538,59998,64817,54544,84060,049سرمايه گذاري شاهد 5,12454,188 44,460200,000

15,000,0001,000000.0138,02542,72631,57235,4764,701سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا 38,02542,726 01,204,381

247,3601,000100,00020,5510.0434,13162,122310,282564,75027,991هلدينگ گروه صنعتي ملي 13,58030,939 31,18310,000

250,0001,000433,803150,2110.2631,37945,33248,05269,42013,953معدني دماوند )118,832()140,465( 185,797219,222

54,900,0001,0001,900,00023,6080.0030,20238,50015,10119,2508,298هلدينگ توسعه معادن و فلزات 6,59413,534 24,966100,000

81,500,0001,0002,900,00028,7110.0027,40355,64010,54021,40028,237سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين )1,308(21,043 34,597)300,000(

)355(55,500,0001,000000.0024,94024,58522,67322,350معدني وصنعتي چادر ملو 24,94024,585 01,100,000

)2,131(40,500,0001,000000.0020,29118,16040,58236,320گسترش نفت و گاز پارسيان 20,29118,160 0500,000

61,503,5391,000000.009,2429,4859,2429,485243ذوب آهن اصفهان 9,2429,485 01,000,000

)ETF(10,000,0001,000126,0007,3540.007,35410,52958,36583,5653,175صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلي لوتوس 01,530 8,9990

51,000,0001,000000.006,9108,44234,55042,2101,532پاليش نفت اصفهان 6,9108,442 0200,000

175,353,9721,0001,200,0002,8810.004,1576,5402,7714,3602,383بانک صادرات ايران 1,2763,672 2,868300,000

310 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 1399/04/31 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 655765شماره اطلعیه :

158,4381,0001,000210.00213321,00033,28412خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر 0)3( 360

)ETF(10,000,0001,0002,389,82072,7250.0000030,5470صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان )72,725()73,001( 73,001)2,389,820(

1,125,0001,000600,00036,2310.0000060,7500مس شهيد باهنر )36,231()36,450( 36,450)600,000(

101,400,0001,0001,800,00025,5230.0000021,6100ملي صنايع مس ايران )25,523()38,898( 38,898)1,800,000(

3,000,0001,000300,00012,7180.0000050,9600پرداخت الکترونيک سامان کيش )12,718()15,288( 15,288)300,000(

220,0001,000300,0909,2200.000120133,58012تامين ماسه ريخته گري )9,220()40,074( 40,086)300,000(

500,0001,0001,500,00030,9570.0000046,0200ايران ارقام )30,957()69,030( 69,030)1,500,000(

80,000,0001,0003,636310.0000019,0700سرمايه گذاري تامين اجتماعي )31()69( 69)3,636(

1,000,0001,000450,00030,9200.0000068,7500پديده شيمي قرن )30,920()30,937( 30,937)450,000(

611,776946,1441,318,334372,190.00جمع 334,368533,380 784,954

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

410 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 1399/04/31 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 655765شماره 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

40,58220,2910گسترش نفت و گاز پارسیان

31,36043,9050سیمان فارس و خوزستان

14,2487,1240سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین

16,13945,0020هلدینگ توسعه معادن و فلزات

2,76017,6650بانک صادرات ایران

17,5928,7960فولد كاوه جنوب كیش

58,7705,8770مس شهید باهنر

64,12651,3010توسعه معادن روي ایران

83,05018,2710سرمایه گذاري شفا دارو

27,02343,2380خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه

22,67224,9400معدنی وصنعتی چادر ملو

21,10852,7720سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی كشوري

10,61853,9120گروه صنایع كاغذ پارس

27,13684,1240ملی صنایع مس ایران

25,27742,9720مادر )هلدینگ( صنایع پتروشیمی خلیج فارس

34,5506,9100پالیش نفت اصفهان

9,2429,2420ذوب آهن اصفهان

33,40573,4930هلدینگ توكا فولد

68,22610,2340بهپاک

121,07048,4280تامین ماسه ریخته گري

116,71580,1600صنعت روي زنگان

36,15736,1570سرمایه گذاري تامین اجتماعی

464,88327,8930هلدینگ گروه صنعتی ملی

25,6205,1240سرمایه گذاري شاهد

510 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 1399/04/31 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 655765شماره اطلعیه :

