گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به  31تیر ماه 1398

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1398/04/31

-1سرمایهگذاریها
-1-1سرمایهگذاریدرگواهیسپردهکاالیی:
1398/03/31
شرکت

تعداد

بهای تمام شده

1398/04/31

تغییرات طي دوره
فروش طي دوره

خريد طي دوره
خالص ارزش فروش
بهای تمام شده

تعداد

تعداد

سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان

79,940

347,364,480,154

375,168,512,425

4,150

18,874,623,135

سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات

88,460

425,879,759,952

416,125,791,750

80,660

362,512,778,787

-

سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه

113,470

409,470,874,259

534,342,286,187

42,170

193,440,777,379

-

1,182,715,114,365

1,325,636,590,362

281,870

126,980

0

574,828,179,301

10

مبلغ فروش
45,243,636

10

تعداد

قیمت بازار هر سهم

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل داراييها

84,080

4,258,131

366,195,599,197

361,091,398,201

20%

-

169,120

4,270,478

788,392,538,739

723,773,351,000

39%

-

155,640

4,274,672

602,911,651,638

666,860,980,500

36%

45,243,636

408,840

12,803,281

1,757,499,789,574

1,751,725,729,701

94.7%

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1398/04/31

-2سرمایهگذاریدرسپردهبانکیوگواهیسپردهبانکی
1398/03/31
سپرده های بانکی

شماره حساب

تغییرات طی دوره

تاریخ افتتاح
نوع سپرده

حساب

نرخ سود
علی

مبلغ

افزايش

کاهش

مبلغ

ريال

ريال

ريال

الحساب

درصد به
کل داراييها

سپرده بانكي نزد بانک حكمت ايرانیان

1114-801-1861874-1

کوتاه مدت

1396/11/18

-

597,717,639

8,987,556

606,000,000

705,195

0.00%

سپرده بانكي نزد بانک خاورمیانه

1005-10-810-707072472

کوتاه مدت

1396/09/18

-

46,061,348,855

705,933,278,177

751,993,350,196

1,276,836

0.00%

سپرده بانكي نزد بانک سامان

895-810-2721954-1

کوتاه مدت

1397/01/19

-

114,049,106

100,000,960,547

100,114,010,000

999,653

0.00%

سپرده بانكي نزد بانک سامان

895-841-2721954-1

کوتاه مدت

1396/11/23

-

14,471,379

121,881

-

14,593,260

0.00%

سپرده بانكي نزد بانک سامان

864-111-2721954-1

بلند مدت

1398/04/12

20

50,000,000,000

-

50,000,000,000

2.70%

سپرده بانكي نزد بانک سامان

864-111-2721954-2

بلند مدت

1398/04/12

20

50,000,000,000

-

50,000,000,000

2.70%

46,787,586,979

-3درآمدحاصلازسرمایهگذاریها
برای عملکرد ماه مالی منتهی به  31تیر ماه 1398
شرح
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کاالیی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی
سپرده

يادداشت

مبلغ(ريال)

درصد از کل درآمدها

3-1

()188,131,278,790

0.00

3-2

1,407,806,566.0

1.01

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در قراردادهای آتی کاالیی

3-3

سایر درآمدها

3-4

جمع

1398/04/31

0.0

0.01-

246,258,975.0

0.00

()186,477,213,249

1.00

905,943,348,161

852,713,360,196

100,017,574,944

0.054

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/04/31
-3-1درآمدحاصلازسرمایه گذاریدرگواهیسپردهکاالیی:
طی تیر ماه
درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

