صٌسٍق سزهایِ گذاری اذتصاصی باسارگززاًی ارسش آفزیي صٌسٍق باسًطستگی کطَری
صَرت ٍضعیت پَرتفَی
بزای هاُ هٌتْی بِ 1396/11/30
( سْام )
1396/10/30

تغییزات طی زٍرُ

ًام
ضزکت

بیوِ هلت

تعساز

بْای توام ضسُ

216131696

5101918401450

ذزیس طی زٍرُ

ذالص ارسش

1396/11/30
فزٍش طی زٍرُ

فزٍش

تعساز

بْای توام ضسُ

تعساز

هبلغ فزٍش

4193015881367

1212321079

23105810321044

2341370

45512501465

تعساز

1416111405

لیوت
باسار
11978

زرصس بِ کل
بْای توام ضسُ

ذالص ارسش فزٍش

27163418631609

28178610421667

زارایی ّای
صٌسٍق
%38.42

صٌسٍق سزهایِ گذاری اذتصاصی باسارگززاًی ارسش آفزیي صٌسٍق باسًطستگی کطَری
صَرت ٍضعیت پَرتفَی
بزای هاُ هٌتْی بِ 1396/11/30
( تبعی)

ًام ضزکت

1396/10/30
تعساز اٍراق تبعی

لیوت اعوال

تارید اعوال

1396/11/30
ًزخ هَثز

تعساز اٍراق تبعی

لیوت اعوال

تارید اعوال

ًزخ هَثز

صٌسٍق سزهایِ گذاری اذتصاصی باسارگززاًی ارسش آفزیي صٌسٍق باسًطستگی کطَری
صَرت ٍضعیت پَرتفَی
بزای هاُ هٌتْی بِ 1396/11/30
( اٍراق هطارکت )

اطالعات اٍراق بْازار با زرآهس ثابت
زارای
ًام اٍراق

هجَس اس
ساسهاى

بَرسی یا
فزابَرسی

تارید اًتطار

تارید سزرسیس

1396/10/30

ًزخ

ًزخ

سَز

هَثز

تعساز

بْای

ذالص

توام

ارسش

ضسُ

فزٍش

تغییزات طی زٍرُ
ذزیس طی زٍرُ
تعساز

بْای توام ضسُ
(هیلیَى ریال )

1396/11/30

فزٍش طی زٍرُ
تعساز

هبلغ

لیوت باسار ّز
تعساز

ٍرلِ
(هیلیَى ریال )

فزٍش

بْای توام ضسُ
(هیلیَى ریال )

ذالص ارسش
فزٍش
(هیلیَى ریال)

زرصس بِ
کل
زاراییْای
صٌسٍق

سلف گاس
هایع97

بلِ

فزابَرسی

13960/11/09

1397/11/09

17

17

0

0

0

11.300

30.091

0

0

11.300

2

30.091

30.227

%40.34

صٌسٍق سزهایِ گذاری اذتصاصی باسارگززاًی ارسش آفزیي صٌسٍق باسًطستگی کطَری
صَرت ٍضعیت پَرتفَی
بزای هاُ هٌتْی بِ 1396/11/30
( تعسیل لیوت )

1396/11/30
ًام ضزکت
تعساز

لیوت پایاًی

هبلغ پس اس تعسیل

زرصس تعسیل

ارسش ًاضی اس تعسیل لیوت

زالیل

صٌسٍق سزهایِ گذاری اذتصاصی باسارگززاًی ارسش آفزیي صٌسٍق باسًطستگی کطَری
صَرت ٍضعیت پَرتفَی
بزای هاُ هٌتْی بِ 1396/11/30
( گَاّی سپززُ )

اطالعات اٍراق گَاّی سپززُ
سزهایِ گذاری زر اٍراق
گَاّی سپززُ باًکی

تارید سزرسیس

ًزخ سَز

1396/10/30
ًزخ فزٍش

بَرسی یا
فزابَرسی

تعساز

تغییزات طی زٍرُ

بْای توام

ذالص ارسش

ضسُ

فزٍش

ذزیس طی زٍرُ
تعساز

بْای توام
ضسُ

1396/11/30

فزٍش طی زٍرُ
تعساز

هبلغ
فزٍش

تعساز

بْای توام

ذالص ارسش

زرصس بِ کل

ضسُ

فزٍش

زارایی ّا

صٌسٍق سزهایِ گذاری اذتصاصی باسارگززاًی ارسش آفزیي صٌسٍق باسًطستگی کطَری
صَرت ٍضعیت پَرتفَی
بزای هاُ هٌتْی بِ 1396/11/30
( سپززُ )

