منتهی به  30دی ماه 1397

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1397/10/30

-1سرمایهگذاریها
 -1-1سرمایهگذاریدرگواهیسپردهکاالیی:
1397/09/30
شرکت

تعداد

بهای تمام شده

تغییرات طی دوره
خريد طی دوره

سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان
سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات

51,020

112,366,745,569

181,675,578,926

14,990

38,478,975,312

53,447,407,125

-

12,110

55,949,020,680

42,694,864,625

140

78,120

206,794,741,561

فروش طی دوره

خالص ارزش فروش
تعداد

سكه تمام بهار آزادی رفاه 9712

1397/10/30

277,817,850,676

1,780

1,920

بهای تمام شده

تعداد

7,313,859,220
553,000,000
7,866,859,220

درصد به
تعداد

قیمت بازار هر سهم

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

مبلغ فروش

دارايیها

2,960

11,251,652,650

49,840

4,171,451

113,184,564,184

208,220,119,100

690

2,773,800,000

14,300

4,146,540

36,707,761,639

59,770,693,125

20

80,000,050

12,230

4,153,898

56,410,310,573

51,057,498,250

3,670

14,105,452,700

کل

76,370

12,471,889

206,302,636,396

319,048,310,475

192%
55%
47%
294.2%

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1397/10/30

-2سرمایهگذاریدرسپردهبانکیوگواهیسپردهبانکی
1397/09/30
سپرده های بانکی

شماره حساب

تغییرات طی دوره

تاریخ افتتاح
نوع سپرده

حساب

نرخ سود
علی

مبلغ

افزايش

کاهش

مبلغ

ريال

ريال

ريال

الحساب

خاورمیانه  -مهستان ()1005

1005-10-810-707072472

کوتاه مدت

1396/09/18

10

3,390,112

27,863

حكمت ايرانیان  -اسكان ()1114

1114-801-1861874-1

کوتاه مدت

1396/11/18

18

5,328,623,490

33,436,871,549

16,995,089,385

سامان  -اختصاصی زعفرانیه ()895

895-810-2721954-1

کوتاه مدت

1397/01/19

10

300,147,904

109,166,403

299,500,000

سامان  -اختصاصی زعفرانیه ()895

895-841-2721954-1

1396/11/23

10

13,778,312

113,216

کوتاه مدت

5,645,939,818

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

يادداشت

مبلغ(ريال)

درصد از کل درآمدها

3-1

155,151,227,502

0.89

3-2

5,966,043,168

0.03

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در قراردادهای آتی کاالیی

3-3

13,769,596,720

0.08

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

1397/10/30

174,930,259,869

1.00

33,546,179,031

-

17,294,589,385

درصد به
کل دارايیها

3,417,975

0.001

21,770,405,654

6.382

109,814,307

0.032

13,891,528

0.004

21,897,529,464

6.419

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/10/30

-3-1درآمدحاصلازسرمایهگذاریدرگواهیسپردهکاالیی:
طی دی ماه
سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

يادداشت الف

يادداشت ب

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

مبلغ

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

يادداشت الف

يادداشت ب

جمع
مبلغ

درصد از کل درآمد ها

سكه تمام بهار آزادی 9712

25,742,855,090

4,710,586,913

30,453,442,003

0.17

94,671,418,751

34,957,407,592

129,628,826,343

0.741

سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان

8,101,241,239

995,844,761

9,097,086,000

0.05

22,923,214,981

8,178,620,696

31,101,835,677

0.178

سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات

7,901,343,732

جمع

()12,401,305

41,745,440,061

0.05

7,888,942,427
47,439,470,430

5,694,030,369

()5,352,812,323

0.271

112,241,821,409

()226,622,195
42,909,406,093

()5,579,434,518
155,151,227,502

()0.032
0.88693

الف)درآمدناشیازتغییرقیمتگواهیسپردهکاالیی
طی دی ماه
تعداد

شرح

خالص ارزش فروش

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

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش

تعداد

ارزش دفتری

سود و زيان ناشی از تغییر

49,840

26,560,673,705

817,818,615

تغییر قیمت
49,840 25,742,855,090

113,184,564,184 207,855,982,935

سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان

14,300

6,330,027,566

()1,771,213,673

14,300 8,101,241,239

36,707,761,639 59,630,976,620

22,923,214,981

سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات

12,230

8,362,633,625

461,289,893

41,253,334,896

)(492,105,165

12,230 7,901,343,732
76,370 41,745,440,061

56,410,310,573 51,057,498,250

()5,352,812,323
112,241,821,409

سكه تمام بهار آزادی 9712

76,370

جمع

318,544,457,805

206,302,636,396

قیمت
94,671,418,751

ب)سود(زیان)حاصلازفروشگواهیسپردهکاالیی
طی دی ماه
تعداد

شرح
گواهی سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاری

-

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

690
20
3,670

فروش
-

11,229,225,619

6,518,638,706

2,767,058,434

1,771,213,673

92,401,355 80,000,050
14,076,284,103

سود و زيان ناشی از

ارزش دفتری

-

2,960

سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات
جمع

خالص بهای فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

8,382,253,734

تعداد

4,710,586,913
995,844,761
()12,401,305
5,694,030,369

111,640

خالص ارزش فروش

ارزش دفتری

سود و زيان ناشی از فروش

90,000

90,000,000,000

90,000,000,000

16,870

58,282,677,373

23,325,269,781

34,957,407,592

3,940

15,075,061,378

6,896,440,682

8,178,620,696

830

3,573,648,605

3,800,270,800

166,931,387,356

124,021,981,263

-

()226,622,195
42,909,406,093

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/10/30

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

شرح

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

هزينه تنزيل

سود قبل از تنزيل

خالص درآمد

هزينه تنزيل

خالص درآمد

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

27,840

56

27,784

31,935,045

89,572

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

200,920,233

1,889,512

199,030,721

1,099,989,780

6,507,717

1,093,482,063

کوتاه مدت-895-841-2721954-1-سامان

113,592

249

113,343

417,458,799

1,057,945

416,400,854

کوتاه مدت-895-810-2721954-1-سامان

836,186

1,927

834,259

79,199,836

296,291

78,903,545

0

0

4,345,411,233

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

-

1,891,744

201,897,851

200,006,107

5,973,994,693

-3-3درآمدحاصلازسرمایهگذاریدرقراردادهایآتیکاالیی:

طی دی ماه
سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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

0.08

جمع

-

-

13,769,596,720

0.08

-3-4سایردرآمدها:
شرح

1397/09/30

1397/10/30

تعديل کارمزد کارگزاری

43,392,479

43,392,479

ساير درآمدها

0

0

43,392,479

43,392,479

7,951,525

31,845,473

4,345,411,233
5,966,043,168

