صٌسٍق سزهایِ گذاری اذتصاصی باسارگززاًی ارسش آفزیي صٌسٍق باسًطستگی کطَری
صَرت ٍضعیت پَرتفَی
بزای هاُ هٌتْی بِ 1397/02/31
( سْام )
1397/01/31
ًام ضزکت

بیوِ هلت
پتزٍضیوی
جن

تغییزات طی زٍرُ
ذزیس طی زٍرُ

تعساز

بْای توام ضسُ

ذالص ارسش فزٍش

1397/02/31
فزٍش طی زٍرُ
تعساز

لیوت

زرصس بِ کل
بْای توام ضسُ

ذالص ارسش فزٍش

19879

49903998409045

47999395439690

24.46 %

64984791909755

63921193109639

32.22 %

20913090609384

20904397059240

10.22 %

باسار

تعساز

بْای توام ضسُ

تعساز

هبلغ فزٍش

2299489078

43992693029688

43983897969094

297049164

5912895579924

79854

1497589447

2596449388

693079471

64982591689071

64975197099294

5739687

5970391079920

5539687

5949797129058

693279471

109030

195009000

20913090609384

20904397059240

0

0

0

0

195009000

139416

زارایی ّای
صٌسٍق

گزٍُ
صٌعتی هلی
(ّلسیٌگ)

صٌسٍق سزهایِ گذاری اذتصاصی باسارگززاًی ارسش آفزیي صٌسٍق باسًطستگی کطَری
صَرت ٍضعیت پَرتفَی
بزای هاُ هٌتْی بِ 1397/02/31
( تبعی )

1397/01/31
ًام ضزکت

تعساز اٍراق تبعی

لیوت اعوال

1397/02/31
تارید اعوال

ً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 1397/02/31
( اٍراق هطارکت )

اطالعات اٍراق بْازار با زرآهس ثابت
ًام اٍراق

زارای
هجَس اس

ًام اٍراق

ساسهاى

بَرسی یا
فزابَرسی

تارید اًتطار

تارید سزرسیس

1397/01/31
ًزخ

ًزخ

سَز

هَثز

0

0

تعساز

بْای توام ضسُ
(هیلیَى ریال)

تغییزات طی زٍرُ
ذالص ارسش

ذزیس طی زٍرُ

فزٍش
(هیلیَى ریال)

تعساز

410

0

بْای توام
ضسُ

1397/02/31

فزٍش طی زٍرُ
تعساز

هبلغ

لیوت باسار
تعساز

ّز ٍرلِ
(ّشار ریال)

فزٍش

بْای توام ضسُ
(هیلیَى ریال )

ذالص ارسش

زرصس بِ کل

فزٍش

زارایی ّای

(هیلیَى ریال)

صٌسٍق

416

%0.21

اسٌازذشاًِ-
م3بَزجِ96

بلِ

فزابَرسی

1396/10/13

1397/07/10

450

406

0

0

0

450

926

406

970710سلف گاس
هایع971

بلِ

اًزصی

1396/011/09

1397/11/09

17

17

11.300

30.372

31.064

0

0

0

0

11.300

2.789

30.372

31.496

%16.05

صٌسٍق سزهایِ گذاری اذتصاصی باسارگززاًی ارسش آفزیي صٌسٍق باسًطستگی کطَری
صَرت ٍضعیت پَرتفَی
بزای هاُ هٌتْی بِ 1397/02/31
( تعسیل لیوت )

1397/02/31
ً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 1397/02/31
( گَاّی سپززُ )

اطالعات اٍراق گَاّی سپززُ
سزهایِ گذاری زر
اٍراق گَاّی سپززُ
باًکی

تارید سزرسیس

1397/01/31

ًزخ

ًزخ

بَرسی یا

سَز

فزٍش

فزابَرسی

تعساز

تغییزات طی زٍرُ

بْای توام

ذالص ارسش

ضسُ

فزٍش

ذزیس طی زٍرُ
تعساز

بْای توام
ضسُ

1397/02/31

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 1397/02/31
( سپززُ )

