منتهی به  30آبان ماه 1397

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1397/08/30

-1سرمایهگذاریها
-1-1سرمایهگذاریدرگواهیسپردهکاالیی:
1397/07/30
شرکت

تعداد

بهای تمام شده

1397/08/30

تغییرات طی دوره
فروش طی دوره

خريد طی دوره
خالص ارزش فروش
تعداد

بهای تمام شده

تعداد

درصد به
تعداد

قیمت بازار هر سهم

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

مبلغ فروش

سكه تمام بهار آزادی 9712
سكه تمام بهارتحويل1روزه

51,560

110,118,261,293

224,791,360,918

1,600

6,923,398,059

2,140

9,257,965,553

51,020

4,230,937

112,360,452,069

215,952,481,550

سامان
سكه تمام بهارتحويل1روزه

16,300

41,695,486,676

70,979,164,999

90

373,480,500

1,400

6,038,417,788

14,990

4,236,539

38,478,975,312

63,403,296,687

صادرات

11,150

52,019,053,299

79,010

203,832,801,268

48,597,765,613
344,368,291,530

970
2,660

3,985,689,324
11,282,567,883

20
3,560

98,073,500
15,394,456,841

کل
دارايیها

12,100
78,110

4,230,680
12,698,156

55,913,426,244
206,752,853,625

51,010,257,375
330,366,035,612

63%
19%
15%
96.7%

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1397/08/30

-2سرمایهگذاریدرسپردهبانکیوگواهیسپردهبانکی
1397/07/30
سپرده های بانکی

شماره حساب

تغییرات طی دوره

تاریخ افتتاح
نوع سپرده

حساب

نرخ سود
علی

مبلغ

الحساب

3,335,065

0.001

29,993,416,960

1,868,146,145

0.547

3,710,465,922

292,742,555

0.086

13,666,019

0.004

2,177,889,784

0.637

خاورمیانه  -مهستان ()1005

1005-10-810-707072472

کوتاه مدت

1396/09/18

حكمت ايرانیان  -اسكان ()1114

1114-801-1861874-1

کوتاه مدت

1396/11/18

18

16,069,251,774

15,792,311,331

سامان  -اختصاصی زعفرانیه ()895

895-810-2721954-1

کوتاه مدت

1397/01/19

10

954,342

4,002,254,135

سامان  -اختصاصی زعفرانیه ()895

895-841-2721954-1

1396/11/23

10

13,556,455

109,564

-3درآمدحاصلازسرمایهگذاریها
برای عملکرد ماه مالی منتهی به 30مهر ماه 1397
شرح
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کاالیی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی

يادداشت
3-1

مبلغ(ريال)
207,421,887,899

درصد از کل درآمدها
0.91

3-2

5,761,740,541

0.03

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در قراردادهای آتی کاالیی

3-3

13,769,596,720

0.06

سایر درآمدها

3-4

38,388,992

0.00

سپرده

منتهی به  31مرداد ماه 1397

ريال

ريال

ريال

دارايیها

10

16,087,097,636

جمع

افزايش

کاهش

مبلغ

3,335,065

کوتاه مدت

226,991,614,152

1.00

1397/08/30
درصد

-

19,794,675,030

-

33,703,882,882

به کل

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/08/30

-3-1درآمدحاصلازسرمایهگذاریدرگواهیسپردهکاالیی:
طی آبان ماه
سهام
سكه تمام بهار آزادی 9712

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

يادداشت الف

يادداشت ب

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 1397
جمع
درصد از کل درآمدها

مبلغ

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

يادداشت الف

يادداشت ب

جمع
مبلغ

درصد از کل درآمد ها

()11,064,715,680

4,575,154,481

((0.03) )6,489,561,199

103,592,029,481

30,246,820,679

133,838,850,160

0.590

سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان

()4,345,656,288

2,439,070,875

((0.01) )1,906,585,413

24,924,321,375

28,110,737,073

53,035,058,448

0.234

سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات

()1,481,881,183

()220,518,038

((0.01) )1,702,399,221

()4,903,168,869

25,451,148,160

20,547,979,291

0.091

()16,892,253,151

6,793,707,318

((0.044) )10,098,545,833

123,613,181,987

83,808,705,912

207,421,887,899

0.91379

جمع

الف)درآمدناشیازتغییرقیمتگواهیسپردهکاالیی
طی آبان ماه
تعداد

شرح
سكه تمام بهار آزادی 9712

خالص ارزش فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
سود و زيان ناشی از

