
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 1399/10/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 714777شماره 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

10فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي 66,86962,346)66,869()62,346(0000000166,8695.52)66,869(0 )451.63(00.00

10لستيک و پلستيک 62,595101,455)62,595()101,455(0000000162,5955.17)62,595(0 )422.77(00.00

187,934حمل و نقل آبي 53,81661,9293,19626,005157,01221,015021,015354,8314.533,1963 21.5958,0274.73

10سرمايه گذاريها 20,20520,700)20,205()20,700(0000000120,2051.67)20,205(0 )136.46(00.00

10محصولت شيميايي 26,09725,175)26,097()25,175(0000000126,0972.15)26,097(0 )176.26(00.00

1301,703محصولت غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر 409,160251,5652,56450,1381411,724000001409,16033.782,5641 17.32411,72433.58

00رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن 00000016016160.0001 0.0060.00

10شرکتهاي چند رشته اي صنعتي 15,41614,049)15,416()14,049(0000000115,4161.27)15,416(0 )104.12(00.00

3126,808فلزات اساسي 180,341155,482)32,387()28,674(3147,954000003180,34114.89)32,387(3 )218.74(147,95412.07

10خودرو و ساخت قطعات 73,01183,625)73,010()83,625(0100000173,0116.03)73,010(0 )493.11(10.00

2638,942حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 302,748307,166305,625331,7762608,373000002302,74824.99305,6252 2,064.20608,37349.62

131,155,387جمع سرمايه گذاری در سهام 1,210,2581,083,49214,80671,89571,225,06431,021031,021161,211,27910014,80610 1001,226,085100

ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 69676 میلیون ریال 

15 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 1399/10/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 714777شماره 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

1,950,0001,00013,601,950302,7271.24608,352638,91225,14726,41030,560خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه 305,625331,780 307,13210,590,136

)110,021(350,0001,0004,354,604409,1601.25411,724301,70393,83468,760نوش مازندران 2,56450,138 251,56533,179

)13,354(15,000,0001,0002,500,00049,2430.0385,93872,58419,98616,880فولد کاوه جنوب کيش 36,69515,709 56,8751,800,000

270,0001,0002,363,90453,8160.9157,01287,93423,13935,68930,922شرکت کشتيراني آريا 3,19626,005 61,929100,000

)2,204(100,0001,000911,799123,1700.3036,99834,794123,327115,980صنعت روي زنگان )86,172()55,829( 90,623)611,799(

)5,588(650,0001,000000.0825,01819,43050,03638,860گروه صنعتي سپاهان 25,01819,430 0500,000

158,4381,0001,000210.00213021,00030,6049خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر 0)4( 340

)1(207,1661,0001,500,00073,0110.0010055,750مهندسي نصير ماشين )73,010()83,625( 83,625)1,500,000(

51,0001,000500,00062,5950.00000202,9100درخشان تهران )62,595()101,455( 101,455)500,000(

17,500,0001,0001,000,00020,2050.0000020,7000سرمايه گذاري ملي ايران )20,205()20,700( 20,700)1,000,000(

27,000,0001,000900,00015,4160.0000015,6100سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري )15,416()14,049( 14,049)900,000(

200,000,0001,000502,1457,9280.0000015,9000ملي صنايع مس ايران )7,928()7,984( 7,984)502,145(

287,000,0001,0001,900,00026,0970.0000013,2500مادر )هلدينگ( صنايع پتروشيمي خليج فارس )26,097()25,175( 25,175)1,900,000(

1,143,4221,000600,00066,8690.00000103,9100پاليش نفت لوان )66,869()62,346( 62,346)600,000(

)69,677.00(1,210,2581,225,0641,155,387جمع 14,80671,895 1,083,492

25 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
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569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 714777شماره 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

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

20,34640,6920فولد كاوه جنوب كیش

27,906345,7630خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه

21,76813,0610فولد آلیاژي ایران

50,03625,0180گروه صنعتی سپاهان

117,45023,4900صنعت روي زنگان

82,9004,1450نوش مازندران

31,9603,1960شركت كشتیرانی آریا

455,3650جمع
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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 1399/10/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 714777شماره 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

)1,693(20,20520,20518,51218,512سرمایه گذاري ملی ایران

)686(19,9853,99716,5553,311فولد كاوه جنوب كیش

22,29840,13823,78742,8172,679خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه

)2,642(17,12815,41614,19312,774سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی كشوري

)1,211(15,7887,92813,3766,717ملی صنایع مس ایران

)4,890(13,73526,09711,16121,207مادر )هلدینگ( صنایع پتروشیمی خلیج فارس

)1,478(21,76813,06119,30511,583فولد آلیاژي ایران

)9,611(111,44866,86995,43057,258پالیش نفت لوان

)13,995(135,085109,662117,84595,667صنعت روي زنگان

125,19062,595164,91482,45719,862درخشان تهران

48,67373,01076,842115,26442,254مهندسی نصیر ماشین

)385(93,9891,58171,1011,196نوش مازندران

440,559468,76328,204جمع
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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 1399/10/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 714777شماره 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

1399/10/30

1399/10/30

55 از