سپززُ

1397/01/31

هطرصات حساب باًکی

1397/02/31

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

0

0

0

0

0%

ساهاى سی تیز

849-810-2662651-1

سپززُ کَتاُ هست

1396/11/04

10

1796239131

1309849

109000

1797439980

0.01 %

ساهاى سی تیز

849-40-2662651-1

حساب جاری

1396/11/24

0

794819603

0

0

794819603

0%

باًک اًصار هیساى فاطوی

1869-63-12318918-1

حساب جاری

1396/11/28

0

5009000

8927690959493

8927690959493

5009000

0%

باًک اًصار هیساى فاطوی

1869-822-12318918-1

سپززُ کَتاُ هست

1396/11/28

10

38948991269848

2935892369752

8927698259493

32957095389107

16.60 %

صٌسٍق سزهایِ گذاری اذتصاصی باسارگززاًی ارسش آفزیي صٌسٍق باسًطستگی کطَری
صَرت ٍضعیت پَرتفَی
بزای هاُ هٌتْی بِ 1397/02/31
( سَز اٍراق بْازار ٍ سپززُ باًکی )

هطرصات
تَضیحات

تارید زریافت سَز

اسٌازذشاًِ-م3بَزجِ970710-96

طی هاُ
تارید سزرسیس

ًزخ سَز

زرآهس سَز

1397/07/10

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

1409879

11

1409890

20099619746

154

20099619900

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

29091889815

-489812

29091409003

83191879772

2719823

83194599595

صٌسٍق سزهایِ گذاری اذتصاصی باسارگززاًی ارسش آفزیي صٌسٍق باسًطستگی کطَری
صَرت ٍضعیت پَرتفَی
بزای هاُ هٌتْی بِ 1397/02/31
( زرآهس سَز سْام )

اطالعات هجوع

طی هاُ

ًام ضزکت
تارید هجوع

تعساز سْام هتعلمِ زر سهاى هجوع

سَز هتعلك بِ ّز سْن

جوع زرآهس سَز
سْام

ّشیٌِ تٌشیل

اس ابتسای سال هالی تا پایاى هاُ
ذالص زرآهس سَز

جوع زرآهس سَز

سْام

سْام

ّشیٌِ تٌشیل

ذالص زرآهس سَز سْام

صٌسٍق سزهایِ گذاری اذتصاصی باسارگززاًی ارسش آفزیي صٌسٍق باسًطستگی کطَری
صَرت ٍضعیت پَرتفَی
بزای هاُ هٌتْی بِ 1397/02/31
( زرآهس ًاضی اس تغییز لیوت اٍراق )

اس ابتسای سال هالی تا پایاى هاُ

طی هاُ
ًام ضزکت

سَز ٍ سیاى ًاضی اس

تعساز

بْای فزٍش

ارسش زفتزی

بیوِ هلت

2596449388

47999395439689

48995293609578

-95898169888

پتزٍضیوی جن

693279471

63921193109638

64977397319977

-1956294219338

693279471

گزٍُ صٌعتی هلی (ّلسیٌگ

0

0

0

0

195009000

20904397059240

450

41695169156

41090599291

694569865

450

41695169156

40691969529

119300

31949695649035

31906493519524

43292129511

119300

31949695649035

30937290089500

اسٌازذشاًِ-م3بَزجِ-96
970710
سلف گاسهایع 971

تغییز لیوت

تعساز

بْای فزٍش

ارسش زفتزی

سَز ٍ سیاى ًاضی اس تغییز لیوت

2596449388

47999395439689

48995290649959

-95895219269

63921193109638

64984791909755

-1963598809116

20913090609384

-8693559144
1093199627
1912495559535

صٌسٍق سزهایِ گذاری اذتصاصی باسارگززاًی ارسشآفزیي صٌسٍق باسًطستگی کطَری
صَرت ٍضعیت پَرتفَی
بزای هاُ هٌتْی بِ 1397/02/31
( زرآهس ًاضی اس تغییز لیوت فزٍش )

ًام ضزکت

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

بیوِ هلت

79854

1497589447

1499939439

-2349992

2439742

47299939794

45994529850

1395409944

پتزٍضیوی جن

5539687

5949797129058

5968190859236

-18393739178

5889687

5987893279316

6903999729088

-16196449772

سلف گاسهایع 971

0

0

0

0

39700

10913392089500

9985391009000

28091089500

صٌسٍق سزهایِ گذاری اذتصاصی باسارگززاًی ارسشآفزیي صٌسٍق باسًطستگی کطَری
صَرت ٍضعیت پَرتفَی
بزای هاُ هٌتْی بِ 1397/02/31
( سزهایِ گذاری زر سْام )

