
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 1399/09/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 704801شماره 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

10دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش 41,53843,728)41,538()43,728(0000000141,5383.46)41,538(0 )379.13(00.00

00محصولت چوبي 00000000000000.0000 0.0000.00

062,346فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي 0066,86962,346166,86900000000.0066,8691 610.3466,8695.52

1101,455لستيک و پلستيک 62,595113,5350)12,080(162,59500000162,5955.2101 0.0062,5955.17

161,929حمل و نقل آبي 44,98864,2988,828)2,369(153,81621,015021,015346,0033.838,8283 80.5854,8314.53

00فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط 00000000000000.0000 0.0000.00

00بانکها و موسسات اعتباري 00000000000000.0000 0.0000.00

120,700سرمايه گذاريها 12710620,07820,594120,2050000011270.0120,0781 183.2620,2051.67

025,175محصولت شيميايي 0026,09725,175126,09700000000.0026,0971 238.2026,0972.15

1251,565محصولت غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر 402,687268,3376,473)16,772(1409,160000001402,68733.556,4731 59.08409,16033.78

00رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن 00000016016160.0001 0.0060.00

014,049شرکتهاي چند رشته اي صنعتي 0015,41614,049115,41600000000.0015,4161 140.7115,4161.27

2155,482فلزات اساسي 169,507147,59110,8347,8913180,341000002169,50714.1210,8343 98.89180,34114.89

183,625خودرو و ساخت قطعات 150,625150,204)77,614()66,579(173,011000001150,62512.55)77,614(1 )708.42(73,0116.03

2307,166حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 327,235259,955)24,487(47,2112302,748000002327,23527.26)24,487(2 )223.50(302,74824.99

101,083,492جمع سرمايه گذاری در سهام 1,199,3021,047,75410,95635,738131,210,25831,021031,021131,200,32310010,95616 1001,211,279100

ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 126766 میلیون ریال 

16 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 1399/09/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 704801شماره 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

)157,595(350,0001,0004,254,604402,6871.24409,160251,56593,96057,770نوش مازندران 6,473)16,772( 268,337100,000

1,950,0001,00014,701,950327,2140.70302,727307,13222,25622,5804,405خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه )24,487(47,202 259,930)1,100,000(

)32,547(100,0001,000911,799123,1700.91123,17090,623135,08599,390صنعت روي زنگان 0)3,493( 94,1160

207,1661,0003,090,000150,6250.7273,01183,62548,67455,75010,614مهندسي نصير ماشين )77,614()66,579( 150,204)1,590,000(

)4,523(1,143,4221,000000.0566,86962,346111,448103,910پاليش نفت لوان 66,86962,346 0600,000

51,0001,000500,00062,5950.9862,595101,455125,190202,91038,860درخشان تهران 0)12,080( 113,5350

270,0001,0002,050,00044,9880.8853,81661,92922,76626,1988,113شرکت کشتيراني آريا 8,828)2,369( 64,298313,904

15,000,0001,0002,500,00046,3370.0249,24356,87519,69722,7507,632فولد کاوه جنوب کيش 2,9063,400 53,4750

)922(287,000,0001,000000.0026,09725,17513,73513,250مادر )هلدينگ( صنايع پتروشيمي خليج فارس 26,09725,175 01,900,000

17,500,0001,000000.0120,20520,70020,20520,700495سرمايه گذاري ملي ايران 20,20520,700 01,000,000

)1,367(27,000,0001,000000.0015,41614,04917,12915,610سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري 15,41614,049 0900,000

200,000,0001,000000.007,9287,98415,78815,90056ملي صنايع مس ايران 7,9287,984 0502,145

158,4381,0001,000210.00213421,00034,01513خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر 09 250

247,3601,000120,00041,5380.0000010هلدينگ گروه صنعتي ملي )41,538()43,728( 43,728)120,000(

121,9001,0001,0001270.0000010سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال )127()106( 106)1,000(

)126,766.00(1,199,3021,210,2581,083,492جمع 10,95635,738 1,047,754

26 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 1399/09/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 704801شماره اطلعیه :

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

550,00010,0005396000.00611,132رهياب رايانه گستر

1,02101,021جمع

36 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 1399/09/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 704801شماره 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

29,62014,8100گروه بهمن

19,86725,8280سرمایه گذاري ملی ایران

20,99039,8810فولد كاوه جنوب كیش

22,2428,8970خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه

17,12917,1290سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی كشوري

15,95312,7970ملی صنایع مس ایران

13,73526,0970مادر )هلدینگ( صنایع پتروشیمی خلیج فارس

38,96130سرمایه گذاري بوعلی

111,44866,8690پالیش نفت لوان

31,64431,6440سرمایه گذاري تامین اجتماعی

46,8585,6230مهندسی نصیر ماشین

64,7306,4730نوش مازندران

28,1238,8280شركت كشتیرانی آریا

166,66610صنایع چوب خزر كاسپین

56,37819,8560فرابورس ایران

4,9901,4970بانک اقتصاد نوین

286,2330جمع

46 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 1399/09/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 704801شماره 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

29,62014,81029,82614,913103گروه بهمن

18,7435,62322,0736,622999سرمایه گذاري ملی ایران

19,46036,97521,99041,7824,807فولد كاوه جنوب كیش

)868(22,25633,38421,67732,516خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه

)127(17,1301,71315,8601,586سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی كشوري

)313(16,2304,86915,1864,556ملی صنایع مس ایران

38,961338,96130سرمایه گذاري بوعلی

)2,691(31,64431,64428,95328,953سرمایه گذاري تامین اجتماعی

)6,130(346,15041,538295,06635,408هلدینگ گروه صنعتی ملی

48,67683,23753,11590,8277,590مهندسی نصیر ماشین

)24(127,000127103,000103سرمایه گذاري چشم انداز توسعه شمال

166,6661166,66610صنایع چوب خزر كاسپین

56,37819,85658,49120,600744فرابورس ایران

4,9901,4975,6831,705208بانک اقتصاد نوین

275,277279,5754,298جمع

56 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 1399/09/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 704801شماره 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

1399/12/30

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

1399/09/30

1399/09/30

66 از