هطرصات حساب باًکی

سپززُ

1396/10/30

1396/11/30

تغییزات طی زٍرُ

ضوارُ حساب

ًَع حساب

تارید افتتاح

ًزخ سَز

هبلغ

افشایص

کاّص

هبلغ

زرصس بِ کل زارایی ّا

ساهاى سی تیز

849-10-2662651-1

حساب جاری

1396/08/06

0

45100110001000

0

45100110001000

0

%0

ساهاى سی تیز

849-810-2662651-1

سپززُ کَتاُ هست

1396/11/04

10

0

68143916021670

52182718221859

15161117791811

%20.84

ساهاى سی تیز

849-40-2662651-1

حساب جاری

1396/11/24

0

0

5010001000

901000

4919101000

%0.07

باًک اًصار هیساى فاطوی

1869-63-12318918-1

حساب جاری

1396/11/28

0

0

215001000

1581585

213411415

%0

باًک اًصار هیساى فاطوی

1869-822-12318918-1

سپززُ کَتاُ هست

1396/11/28

10

0

215001000

101000

214901000

%0

صٌسٍق سزهایِ گذاری اذتصاصی باسارگززاًی ارسش آفزیي صٌسٍق باسًطستگی کطَری
صَرت ٍضعیت پَرتفَی
بزای هاُ هٌتْی بِ 1396/11/30
( سَز اٍراق بْازار ٍ سپززُ باًکی )

هطرصات
تَضیحات

طی هاُ

تارید زریافت سَز

اسٌازذشاًِ-م3بَزجِ970710-96

تارید سزرسیس
1397/07/10

ًزخ
سَز

زرآهس سَز

0

0

ّشیٌِ تٌشیل

اس ابتسای سال هالی تا پایاى هاُ
ذالص زرآهس

زرآهس سَز

0

0

ّشیٌِ تٌشیل

ذالص زرآهس
0

ساهاى سی تیز

17

0

0

0

0

0

0

0

ساهاى سی تیز

4

10

16118991818

1771230

16210771048

16118991818

1771230

16210771048

ساهاى سی تیز

17

0

0

0

0

0

0

0

باًک اًصار هیساى فاطوی

17

0

0

0

0

0

0

0

باًک اًصار هیساى فاطوی

28

10

11364

10

11374

11364

10

11374

صٌسٍق سزهایِ گذاری اذتصاصی باسارگززاًی ارسش آفزیي صٌسٍق باسًطستگی کطَری
صَرت ٍضعیت پَرتفَی
بزای هاُ هٌتْی بِ 1396/11/30
( زرآهس سَز سْام )

اطالعات هجوع

ًام
ضزکت

تارید هجوع

تعساز سْام هتعلمِ زر سهاى هجوع

طی هاُ
سَز هتعلك بِ ّز
سْن

جوع زرآهس سَز سْام

اس ابتسای سال هالی تا پایاى هاُ

ّشیٌِ

ذالص زرآهس سَز

تٌشیل

سْام

جوع زرآهس سَز سْام

ّشیٌِ تٌشیل

ذالص زرآهس سَز سْام

صٌسٍق سزهایِ گذاری اذتصاصی باسارگززاًی ارسش آفزیي صٌسٍق باسًطستگی کطَری
صَرت ٍضعیت پَرتفَی
بزای هاُ هٌتْی بِ 1396/11/30
( زرآهس ًاضی اس تغییز لیوت اٍراق )

ًام ضزکت

اس ابتسای سال هالی تا پایاى هاُ

طی هاُ
تعساز

بْای فزٍش

ارسش زفتزی

سَز ٍ سیاى ًاضی اس تغییز لیوت

تعساز

بْای فزٍش

ارسش زفتزی

سَز ٍ سیاى ًاضی اس تغییز لیوت

بیوِ هلت

1416111405

28178610421667

27154710541289

1123819881378

1416111405

28178610421667

27154710541289

1123819881378

سلف گاسهایع 971

111300

30122718111183

30109119001000

13519111183

111300

30122718111183

30109119001000

13519111183

صٌسٍق سزهایِ گذاری اذتصاصی باسارگززاًی ارسش آفزیي صٌسٍق باسًطستگی کطَری
صَرت ٍضعیت پَرتفَی
بزای هاُ هٌتْی بِ 1396/11/30
( زرآهس ًاضی اس فزٍش )

