منتهی به  29اسفند ماه 1397

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1397/12/29

-1سرمایهگذاریها
-1-1سرمایهگذاریدرگواهیسپردهکاالیی:
1397/11/30
شرکت

سكه تمام بهار آزادی رفاه 9712
سكه تمام بهار آزادی رفاه  -9712نماد جدید

تعداد

بهای تمام شده

71,240

207,315,376,759

-

تغییرات طی دوره
فروش طی دوره

خرید طی دوره

تعداد

خالص ارزش فروش

333,932,753,635

12,960

62,194,712,050

84,200

270,735,188,980

قیمت بازار هر سهم

مبلغ فروش
-

-

-

0%

-

0.56

83,420

267,105,334,280

20

93,600,000

83,400

4,873,750

267,559,433,547

سكه تمام بهارتحویل1روزه سامان

34,510

126,681,760,801

161,270,449,637

14,220

68,190,069,440

780

3,621,322,980

47,950

4,885,828

191,839,720,989

234,646,699,781

33%

سكه تمام بهارتحویل1روزه صادرات

14,560

66,768,901,870

68,768,172,200

160

771,849,970

20

93,580,010

14,700

4,870,513

67,449,948,004

71,455,468,875

10%

400,766,039,430

-

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل داراییها

403,984,470,796

120,310

-

1397/12/29

563,971,375,472

110,760

398,261,965,740

85,020

274,543,691,970

146,050

14,630,091

526,849,102,540

710,086,639,452

98.9%

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1397/12/29

-2سرمایهگذاریدرسپردهبانکیوگواهیسپردهبانکی
1397/11/30
سپرده های بانکی

شماره حساب

خاورمیانه  -مهستان ()1005

1005-10-810-707072472

کوتاه مدت

حكمت ایرانیان  -اسكان ()1114

1114-801-1861874-1

کوتاه مدت

سامان  -اختصاصی زعفرانیه ()895
سامان  -اختصاصی زعفرانیه ()895

تغییرات طی دوره

تاریخ افتتاح حساب
نوع سپرده

نرخ سود
علی الحساب

مبلغ

ریال

مبلغ
ریال

درصد به کل
داراییها

1396/09/18

10

6,000,388,632

84,781,571,189

83,475,860,513

7,306,099,308

1.017

1396/11/18

18

78,829,437,719

280,149,642

78,540,404,526

569,182,835

0.079

895-810-2721954-1

کوتاه مدت

1397/01/19

10

110,709,492

902,583

-

111,612,075

0.016

895-841-2721954-1

کوتاه مدت

1396/11/23

10

14,005,147

114,177

-

-3درآمدحاصلازسرمایهگذاریها
برای عملکرد ماه مالی منتهی به  29اسفند ماه 1397
یادداشت

مبلغ(ریال)

درصد از کل درآمدها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کاالیی

3-1

90,937,183,412

0.82

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

3-2

6,485,674,818

0.06

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در قراردادهای آتی کاالیی

3-3

13,769,596,720

0.12

سایر درآمدها

3-4

145,456,490

0.00

جمع

کاهش

ریال

84,954,540,990

شرح

افزایش

1397/12/29

111,337,911,440

1.00

85,062,737,591

162,016,265,039

14,119,324

0.002

8,001,013,542

1.114

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/12/29

-3-1درآمدحاصلازسرمایهگذاریدرگواهیسپردهکاالیی:
از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 1397

طی اسفند ماه
درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

یادداشت الف

یادداشت ب

مبلغ

-126,614,004,633

1,129,112,207

-125,484,892,426

)(1.13

سكه تمام بهارتحویل1روزه سامان

8,220,533,081

501,733,289

8,722,266,370

0.08

سكه تمام بهارتحویل1روزه صادرات

2,006,250,541

سهام
سكه تمام بهار آزادی 9712

سكه تمام بهار آزادی رفاه
جمع

136,425,037,249
20,037,816,238

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

یادداشت الف

یادداشت ب

مبلغ

-360,657,137

36,118,248,454

35,757,591,317

0.321

42,669,808,968

8,738,138,813

51,407,947,781

0.462

1,811,374

2,008,061,915

0.02

4,005,520,871

-233,876,557

3,771,644,314

0.034

29,561,306

136,454,598,555

1.23

136,425,037,249

29,561,306

136,454,598,555

1.226

1,662,218,176

جمع
درصد از کل درآمدها

(1.031) 21,700,034,414

182,739,709,951

44,652,072,016

جمع
درصد از کل درآمد ها

####### ####### 227,391,781,967

الف)درآمدناشیازتغییرقیمتگواهیسپردهکاالیی
از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه
تعداد