485,733106,4840معدنی دماوند

29,99961,6760سرمایه گذاري صنایع برق و آب صبا

43,890105,3360مهندسی نصیر ماشین

27,15432,2640بانک دي

16,66650سرمایه گذاري سیمان تامین

47,050225,3170معدنی دماوند

1,348,9130جمع

610 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 1399/04/31 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 655765شماره 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

)8,706(31,36043,90525,14235,199سیمان فارس و خوزستان

10,5408,43219,44215,5547,122سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین

14,28738,40816,61844,6756,267هلدینگ توسعه معادن و فلزات

2,68616,3893,30620,1683,779بانک صادرات ایران

60,15442,10863,72444,6072,499مس شهید باهنر

64,1306,41364,5606,45643توسعه معادن روي ایران

)EEE(30,43172,72531,29974,7992,074صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان

83,05018,27186,12718,948677سرمایه گذاري شفا دارو

21,10852,77221,18452,960188سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی كشوري

10,61853,91211,67259,2635,351گروه صنایع كاغذ پارس

22,376109,64733,162162,49852,851ملی صنایع مس ایران

)13,569(33,40573,49327,23859,924هلدینگ توكا فولد

42,39312,71848,35314,5061,788پرداخت الکترونیک سامان كیش

)834(68,22610,23462,6669,400بهپاک

82,35457,648135,03794,52636,878تامین ماسه ریخته گري

85,9932,62489,5652,733109صنعت روي زنگان

20,63830,95751,20376,80545,848ایران ارقام

36,05636,18840,11540,2614,073سرمایه گذاري تامین اجتماعی

286,26014,313449,48022,4748,161هلدینگ گروه صنعتی ملی

125,2411,232153,9081,514282درخشان تهران

225,316,000,000225,316225,316,000,000225,3160معدنی دماوند

68,71130,92070,68031,806886پدیده شیمی قرن

27,77423,65132,93728,0484,397سرمایه گذاري صنایع برق و آب صبا

27,15432,26440,08547,62715,363بانک دي

16,666516,66650سرمایه گذاري سیمان تامین

710 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 1399/04/31 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 655765شماره اطلعیه :

1,014,5451,190,072175,527جمع

810 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 1399/04/31 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 655765شماره 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

1399/12/301398/12/29

ارزش اسمی هر 

سهم

*

1398/12/291399/04/07200,000100,0000438200400صنعت روي زنگان 1,000

هلدينگ توسعه معادن و 

فلزات

1398/12/291399/04/192,000,00054,900,00006966001,2000 1,000

1398/12/291399/04/22653,025250,00006272501630معدني دماوند 1,000

1398/12/291399/04/255,000,00015,000,00006483201,6000فولد کاوه جنوب کيش 1,000

1398/12/291399/04/25100,000247,3600178172170هلدينگ گروه صنعتي ملي 1,000

1398/12/291399/04/29200,00051,000,0000559400800پاليش نفت اصفهان 1,000

1399/02/311399/04/141,400,0005,625,00001,0591,2551,7570سيمان فارس و خوزستان 1,000

9,553,025127,122,36004,2053,1974,8570جمع 0

 * 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

4857

910 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 1399/04/31 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 655765شماره اطلعیه :

كادر توضیحی مربوط به اطلعات دوره 1 ماهه منتهی به

كادر توضیحی مربوط اطلعات تجمعی از ابتداي سال تا پایان مورخ

1399/04/31

1399/04/31

1010 از