ًام ضزکت
بیوِ هلت

اس ابتسای سال هالی تا پایاى هاُ

طی هاُ
تعساز

بْای فزٍش

ارسش زفتزی

سَز ٍ سیاى ًاضی اس فزٍش

تعساز

بْای فزٍش

ارسش زفتزی

سَز ٍ سیاى ًاضی اس فزٍش

2341370

45512501465

44115661121

1316841344

2341370

45512501465

44115661121

1316841344

صٌسٍق سزهایِ گذاری اذتصاصی باسارگززاًی ارسش آفزیي صٌسٍق باسًطستگی کطَری
صَرت ٍضعیت پَرتفَی
بزای هاُ هٌتْی بِ 1396/11/30
( سزهایِ گذاری زر سْام )

ًام ضزکت
بیوِ هلت

اس ابتسای سال هالی تا پایاى هاُ

طی هاُ
زرآهس سَز سْام

زرآهس تغییز ارسش

زرآهس فزٍش

هبلغ

زرصس اس کل زرآهسّا

زرآهس سَز سْام

زرآهس تغییز ارسش

زرآهس فزٍش

هبلغ

زرصس اس کل زرآهسّا

0

1123819881378

1316841344

1125216721722

80.70 %

0

1123819881378

1316841344

1125216721722

80.70 %

صٌسٍق سزهایِ گذاری اذتصاصی باسارگززاًی ارسش آفزیي صٌسٍق باسًطستگی کطَری
صَرت ٍضعیت پَرتفَی
بزای هاُ هٌتْی بِ 1396/11/30
( سزهایِ گذاری زر اٍراق بْازار )

تَضیحات

اس ابتسای سال هالی تا پایاى هاُ

طی هاُ
زرآهس سَز اٍراق

زرآهس تغییز ارسش

زرآهس فزٍش

جوع

زرآهس سَز اٍراق

زرآهس تغییز ارسش

زرآهس فزٍش

جوع

اسٌازذشاًِ-م3بَزجِ970710-96

0

0

0

0

0

0

0

0

سلف گاسهایع 971

0

13519111183

0

13519111183

0

13519111183

0

13519111183

صٌسٍق سزهایِ گذاری اذتصاصی باسارگززاًی ارسش آفزیي صٌسٍق باسًطستگی کطَری
صَرت ٍضعیت پَرتفَی
بزای هاُ هٌتْی بِ 1396/11/30
( زرآهس سپززُ باًکی )

ًام سپززُ باًکی

اس ابتسای سال هالی تا پایاى هاُ

طی هاُ

ًام سپززُ

ضوارُ حساب

سَز سپززُ باًکی ٍ گَاّی سپززُ

زرصس سَز بِ هیاًگیي سپززُ

سَز سپززُ باًکی ٍ گَاّی سپززُ

زرصس سَز بِ هیاًگیي سپززُ

ساهاى سی تیز

849-10-2662651-1

0

0

0

0

ساهاى سی تیز

849-810-2662651-1

16118991818

0

16118991818

0

ساهاى سی تیز

849-40-2662651-1

0

0

0

0

باًک اًصار هیساى فاطوی

1869-63-12318918-1

0

0

0

0

باًک اًصار هیساى فاطوی

1869-822-12318918-1

11364

0

11364

0

صٌسٍق سزهایِ گذاری اذتصاصی باسارگززاًی ارسش آفزیي صٌسٍق باسًطستگی کطَری
صَرت ٍضعیت پَرتفَی
بزای هاُ هٌتْی بِ 1396/11/30
( سایز زرآهسّا )

طی هاُ

1396/11/30

هبلغ

هبلغ

سایز زرآهسّا

0

0

هعیي بزای سایز زرآهسّای تٌشیل سَز باًک

0

0

تعسیل کارهشز کارگشار

0

0

سایز زرآهسّا

صٌسٍق سزهایِ گذاری اذتصاصی باسارگززاًی ارسش آفزیي صٌسٍق باسًطستگی کطَری
صَرت ٍضعیت پَرتفَی
بزای هاُ هٌتْی بِ 1396/11/30
( جوع زرآهسّا )

تَضیحات

هبلغ

زرصس اس کل زرآهسّا

زرصس بِ کل زارایی ّای صٌسٍق

سزهایِ گذاری زر سْام

1125216721722

%80.70

%1.67

سزهایِ گذاری زر اٍراق بْازار

13519111183

%8.76

%0.18

زرآهس سپززُ باًکی

16119011182

%10.43

%0.22