يادداشت الف

يادداشت ب

سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان

()32,903,029,596

()3,407,503

سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات

()54,865,219,537

سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه

()60,922,083,066

جمع

()148,690,332,199

سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه 1398
جمع
مبلغ

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

يادداشت الف

يادداشت ب

درصد از کل درآمدها

()32,906,437,099

0.176

()47,274,749,053

-

()54,865,219,537

0.294

()68,624,708,610

()3,407,503

()60,922,083,066

0.327

()72,475,708,387

()148,693,739,702

0.797

()188,375,166,050

جمع
مبلغ

243,887,260
243,887,260

درصد از کل درآمد ها

()47,030,861,793

0.252

()68,624,708,610

0.368

()72,475,708,387
()188,131,278,790

0.389
101%

الف) درآمدناشیازتغییرقیمتگواهیسپردهکاالیی
طی تیر ماه
تعداد

شرح

خالص ارزش فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

ارزش دفتری

تعداد

سود و زيان ناشي از تغییر قیمت

خالص ارزش فروش

ارزش دفتری

سود و زيان ناشي از تغییر قیمت

سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان

84,080

361,091,398,201

393,994,427,797

()32,903,029,596

84,080

361,091,398,201

408,366,147,254

()47,274,749,053

سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات

169,120

723,773,351,000

778,638,570,537

()54,865,219,537

169,120

723,773,351,000

792,398,059,610

()68,624,708,610

سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه

155,640
408,840

666,860,980,500

727,783,063,566
1,900,416,061,900

()60,922,083,066
()148,690,332,199

155,640
408,840

666,860,980,500
1,390,634,331,500

739,336,688,887
1,940,100,895,751

()72,475,708,387

جمع

1,751,725,729,701

()188,375,166,050

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خريد طي دوره ضربدر تعداد در پايان دوره
ب)سود(زیان) حاصلازفروشگواهیسپردهکاالیی
طی تیر ماه
تعداد

شرح

10

سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان
جمع

خالص بهای فروش

10

45,243,636
45,243,636

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

ارزش دفتری

سود و زيان ناشي از فروش

48,651,139
48,651,139

تعداد

()3,407,503
)(3,407,503

خالص ارزش فروش
830

830

4,317,596,522
4,317,596,522

ارزش دفتری
4,073,709,262
4,073,709,262

سود و زيان ناشي از فروش
243,887,260
243,887,260

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی کیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/04/31

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

شرح
بلند مدت-864-111-2721954-1-سامان

()3,602,927.00

516,945,013.00

49%

520,547,940

()3,422,781.00

517,125,159

516,945,013

49%

520,547,940

()3,422,781.00

517,125,159

9,986,173

-

9,986,173

1%

140,299,589

-

140,299,589

10%

960,547

-

960,547

0%

3,747,578

-

3,747,578

16%

121,881

-

121,881

0%

473,936

-

473,936

0%

8,177

-

8,177

0%

229,035,145

-

229,035,145

0%

کوتاه مدت-895-810-2721954-1-سامان
کوتاه مدت-895-841-2721954-1-سامان
کوتاه مدت-1005-10-810-707072472-خاورمیانه
جمع

هزينه تنزيل

خالص درآمد

37%

520,547,940.00

بلند مدت-864-111-2721954-2-سامان

درصد سود به میانگین

1,052,172,658

()3,602,927.00

()7,205,854

سپرده

1,044,966,804

1,414,652,128

51%

-3-3درآمدحاصلازسرمایهگذاریدرقراردادهایآتیکاالیی:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه
سهام

درصد از کل درآمد

مبلغ

ها

درصد از کل درآمد

مبلغ

ها

سود فروش قراردادهای آتي کااليي

-

-

-

-

درآمد/هزينه ناشي از تغییر ارزش سرمايه گذاری درقراردادهای آتي کااليي

-

-

-

-

جمع

-

-

-

-

-3-4سایردرآمدها:
شرح
تعديل کارمزد کارگزاری

سود قبل از تنزيل

هزينه تنزيل

خالص درآمد

درصد سود به
میانگین سپرده
37%

520,547,940

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی دوره

1398/04/31

136,491,085

245,758,975
-

ساير درآمدها
136,491,085

500,000
246,258,975

()6,845,562

1,407,806,566

100%

