
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 1399/01/31 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 628260شماره 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

1115,691رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن 40,54540,89740,28274,794380,82711011240,5469.0640,2824 103.7380,82816.61

019,819بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي 0018,10519,819218,10500000000.0018,1052 46.6218,1053.72

164,891تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور 160,999167,207)98,065()102,316(262,934000001160,99935.96)98,065(2 )252.52(62,93412.94

0191,038بانکها و موسسات اعتباري 00176,692191,0384176,69200000000.00176,6924 454.99176,69236.32

10سيمان، آهک و گچ 15,08818,855)15,088()18,855(0000000115,0883.37)15,088(0 )38.85(00.00

245,443محصولت شيميايي 55,11949,320)10,747()3,877(244,37200000255,11912.31)10,747(2 )27.67(44,3729.12

10محصولت غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر 36,04235,262)36,042()35,262(0000000136,0428.05)36,042(0 )92.81(00.00

00حمل و نقل آبي 00000021,015021,01521,0150.2302 0.001,0150.21

1109,424استخراج ساير معادن 34,58268,507040,917134,58200000134,5827.7301 0.0034,5827.11

10فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي 11,65410,305)11,654()10,305(0000000111,6542.60)11,654(0 )30.01(00.00

032شرکتهاي چند رشته اي صنعتي 00313213100000000.00311 0.08310.01

273,804فلزات اساسي 79,04295,427)11,143()21,623(267,89900000279,04217.66)11,143(2 )28.69(67,89913.96

375حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 13,57612,549)13,537()12,474(23900000313,5763.03)13,537(2 )34.86(390.01

13620,217جمع سرمايه گذاری در سهام 446,647498,32938,834121,88819485,48131,016031,01616447,66310038,83422 100486,497100

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 احتمالي بابت رند شدن مبالغ 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

8,000,0001,000000.1185,99289,8539,70010,1363,861بانک سامان 85,99289,853 08,864,818

500,0001,0002,811,39140,5450.6962,45692,90518,10326,92930,449ايران ارقام 21,91152,008 40,897638,609

)ETF(10,000,0001,0005,727,450160,9990.0255,58058,18828,11029,4292,608صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان )105,419()109,019( 167,207)3,750,200(

6,060,0001,000000.0749,75355,40412,43813,8515,651موسسه اعتباري عسکريه 49,75355,404 04,000,000

3,600,0001,000000.0449,36949,68836,84037,078319توليدي فولد سپيد فراب کوير 49,36949,688 01,340,095

50,000,0001,000000.0138,21242,9289,55310,7324,716بانک ملت 38,21242,928 04,000,000

162,0001,0001,710,72334,5821.0634,582109,42420,21563,96474,842تامين ماسه ريخته گري 040,917 68,5070

)1,497(500,0001,000700,00022,8880.1528,56427,06738,22636,223نيروکلر 5,6762,958 24,10947,238

100,0001,000951,74644,0910.4018,53024,11646,32560,2925,586صنعت روي زنگان )25,561()37,874( 61,990)551,746(

8,064,0001,0002,038,93832,2310.0115,80818,37615,80818,3762,568پتروشيمي اراک )16,423()6,835( 25,211)1,038,938(

1,500,0001,000000.2115,64317,3794,8885,4311,736بيمه نوين 15,64317,379 03,200,000

2,650,0001,000000.0211,74112,49428,47130,297753آسان پرداخت پرشين 11,74112,494 0412,386

)ETF(10,000,0001,000000.007,3546,70358,36553,206صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلي لوتوس)651( 7,3546,703 0126,000

3,000,0001,000000.016,63010,29222,10034,3093,662پرداخت الکترونيک سامان کيش 6,63010,292 0300,000

10,000,0001,000000.002,7352,8536,8387,133118بانک سينا 2,7352,853 0400,000

)22(1,200,0001,000000.032,4622,4406,1556,100بيمه زندگي خاورميانه 2,4622,440 0400,000

80,000,0001,000000.0031328,5269,0271سرمايه گذاري تامين اجتماعي 3132 03,636

158,4381,0001,000210.00214321,00043,73922خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر 012 310

1,000,0001,0001,950180.0018329,23116,54914خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه 06 260

120,0001,000567,83236,0420.0000062,1010شير پاستوريزه پگاه گلپايگان )36,042()35,262( 35,262)567,832(
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16,393,0001,000800,00013,5370.0000015,6160کشتيراني جمهوري اسلمي ايران )13,537()12,492( 12,492)800,000(

650,0001,0001,398,25734,9510.0000023,9140گروه صنعتي سپاهان )34,951()33,437( 33,437)1,398,257(

500,0001,000811,94115,0880.0000023,2230سيمان فارس نو )15,088()18,855( 18,855)811,941(

1,143,4221,000200,00011,6540.0000051,5250پاليش نفت لوان )11,654()10,305( 10,305)200,000(

446,647485,481620,217134,736.00جمع 38,834121,888 498,329

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
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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

28,47011,7410آسان پرداخت پرشین

9,54741,0560بانک ملت

)EEE(58,3657,3540صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلي لوتوس

12,16467,1630موسسه اعتباري عسکریه

4,88816,6210بیمه نوین

22,1006,6300پرداخت الکترونیک سامان كیش

9,70085,9920بانک سامان

36,83949,3690تولیدي فولد سپید فراب كویر

22,36236,8980ایران ارقام

40,58266,6620نیروكلر

6,8372,7350بانک سینا

6,1552,4620بیمه زندگی خاورمیانه

8,525310سرمایه گذاري تامین اجتماعی

394,7140جمع
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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

9,4802,8449,7202,91672بانک ملت

63,47236,04269,50639,4683,426شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

)EEE(28,110105,41929,264109,7494,330صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان

11,44517,41013,30820,2452,835موسسه اعتباري عسکریه

4,8909785,1951,03961بیمه نوین

18,58215,08828,28622,9677,879سیمان فارس نو

)1,268(58,27011,65451,93010,386پالیش نفت لوان

)2,307(24,99634,95123,34632,644گروه صنعتی سپاهان

15,80716,42316,36016,998575پتروشیمی اراک

46,32725,56158,92032,5096,948صنعت روي زنگان

14,81814,98718,23218,4403,453ایران ارقام

16,92113,53718,29114,6331,096كشتیرانی جمهوري اسلمی ایران

)2,382(38,22660,98636,73358,604نیروكلر

355,880380,59824,718جمع
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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

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

1399/01/31

1399/01/31
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