
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 1398/10/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 604940شماره 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

144,066استخراج ساير معادن 24,03424,19715,12719,869139,16100000124,0345.1715,1271 244.0639,1618.32

033,406ماشين آلت و تجهيزات 0030,17033,406130,17000000000.0030,1701 486.7730,1706.41

00بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي 00000000000000.0000 0.0000.00

4286,669تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور 211,627213,12569,70173,5444281,328000004211,62745.5569,7014 1,124.57281,32859.76

1172,081سيمان، آهک و گچ 84,65599,92932,29972,1521116,95400000184,65518.2232,2991 521.12116,95424.84

10مواد و محصولت دارويي 54,32291,318)54,322()91,318(0000000154,32211.69)54,322(0 )876.44(00.00

00رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن 00000011011110.0001 0.0010.00

00حمل و نقل آبي 00000021,015021,01521,0150.2202 0.001,0150.22

12,831فلزات اساسي 16,00020,376)13,879()17,545(12,12100000116,0003.44)13,879(1 )223.93(2,1210.45

139حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 72,93691,446)72,898()91,407(23800000172,93615.70)72,898(2 )1,176.15(380.01

9539,092جمع سرمايه گذاری در سهام 463,574540,3916,198)1,299(10469,77231,016031,01612464,5901006,19813 100470,788100

ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال 

15 از
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569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 604940شماره 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

)ETF(10,000,0001,0005,634,700154,1420.08223,572227,98927,50028,0434,417صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان 69,43072,799 155,1902,495,300

500,0001,0005,113,58084,6551.31116,954172,08117,84926,26355,127سيمان فارس نو 32,29972,152 99,9291,438,663

)ETF(10,000,0001,0003,181,44332,0360.0444,12544,55410,07010,168429صندوق سرمايه گذاري امين يکم فردا 12,08912,202 32,3521,200,420

162,0001,000900,00024,0340.8839,16144,06627,45230,8914,905تامين ماسه ريخته گري 15,12719,869 24,197526,503

109,9571,000000.8530,17033,40632,09635,5393,236گسترش صنايع وخدمات کشاورزي 30,17033,406 0940,000

)ETF(10,000,0001,000630,26811,9470.0111,94712,44218,95519,742495صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان 0354 12,0880

11,000,0001,0004,000,00016,0000.002,1212,8314,2425,663710فولد کاوه جنوب کيش )13,879()17,545( 20,376)3,500,000(

)ETF(10,000,0001,0001,338,00013,5020.001,6841,68410,08410,0860صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر )11,818()11,811( 13,495)1,171,000(

)3(158,4381,000000.00211821,00018,035خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر 2118 01,000

1,000,0001,0007,802,64372,9360.0017218,71811,0654خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه )72,919()91,425( 91,446)7,800,693(

480,0001,0003,542,35754,3220.0000025,7790داروسازي آوه سينا )54,322()91,318( 91,318)3,542,357(

463,574469,772539,09269,320.00جمع 6,198)1,299( 540,391
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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

21,000210خدمات دریایی و كشتیرانی خط دریا بندر

5,1404,1120فولد كاوه جنوب كیش

)EEE(27,82469,4300صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان

3,7903790فولد كاوه جنوب كیش

)EEE(10,07012,0890صندوق سرمایه گذاري امین یکم فردا

22,45032,2990سیمان فارس نو

)EEE(10,08522,9050صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر

7,8687,8680بیمه آسیا

28,73115,1270تامین ماسه ریخته گري

14,6045,5240گروه صنعتی سپاهان

32,09530,1700گسترش صنایع وخدمات كشاورزي

199,9240جمع
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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

4,18317,9915,22622,4744,483فولد كاوه جنوب كیش

9,34772,91911,22687,57614,657خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه

3,7903793,95039516فولد كاوه جنوب كیش

15,33454,32225,04988,73334,411داروسازي آوه سینا

)EEE(10,08834,72310,08334,707صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر)16(

7,8687,8688,1628,162294بیمه آسیا

14,6045,52418,0626,8321,308گروه صنعتی سپاهان

193,726248,87955,153جمع
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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

1398/10/30

1398/10/30

55 از


