منتهی به  30بهمن ماه 1397

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1397/11/30

-1سرمایهگذاریها
-1-1سرمایهگذاریدرگواهیسپردهکاالیی:
1397/10/30

تغییرات طی دوره
خريد طی دوره

شرکت

تعداد

بهای تمام شده

1397/11/30
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

کل
دارايیها

سكه تمام بهار آزادی رفاه 9712

49,840

113,184,564,184

208,220,119,100

21,420

94,069,228,470

20

88,600,680

71,240

4,751,151

207,315,376,759

333,932,753,635

98%

سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان

14,300

36,707,761,639

59,770,693,125

20,260

90,023,876,160

50

220,495,010

34,510

4,747,079

126,681,760,801

161,270,449,637

47%

سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات

12,230

56,410,310,573

51,057,498,250

2,370

10,528,756,260

40

174,260,120

14,560

4,782,735

66,768,901,870

68,768,172,200

20%

76,370

206,302,636,396

319,048,310,475

44,050

194,621,860,890

110

483,355,810

120,310

14,280,965

400,766,039,430

563,971,375,472

165.3%

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1397/11/30

-2سرمایهگذاریدرسپردهبانکیوگواهیسپردهبانکی
1397/10/30
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

3,417,975

191,782,524,109

185,785,553,452

6,000,388,632

حكمت ايرانیان  -اسكان ()1114

1114-801-1861874-1

کوتاه مدت

1396/11/18

18

21,770,405,654

66,534,171,823

9,475,139,758

78,829,437,719

درصد به
کل دارايیها
1.759
23.108

سامان  -اختصاصی زعفرانیه ()895

895-810-2721954-1

کوتاه مدت

1397/01/19

10

109,814,307

895,185

-

110,709,492

0.032

سامان  -اختصاصی زعفرانیه ()895

895-841-2721954-1

کوتاه مدت

1396/11/23

10

13,891,528

113,619

-

14,005,147

0.004

21,897,529,464

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

يادداشت

مبلغ(ريال)

درصد از کل درآمدها

3-1

205,691,747,553

0.91

3-2

6,195,756,717

0.03

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در قراردادهای آتی کاالیی

3-3

13,769,596,720

0.06

سایر درآمدها

3-4

63,661,601

0.00

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

جمع

1397/11/30

225,720,762,591

1.00

258,317,704,736

195,260,693,210

84,954,540,990

24.903

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/11/30

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

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

يادداشت الف

يادداشت ب

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 1397
جمع
مبلغ

31,613,657,400

0.14

126,253,347,496

0.05

34,449,275,887

8,236,405,524

42,685,681,411

0.03

1,999,270,330

()235,687,931

1,763,582,399

0.224

162,701,893,713

31,581,928,745

سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان

11,526,060,906

57,784,828

11,583,845,734

سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات

7,352,082,653

()9,065,736

7,343,016,917

جمع

50,460,072,304

يادداشت الف

يادداشت ب

مبلغ

34,989,136,247

31,728,655

80,447,747

درصد از کل درآمدها

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

جمع

50,540,520,051

42,989,853,840

درصد از کل درآمد ها

161,242,483,743

0.714
0.189
0.008

205,691,747,553

0.91127

الف)درآمدناشیازتغییرقیمتگواهیسپردهکاالیی
طی بهمن ماه
تعداد

شرح

خالص ارزش فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

ارزش دفتری

سود و زيان ناشی از

تعداد

خالص ارزش فروش

ارزش دفتری

سود و زيان ناشی از تغییر

سكه تمام بهار آزادی 9712

21,400

125,712,741,320

94,130,812,575

تغییر قیمت
71,240 31,581,928,745

207,315,376,759 333,568,724,255

سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان

20,210

101,500,060,068

89,973,999,162

34,510 11,526,060,906

126,681,760,801 161,131,036,688

34,449,275,887

سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات

2,330

17,710,673,950

10,358,591,297

244,923,475,338

194,463,403,034

14,560 7,352,082,653
120,310 50,460,072,304

66,768,901,870 68,768,172,200
400,766,039,430

1,999,270,330
162,701,893,713

جمع

43,940

563,467,933,143

قیمت
126,253,347,496

ب)سود(زیان)حاصلازفروشگواهیسپردهکاالیی
طی بهمن ماه
شرح

تعداد

گواهی سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاری

-

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

50
40
110

88,493,895

سود و زيان ناشی از

ارزش دفتری

-

20

سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات
جمع

خالص بهای فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
فروش
56,765,240

220,191,454

162,406,626

174,260,120

183,325,856

482,945,469

402,497,722

تعداد

31,728,655
57,784,828
()9,065,736
80,447,747

111,750

خالص ارزش فروش

ارزش دفتری

سود و زيان ناشی از فروش

90,000

90,000,000,000

90,000,000,000

16,890

58,371,171,268

23,382,035,021

34,989,136,247

3,990

15,295,252,832

7,058,847,308

8,236,405,524

870

3,747,908,725

3,983,596,656

167,414,332,825

124,424,478,985

-

()235,687,931
42,989,853,840

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/11/30

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

شرح

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

هزينه تنزيل

خالص درآمد

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

4,424

0

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

4,424

30,690,587

231,189,448

0

231,189,448

1,331,179,228

7,305,721

1,323,873,507

64,700

0

64,700

417,523,042

1,058,188

416,464,854

504,490

0

504,490

79,704,326

298,218

79,406,108

0

0

4,345,411,233

کوتاه مدت-895-841-2721954-1-سامان
کوتاه مدت-895-810-2721954-1-سامان
گواهی سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاری (عام)  -بانک خاورمیانه
جمع

سود قبل از تنزيل

231,763,062

-

231,763,062

6,204,508,416

-3-3درآمدحاصلازسرمایهگذاریدرقراردادهایآتیکاالیی:

طی بهمن ماه
سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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

0.06

جمع

-

-

13,769,596,720

0.06

-3-4سایردرآمدها:
شرح

1397/10/30

1397/11/30

تعديل کارمزد کارگزاری

43,392,479

63,661,601

0

0

43,392,479

63,661,601

ساير درآمدها

هزينه تنزيل

خالص درآمد

89,572

8,751,699

30,601,015

4,345,411,233
6,195,756,717

