صندوق س .در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفيد
صورت وضعيت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31
1397/06/01
گواهی سپرده کاالیی
سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان

تغييرات طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

خرید طی دوره
تعداد

بهای تمام شده

1397/06/31
فروش طی دوره

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

قيمت بازار

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل دارایی های صندوق

7,700

23,523,520,269

30,415,425,435

7,690

32,561,716,457

-290

1,390,259,710

15,100

4,720,000

55,028,399,906

71,182,910,000

14.48%

سكه طال 9912خزانه سپهر(پ)

4,860

18,523,125,000

19,221,543,000

26,700

120,295,909,642

0

0

31,560

4,689,000

138,819,034,642

147,799,858,950

30.07%

سكه تمام بهار آزادی تحويل 9712

34,180

100,622,954,419
142,669,599,688

135,524,981,750
185,161,950,185

14,970

66,212,358,833
219,069,984,932

0

0
1,390,259,710

49,150

4,700,001

166,835,313,252
360,682,747,800

230,716,292,839
449,699,061,789

46.94%
91.49%

صندوق س .در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31
اطالعات اوراق بهادار با درآمد ثابت
نام اوراق
اجاره پتروامیدآسیا3ماهه20درصد
صکوک اجاره مخابرات 3-ماهه %16
اجاره رایتل ماهانه % 21
اجاره فوالدکاوه کیش،سه ماهه%20

دارای

بورسی

مجوز از سازمان

یا فرابورسی

بله
بله
بله
بله

بله
بله
بله
بله

تغییرات طی دوره

1397/05/31

تاریخ انتشار

تاریخ سررسید

نرخ سود

نرخ موثر

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

1393/10/20
1397/02/30
1395/02/14
1393/06/31

1397/10/20
1401/02/30
1399/02/14
1397/06/31

20
16
21
20

20
16
21
20

24,848
30,000
0
48,100

24,848,000,000
27,487,320,000
0
48,100,000,000
100,435,320,000

24,829,985,200
27,467,391,693
0
48,065,127,500
100,362,504,393

خرید طی دوره

1397/06/31
فروش طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

0
0
12,000
0

0
0
12,008,700,000
0
12008700000

23,000
1,000
0
48,100
72,100

22,983,500,431
916,668,934
0
48,065,127,500
71,965,296,865

تعداد

قیمت بازار هر ورقه

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

1,848
29,000
12,000
0

1,000,000
918,712
1,000,052
0

1,849,339,873
26,546,111,988
12,008,700,000
0
40,404,151,861

1,846,660,200
26,623,332,080
11,991,923,547
0
40,461,915,827

درصد به کل
دارایی های صندوق
0.38%
5.42%
2.44%
0.00%
8.23%

صندوق س .در اوراق بهادار مبتني بر سکه طالي مفيد
صورت وضعيت پورتفوي
براي ماه منتهي به 1397/06/31

سپرده
بانک ملت باجه کارگزاری مفید

1397/06/01

مشخصات

1397/06/31

تغييرات طي دوره

شماره حساب

نوع حساب

تاریخ افتتاح

نرخ سود

مبلغ

افزایش

کاهش

مبلغ

درصد به کل دارایي ها

8397235391

سپرده کوتاه مدت

1397/03/19

10

4,127,043,888
4,127,043,888

246,650,803,139
246,650,803,139

246,211,112,637
246,211,112,637

439,690,502
439,690,502

0.09%
0.09%

صندوق س .در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/06/31
توضیحات

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درصد به کل دارایی های صندوق

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کاالیی
سرمایه گذاری در اوراق بهادار
درآمد سپرده بانکی
سایر درآمدها

46,857,386,382
677,243,798
76,339,264
2,750
47,610,972,194

98.42%
1.42%
0.16%
0.00%
100%

9.53%
0.14%
0.02%
0.00%
9.69%

صندوق س .در اوراق بهادار مبتني بر سکه طالي مفيد
صورت وضعيت درآمدها
براي ماه منتهي به 1397/06/31
مشخصات
توضيحات