ارزش دفتری

51,020

()8,825,594,200

سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان

14,990

()7,575,868,313

()3,216,511,365

سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات

12,100

2,412,491,761

3,894,372,944

جمع

78,110

()13,988,970,752

2,255,475,944

2,933,337,523

خالص ارزش فروش

تعداد

ارزش دفتری

سود و زيان ناشی از تغییر قیمت

تغییر قیمت
(51,020 )11,064,715,680

112,360,452,069 215,952,481,550

103,592,029,481

(14,990 )4,345,656,288

38,478,975,312 63,403,296,687

24,924,321,375

(12,100 )1,481,881,183
(78,110 )16,892,253,151

55,913,426,244 51,010,257,375

()4,903,168,869
123,613,181,987

330,366,035,612

206,752,853,625

ب)سود(زیان)حاصلازفروشگواهیسپردهکاالیی
طی آبان ماه
تعداد

شرح
گواهی سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاری

-

(عام)  -بانک خاورمیانه
سكه تمام بهار آزادی 9712
سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان

1,400
20
3,560

سود و زيان ناشی از

ارزش دفتری

-

2,140

سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات
جمع

خالص بهای فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
فروش
-

تعداد

-

خالص ارزش فروش

ارزش دفتری

سود و زيان ناشی از فروش

90,000

90,000,000,000

90,000,000,000

9,253,333,120

4,673,405,285

4,575,154,481

13,910

56,615,039,300

26,363,445,267

30,246,820,679

6,035,396,314

3,590,178,465

2,439,070,875

13,170

53,397,102,494

25,280,218,447

28,110,737,073

11,790

47,459,583,680

21,783,347,701

25,451,148,160

97,877,500

93,307,719

)(220,518,038

15,386,606,934

8,356,891,469

6,793,707,318

128,870

247,471,725,474

163,427,011,415

-

83,808,705,912

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/08/30

 -3-2سوداوراقبهاداربادرآمدثابتوسپردهبانکی
طی آبان ماه
سود قبل از تنزيل

شرح

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

هزينه تنزيل

سود قبل از تنزيل

خالص درآمد

کوتاه مدت-1005-10-810-707072472-خاورمیانه

27,390

55

27,335

31,879,583

کوتاه مدت-1114-801-1861874-1-حكمت ايرانیان
کوتاه مدت-895-810-2721954-1-سامان

251,228,988

2,088,015

249,140,973

834,405,476

4,167,847

111,780

247

111,533

427,983,328

1,057,451

426,925,877

3,283,089

5,933

3,277,156

77,302,229

285,113

77,017,116

0

0

4,395,769,796

-

جمع

2,094,250

254,651,247

252,556,997

5,767,340,412

-3-3درآمدحاصلازسرمایهگذاریدرقراردادهایآتیکاالیی:

طی آبان ماه
سهام
سود فروش قراردادهای آتی کااليی
درآمد/هزينه ناشی از تغییر ارزش سرمايه گذاری درقراردادهای آتی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

درصد از کل درآمد

مبلغ

ها
-

کااليی
جمع

درصد از کل درآمد ها

مبلغ
-

0
-

-

-3-4سایردرآمدها:
ساير درآمدها

1397/07/30

1397/08/30

تعديل کارمزد کارگزاری

10,528,557

38,388,992

ساير درآمدها

89,460

31,790,123
830,237,629

کوتاه مدت-895-841-2721954-1-سامان
گواهی سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاری (عام)  -بانک خاورمیانه

هزينه تنزيل

خالص درآمد

0

0

10,528,557

38,388,992

13,769,596,720

0.06

13,769,596,720

0.06

5,599,871

4,395,769,796
5,761,740,541

