منتهی به  30آذر ماه 1397

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1397/09/30

-1سرمایهگذاریها
-1-1سرمایهگذاریدرگواهیسپردهکاالیی:
1397/08/30

تغییرات طی دوره
خريد طی دوره

شرکت

سكه تمام بهار آزادی رفاه 9712
سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان
سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات

تعداد

بهای تمام شده

1397/09/30
درصد به

فروش طی دوره
تعداد

خالص ارزش فروش
تعداد

بهای تمام شده

تعداد

قیمت بازار هر سهم

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

مبلغ فروش

دارايیها

51,020

112,360,452,069

215,952,481,550

-

-

-

-

51,020

3,552,686

112,360,452,069

181,675,578,926

14,990

38,478,975,312

63,403,296,687

-

-

-

-

14,990

3,571,764

38,478,975,312

53,447,407,125

12,100

55,913,426,244

51,010,257,375

-

-

12,110

3,536,648

55,949,020,680

42,694,864,625

78,110

206,752,853,625

330,366,035,612

35,594,436

10
10

35,594,436

0

0

کل

78,120

10,661,098

206,788,448,061

277,817,850,676

64%
19%
15%
97.9%

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1397/09/30

-2سرمایهگذاریدرسپردهبانکیوگواهیسپردهبانکی
1397/08/30
سپرده های بانکی

شماره حساب

تغییرات طی دوره

تاریخ افتتاح
نوع سپرده

حساب

نرخ سود
علی

مبلغ

ريال

ريال

ريال

دارايیها

3,390,112

0.001

5,328,623,490

1.879

300,147,904

0.106

13,778,312

0.005

5,645,939,818

1.991

خاورمیانه  -مهستان ()1005

1005-10-810-707072472

کوتاه مدت

1396/09/18

10

3,335,065

حكمت ايرانیان  -اسكان ()1114

1114-801-1861874-1

کوتاه مدت

1396/11/18

18

1,868,146,145

10,747,946,174

سامان  -اختصاصی زعفرانیه ()895

895-810-2721954-1

کوتاه مدت

1397/01/19

10

292,742,555

7,405,349

-

سامان  -اختصاصی زعفرانیه ()895

895-841-2721954-1

1396/11/23

10

13,666,019

112,293

-

-3درآمدحاصلازسرمایهگذاریها
برای عملکرد ماه مالی منتهی به  30آذر ماه 1397
شرح

يادداشت

مبلغ(ريال)

درصد از کل درآمدها

3-1

107,711,757,072

0.85

3-2

5,795,354,292

0.05

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در قراردادهای آتی کاالیی

3-3

13,769,596,720

0.11

سایر درآمدها

3-4

43,392,479

0.00

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کاالیی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی
سپرده

جمع

افزايش

کاهش

الحساب

2,177,889,784

127,320,100,563

1.00

درصد

مبلغ

55,047

کوتاه مدت

1397/09/30

10,755,518,863

7,287,468,829

7,287,468,829

به کل

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/09/30

-3-1درآمدحاصلازسرمایهگذاریدرگواهیسپردهکاالیی:
طی آذر ماه
درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

يادداشت الف

يادداشت ب

سهام
سكه تمام بهار آزادی 9712

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

مبلغ

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

يادداشت الف

يادداشت ب

جمع
مبلغ

درصد از کل درآمد ها

()34,276,902,624

-

((0.27) )34,276,902,624

68,928,563,661

30,246,820,679

99,175,384,340

0.779

سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان

()9,955,889,562

-

((0.08) )9,955,889,562

14,821,973,742

7,182,775,935

22,004,749,677

0.173

سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات

()1,481,881,183

-

((0.01) )1,481,881,183

()13,254,156,055

()214,220,890

()45,714,673,369

-

((0.359) )45,714,673,369

70,496,381,348

37,215,375,724

جمع

((0.106) )13,468,376,945
107,711,757,072

0.84599

الف)درآمدناشیازتغییرقیمتگواهیسپردهکاالیی
طی آذر ماه
تعداد

شرح
سكه تمام بهار آزادی 9712

خالص ارزش فروش

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

ارزش دفتری

51,020

()34,270,609,124

سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان

14,990

()9,955,889,562

سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات

12,100

()1,446,286,747

جمع

78,110

()45,672,785,433

6,293,500

41,887,936

تعداد

تغییر قیمت
(51,020 )34,276,902,624

112,366,745,569 181,295,309,230

68,928,563,661

(14,990 )9,955,889,562

38,478,975,312 53,300,949,054

14,821,973,742

(12,100 )1,481,881,183
(78,110 )45,714,673,369

55,949,020,680 42,694,864,625

()13,254,156,055
70,496,381,348

35,594,436

خالص ارزش فروش

ارزش دفتری

سود و زيان ناشی از تغییر قیمت

277,291,122,909

206,794,741,561

ب)سود(زیان)حاصلازفروشگواهیسپردهکاالیی
طی آذر ماه
تعداد

شرح
گواهی سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاری
(عام)  -بانک خاورمیانه
سكه تمام بهار آزادی 9712
سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان
جمع

تعداد

فروش

خالص ارزش فروش

ارزش دفتری

سود و زيان ناشی از فروش

-

-

-

-

90,000

90,000,000,000

90,000,000,000

-

-

-

-

13,910

53,572,090,460

23,325,269,781

30,246,820,679

3,250

14,079,216,617

6,896,440,682

7,182,775,935

810

3,586,049,910

3,800,270,800

0

-

سود و زيان ناشی از

ارزش دفتری

خالص بهای فروش

-

سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

0

-

0

-

0
-

107,970

161,237,356,987

124,021,981,263

-

()214,220,890
37,215,375,724

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/09/30

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

شرح

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

هزينه تنزيل

سود قبل از تنزيل

خالص درآمد

هزينه تنزيل

خالص درآمد

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

27,622

56

27,566

31,907,205

89,516

31,817,689

کوتاه مدت-1114-801-1861874-1-حكمت ايرانیان

82,493,870

344,507

82,149,363

916,899,346

5,241,525

911,657,821

کوتاه مدت-895-841-2721954-1-سامان

112,680

248

112,432

428,096,008

1,057,697

427,038,311

کوتاه مدت-895-810-2721954-1-سامان

2,254,485

5,245

2,249,240

79,720,328

291,090

79,429,238

0

0

4,345,411,233

گواهی سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاری (عام)  -بانک خاورمیانه
جمع

-

350,056

84,888,657

84,538,601

5,802,034,120

-3-3درآمدحاصلازسرمایهگذاریدرقراردادهایآتیکاالیی:

طی آذر ماه
سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

درصد از کل درآمد

مبلغ

ها

سود فروش قراردادهای آتی کااليی

-

-

درصد از کل درآمد ها

مبلغ
-

درآمد /هزينه ناشی از تغییر ارزش سرمايه گذاری درقراردادهای آتی کااليی

-

-

13,769,596,720

0.11

جمع

-

-

13,769,596,720

0.11

-3-4سایردرآمدها:
شرح

1397/08/30

1397/09/30

تعديل کارمزد کارگزاری

38,388,992

43,392,479

ساير درآمدها

0

0

38,388,992

43,392,479

6,679,828

4,345,411,233
5,795,354,292

