
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 1398/07/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 581576شماره 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

112,602استخراج زغال سنگ 26,43429,440)10,242()16,838(116,19200000126,4346.06)10,242(1 )12.86(16,1923.14

10استخراج کانه هاي فلزي 2,7782,869)2,778()2,869(000000012,7780.64)2,778(0 )3.49(00.00

02,218فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي 002,1632,21812,16300000000.002,1631 2.722,1630.42

07,902ماشين آلت و تجهيزات 008,9327,90218,93200000000.008,9321 11.218,9321.73

02,362شرکتهاي چند رشته اي صنعتي 002,3742,36212,37400000000.002,3741 2.982,3740.46

141,460واسطه گريهاي مالي و پولي 19,56521,43622,23220,024141,79700000119,5654.4822,2321 27.9141,7978.10

03,080انبوه سازي، املک و مستغلت 003,7753,08013,77500000000.003,7751 4.743,7750.73

00عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 00000000000000.0000 0.0000.00

154,244تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور 12,96113,42741,26740,817254,22800000112,9612.9741,2672 51.8054,22810.51

119,701بانکها و موسسات اعتباري 7,77213,00812,5336,693320,3050000017,7721.7812,5333 15.7320,3053.94

00ساير محصولت کاني غيرفلزي 00000000000000.0000 0.0000.00

17,355سرمايه گذاريها 8,0899,824)679()2,469(17,4100000018,0891.85)679(1 )0.85(7,4101.44

16,935سيمان، آهک و گچ 3,0222,9815,8593,95418,8810000013,0220.695,8591 7.368,8811.72

011,600محصولت شيميايي 0014,92511,600114,92500000000.0014,9251 18.7414,9252.89

20محصولت غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر 17,16617,309)17,166()17,309(0000000217,1663.93)17,166(0 )21.55(00.00

372,452مواد و محصولت دارويي 78,65292,365)2,315()19,913(376,33700000378,65218.03)2,315(3 )2.91(76,33714.79

00کاشي و سراميک 00000000000000.0000 0.0000.00

00رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن 00000011011110.0001 0.0010.00

00حمل و نقل آبي 00000021,015021,01521,0150.2302 0.001,0150.20

233,927فلزات اساسي 26,08428,8285,8315,099231,91500000226,0845.985,8312 7.3231,9156.19

16,768خودرو و ساخت قطعات 4,2753,8562,5352,91216,8100000014,2750.982,5351 3.186,8101.32

18 از



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 1398/07/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 581576شماره اطلعیه :

3208,477حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 228,506270,151)9,586()61,674(3218,920000003228,50652.37)9,586(3 )12.03(218,92042.43

18491,083جمع سرمايه گذاری در سهام 435,304505,49479,660)14,411(23514,96431,016031,01621436,32010079,66026 100515,980100

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 

يک ميليون ر مغايرت ابتدا و انتهاي دوره شرکت پارس دارو به دليل رندينگ است.

28 از



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 1398/07/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 581576شماره 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

)9,328(500,0001,0005,655,249113,2291.04106,98197,65320,56418,771توسعه خدمات دريايي و بندري سينا )6,248()41,330( 138,983)452,899(

)17,367(1,000,0001,0006,175,074100,7730.4983,08465,71717,13113,550خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه )17,689()38,018( 103,735)1,325,039(

)5,112(480,0001,000650,0003,8680.7246,43941,32713,47611,993داروسازي آوه سينا 42,57134,894 6,4332,796,005

)337(1,000,0001,000500,00019,5650.1041,79741,46041,79741,460مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان 22,23220,024 21,436500,000

)ETF(1,000,0001,000000.3231,98931,93510,10710,090صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر)54( 31,98931,935 03,165,100

2,900,0001,0001,150,21918,5020.0629,89631,12318,68319,4501,227سرمايه گذاري دارويي تامين 11,3949,999 21,124449,958

158,4371,0003,334,94814,5043.0528,85545,1075,9689,33016,252خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر 14,35117,674 27,4331,499,699

11,000,0001,0003,900,00018,9830.0424,59328,6845,0915,9384,091فولد کاوه جنوب کيش 5,6108,229 20,455930,626

)ETF(1,000,0001,000512,00012,9610.0822,23922,30926,79426,87870صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان 9,2788,882 13,427318,010

)3,590(36,0001,0001,550,55926,4342.6416,19212,60217,04813,269فرآوري زغال سنگ پروده طبس )10,242()16,838( 29,440)600,752(

)3,325(160,0001,000000.6214,92511,60015,11711,750لعابيران 14,92511,600 0987,293

)698(50,400,0001,000000.0110,6259,9272,3612,206بانک پاسارگاد 10,6259,927 04,500,000

)1,030(470,0001,000000.158,9327,90212,43511,001پمپ سازي ايران 8,9327,902 0718,321

)1,946(500,0001,000500,0003,0220.288,8816,9356,4125,007سيمان خزر 5,8593,954 2,981885,128

)55(797,2801,0001,200,0008,0890.147,4107,3556,7416,691تکادو )679()2,469( 9,824)100,751(