طی هاُ
ًام ضزکت

زرآهس سَز

اس ابتسای سال هالی تا پایاى هاُ
زرصس اس کل

زرآهس سَز

زرآهسّا

سْام
0

-95895219269
-1963598809116

-16196449772

-8693559144

0

زرآهس تغییز ارسش

زرآهس فزٍش

هبلغ

بیوِ هلت

0

-95898169888

-2349992

-95990519880

%49.090

پتزٍضیوی جن

0

-1956294219338

-18393739178

-1974597949516

%89.036

0

گزٍُ صٌعتی هلی (ّلسیٌگ)

0

0

0

0

0%

0

سْام

زرصس اس کل

زرآهس تغییز ارسش

زرآهس فزٍش

هبلغ

1395409944

-94499809325

%23

-1979795249888

%52

-8693559144

%24

زرآهسّا

صٌسٍق سزهایِ گذاری اذتصاصی باسارگززاًی ارسشآفزیي صٌسٍق باسًطستگی کطَری
صَرت ٍضعیت پَرتفَی
بزای هاُ هٌتْی بِ 1397/02/31
( سزهایِ گذاری زر اٍراق بْازار )

اس ابتسای سال هالی تا پایاى هاُ

طی هاُ
تَضیحات
زرآهس سَز اٍراق

زرآهس تغییز ارسش

زرآهس فزٍش

جوع

زرآهس سَز اٍراق

زرآهس تغییز ارسش

زرآهس فزٍش

جوع

سلف گاسهایع 971

0

43292129511

0

43292129511

0

1912495559535

28091089500

1940496649035

اسٌازذشاًِ -م3بَزجِ970710 -96

0

0

0

0

0

0

0

0

اسٌازذشاًِ -م3بَزجِ970710 -96

0

694569865

0

694569865

0

1093199627

0

1093199627

صٌسٍق سزهایِ گذاری اذتصاصی باسارگززاًی ارسشآفزیي صٌسٍق باسًطستگی کطَری
صَرت ٍضعیت پَرتفَی
بزای هاُ هٌتْی بِ 1397/02/31
( زرآهس سپززُ باًکی )

ًام سپززُ باًکی

اس ابتسای سال هالی تا پایاى هاُ

طی هاُ
زرصس سَز بِ هیاًگیي سپززُ

سَز سپززُ باًکی ٍ گَاّی سپززُ

ًام سپززُ

ضوارُ حساب

سَز سپززُ باًکی ٍ گَاّی سپززُ

ساهاى سی تیز

849-10-2662651-1

0

0

ساهاى سی تیز

849-810-2662651-1

1409879

20099619746

ساهاى سی تیز

849-40-2662651-1

0

0

باًک اًصار هیساى فاطوی

1869-63-12318918-1

0

0

باًک اًصار هیساى فاطوی

1869-822-12318918-1

29091889815

83191879772

زرصس سَز بِ هیاًگیي سپززُ

صٌسٍق سزهایِ گذاری اذتصاصی باسارگززاًی ارسشآفزیي صٌسٍق باسًطستگی کطَری
صَرت ٍضعیت پَرتفَی
بزای هاُ هٌتْی بِ 1397/02/31
( سایز زرآهسّا )

طی هاُ

1397/02/31

سایز زرآهسّا
هبلغ

هبلغ

سایز زرآهسّا

0

0

هعیي بزای سایز زرآهسّای تٌشیل سَز باًک

0

0

تعسیل کارهشز کارگشار

0

0

صٌسٍق سزهایِ گذاری اذتصاصی باسارگززاًی ارسشآفزیي صٌسٍق باسًطستگی کطَری
صَرت ٍضعیت پَرتفَی
بزای هاُ هٌتْی بِ 1397/02/31
(جوع زرآهسّا )

تَضیحات

هبلغ

زرصس اس کل زرآهسّا

زرصس بِ کل زارایی ّای صٌسٍق

سزهایِ گذاری زر سْام

-2.704.846.396

%138.44

%-1.38

سزهایِ گذاری زر اٍراق بْازار

438.699.376

%-22.45

%0.22

زرآهس سپززُ باًکی

290.329.694

%-14.86

%0.15