خالص ارزش فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تعداد

سكه تمام بهار آزادی 9712

0
83,400

0

0

-126,614,004,633

0

سكه تمام بهارتحویل1روزه سامان

13,440

سكه تمام بهارتحویل1روزه صادرات

140

شرح
سكه تمام بهار آزادی رفاه

جمع

196,669,094,037
73,378,493,269
2,687,296,675
96,980

272,734,883,981

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

0

60,244,056,788

136,425,037,249

83,400

65,157,960,188
681,046,134

8,220,533,081

47,950

-360,657,137
234,509,529,957

267,559,433,547

-360,657,137
136,425,037,249

191,839,720,989

42,669,808,968

2,006,250,541
146,050 20,037,816,238

14,700

71,455,468,875

67,449,948,004

4,005,520,871
182,739,709,951

126,083,063,110

خالص ارزش فروش

305,604,341,695

526,849,102,540

ب)سود(زیان)حاصلازفروشگواهیسپردهکاالیی
طی اسفند ماه
تعداد

شرح
گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری

-

(عام)  -بانک خاورمیانه
سكه تمام بهار آزادی 9712
سكه تمام بهار آزادی رفاه
سكه تمام بهارتحویل1روزه سامان
سكه تمام بهارتحویل1روزه صادرات
جمع

خالص بهای فروش

85,020

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

ارزش دفتری

-

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش
-

-

خالص ارزش فروش
90,000

90,000,000,000

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از فروش
-

90,000,000,000

84,200

270,731,873,448

269,602,761,241

1,129,112,207

101,090

335,621,683,422

299,503,434,968

36,118,248,454

20

323,674,888

294,113,582

29,561,306

20

323,674,888

294,113,582

29,561,306

780

3,619,079,855

3,117,346,566

501,733,289

4,770

20,685,546,360

11,947,407,547

8,738,138,813

20

93,580,010

91,768,636

890

3,933,890,090

4,167,766,647

-233,876,557

274,444,533,313

273,105,990,025

1,811,374
1,662,218,176

196,770

450,241,119,872

405,912,722,744

44,652,072,016

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/12/29

-3-2سوداوراقبهاداربادرآمدثابتوسپردهبانکی
طی اسفند ماه
سود قبل از تنزیل

شرح

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

هزینه تنزیل

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

0

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

سود قبل از تنزیل

خالص درآمد
0

0

خالص درآمد

هزینه تنزیل
0

30,690,587

30,690,587

280,149,642

0

280,149,642

1,611,328,870

0

1,611,328,870

کوتاه مدت-895-841-2721954-1-سامان

114,177

0

114,177

417,637,219

0

417,637,219

کوتاه مدت-895-810-2721954-1-سامان

902,583

0

902,583

80,606,909

0

80,606,909

0

4,345,411,233

0

4,345,411,233

گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام)  -بانک خاورمیانه
جمع

-

0
-

281,166,402

281,166,402

6,485,674,818

-3-3درآمدحاصلازسرمایهگذاریدرقراردادهایآتیکاالیی:

طی اسفند ماه
سهام

مبلغ

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

درصد از کل درآمد ها

سود فروش قراردادهای آتی کاالیی

-

-

درصد از کل درآمد ها

مبلغ
-

درآمد/هزینه ناشی از تغییر ارزش سرمایه گذاری درقراردادهای آتی کاالیی

-

-

13,769,596,720

0.12

جمع

-

-

13,769,596,720

0.12

-3-4سایردرآمدها:
شرح

1397/11/30

1397/12/29

تعدیل کارمزد کارگزاری

63,661,601

145,384,750

0

71,740

63,661,601

145,456,490

سایر درآمدها

-

6,485,674,818