)2,079(2,600,0001,000000.057,3225,2436,1914,433هلدينگ توکا فولد 7,3225,243 01,182,780

)42(15,300,0001,000000.016,8106,7686,8106,768ايران خودرو 6,8106,768 01,000,000

175,353,9721,000000.015,8315,91056056879بانک صادرات ايران 5,8315,910 010,405,363

223,926,1271,000000.003,8493,86448148315بانک تجارت 3,8493,864 08,000,000

)695(500,0001,000000.143,7753,0805,2524,285سرمايه گذاري مسکن زاينده رود 3,7753,080 0718,794
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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 1398/07/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 581576شماره اطلعیه :

)12(27,000,0001,000000.002,3742,3623,9573,938سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري 2,3742,362 0600,000

13,800,0001,000000.002,1632,21818,34718,81655پاليش نفت بندرعباس 2,1632,218 0117,893

600,0001,000000.002230,76930,8190توزيع داروپخش 22 065

1,000,0001,000450,0004,2750.000008,5690بهمن ديزل )4,275()3,856( 3,856)450,000(

500,0001,000919,8677,1010.000009,1030زرين معدن آسيا )7,101()8,373( 8,373)919,867(

2,936,4221,000395,0072,7780.000007,2650توسعه معدني و صنعتي صبا نور )2,778()2,869( 2,869)395,007(

500,0001,000853,18610,8190.0000012,8200بهپاک )10,819()10,937( 10,937)853,186(

525,0001,0002,104,17256,2820.0000030,8000پارس دارو )56,282()64,808( 64,808)2,104,172(

50,000,0001,0003,000,0007,7720.000004,3360بانک ملت )7,772()13,008( 13,008)3,000,000(

2,231,5041,0001,400,0006,3470.000004,5520گروه کارخانجات صنعتي تبرک )6,347()6,372( 6,372)1,400,000(

)23,881.00(435,304514,964491,083جمع 79,660)14,411( 505,494

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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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 1398/07/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 581576شماره 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

20,97619,5140سرمایه گذاري دارویی تامین

9,56914,3510خدمات دریایی و كشتیرانی خط دریا بندر

5605,8310بانک صادرات ایران

2,36113,1750بانک پاسارگاد

6,0285,6100فولد كاوه جنوب كیش

)EEE(26,79322,2390صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان

44,46422,2320مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

18,00293,1630خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه

3,9562,3740سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی كشوري

4813,8490بانک تجارت

6,6195,8590سیمان خزر

32,4911,5120پارس دارو

6,1908,5010هلدینگ توكا فولد

24,40515,7930توسعه خدمات دریایی و بندري سینا

9,27910,7340زرین معدن آسیا

15,22542,5710داروسازي آوه سینا

12,4348,9320پمپ سازي ایران

57,14232,5970تولید برق عسلویه مپنا

14,9827,4910سرامیک هاي صنعتی اردكان

)EEE(10,13084,3380صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر

7,29920تولیدي فولد سپید فراب كویر

9,9025,2410كاشی تکسرام

6,8106,8100ایران خودرو

18,3472,1630پالیش نفت بندرعباس
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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 1398/07/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 581576شماره اطلعیه :

5,2513,7750سرمایه گذاري مسکن زاینده رود

15,11714,9250لعابیران

30,76920توزیع داروپخش

453,5840جمع
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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 1398/07/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 581576شماره 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

16,9058,12020,3379,7681,648سرمایه گذاري دارویی تامین

2,5907,7726,23118,69410,922بانک ملت

2,3622,5502,4112,60353بانک پاسارگاد

4,5336,3474,5776,40861گروه كارخانجات صنعتی تبرک

)EEE(25,31412,96126,27513,453492صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان

)3,535(17,054110,85216,510107,317خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه

26,87257,79430,89466,4458,651پارس دارو

)308(6,1891,1794,572871هلدینگ توكا فولد

12,68010,81913,06311,146327بهپاک

6,7396796,99770526تکادو

20,03722,04125,71428,2866,245توسعه خدمات دریایی و بندري سینا

7,0322,7787,2222,85375توسعه معدنی و صنعتی صبا نور

17,04810,24217,87410,738496فرآوري زغال سنگ پروده طبس

)117(9,5004,2759,2404,158بهمن دیزل

8,58817,83511,53123,9466,111زرین معدن آسیا

)5,928(57,14232,59746,75026,669تولید برق عسلویه مپنا

14,9827,49115,7847,892401سرامیک هاي صنعتی اردكان

)EEE(10,14552,34910,09252,075صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر)274(

7,29927,29920تولیدي فولد سپید فراب كویر

)1,049(9,9025,2417,9204,192كاشی تکسرام

373,924398,22124,297جمع
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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 1398/07/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 581576شماره 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

1398/12/291397/12/29

ارزش اسمی هر 

سهم

*

1398/03/311398/07/29718,321470,00006383002150پمپ سازي ايران 1,000

718,321470,00006383002150جمع 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

17531

17746

كادر توضیحی مربوط به اطلعات دوره 1 ماهه منتهی به

كادر توضیحی مربوط اطلعات تجمعی از ابتداي سال تا پایان مورخ

1398/07/30

1398/07/30

88 از