تاریخ دریافت سود

طي ماه
تاریخ سررسيد

نرخ سود

درآمد سود

خالص درآمد

درآمد سود

1399/02/14

21

68,759,178

68,759,178

68,759,178

68,759,178

اجاره پتروامیدآسیا3ماهه20درصد

1397/10/20

20

144,154,931

144,154,931

144,154,931

144,154,931

اسنادخزانه-م3بودجه970710-96

1397/07/10

0

0

0

0

0

اجاره رایتل ماهانه % 21

هزینه تنزیل

از ابتداي سال مالي تا پایان ماه

صکوک فوالدکاوه کیش،سه ماهه%20

1397/06/31

20

21,502,806

صکوک اجاره مخابرات 3-ماهه %16

0

40

386,818,582

0

1397/05/22

0

0

10

76,339,264
697,574,761

244
244

اسنادخزانه-م21بودجه970522-96
بانک ملت باجه کارگزاری مفید

9

هزینه تنزیل

خالص درآمد

21,502,806

21,502,806

21,502,806

386,818,582

165657737

386,818,582

0

0

76,339,020
697,574,517

76,339,264
476,413,916

0
244
244

76,339,020
697,574,517

صندوق س .در اوراق بهادار مبتني بر سکه طالي مفيد
صورت وضعيت درآمدها
براي ماه منتهي به 1397/06/31

نام شرکت
سکه تمام بهار آزادی تحویل 9712
سکه تمام بهارتحویل1روزه سامان
سکه طال 9912خزانه سپهر(پ)
صکوك اجاره مخابرات 3-ماهه %16
اجاره رایتل ماهانه % 21

از ابتداي سال مالي تا پایان ماه

طي ماه
تعداد

بهاي فروش

ارزش دفتري

سود و زیان ناشي از تغيير قيمت

تعداد

بهاي فروش

ارزش دفتري

سود و زیان ناشي از تغيير قيمت

49,150
15,100
31,560
29,000
12,000

230,716,292,838
71,182,910,000
147,799,858,950
26,623,332,083
11,991,923,547
488,314,317,418

201,737,340,583
61,790,438,112
139,517,452,642
26,551,811,970
12,008,700,000
441,605,743,307

28,978,952,255
9,392,471,888
8,282,406,308
71,520,113
-16,776,452
46,708,574,112

49,150
15,100
31,560
29,000
12,000

230,716,292,838
71,182,910,000
147,799,858,950
26,623,332,083
11,991,923,547
488,314,317,418

201,737,340,583
61,790,438,112
139,517,452,642
26,551,811,970
12,008,700,000
441,605,743,307

28,978,952,255
9,392,471,888
8,282,406,308
71,520,113
-16,776,452
46,708,574,112

صندوق س .در اوراق بهادار مبتني بر سکه طالي مفيد
صورت وضعيت درآمدها
براي ماه منتهي به 1397/06/31

نام شرکت

طي ماه
تعداد

بهاي فروش

ارزش دفتري

از ابتداي سال مالي تا پایان ماه
سود و زیان ناشي از فروش

تعداد

بهاي فروش

ارزش دفتري

سود و زیان ناشي از فروش

سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان

290

1,390,259,710

1,186,703,779

203,555,931

290

1,390,259,710

1,186,703,779

203,555,931

اجاره پتروامیدآسیا3ماهه20درصد

23,000

22,983,500,430

22,983,325,001

175,429

23,000

22,983,500,430

22,983,325,001

175,429

صكوك اجاره مخابرات 3-ماهه %16

1,000

916,668,934
25,290,429,074

915,579,723
25,085,608,503

1,089,211
204,820,571

1,000

916,668,934
25,290,429,074

915,579,723
25,085,608,503

1,089,211
204,820,571

صندوق س .در اوراق بهادار مبتني بر سکه طالي مفيد
صورت وضعيت درآمدها
براي ماه منتهي به 1397/06/31

نام شرکت

طي ماه
درآمد سود سهام

درآمد تغيير ارزش

سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان

0

9,392,471,888

203,555,931

سكه تمام بهار آزادی تحويل 9712

0

28,978,952,255

0

سكه طال 9912خزانه سپهر(پ)

0
0

8,282,406,308
46,653,830,451

0
203,555,931

از ابتداي سال مالي تا پایان ماه
درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغيير ارزش

درآمد فروش

مبلغ

0

9,392,471,888

203,555,931

0

28,978,952,255

0

9,596,027,819

20.48%

28,978,952,255

61.85%

0
0

8,282,406,308
46,653,830,451

0
203,555,931

8,282,406,308
46,857,386,382

17.68%
100%

درصد از کل درآمدها

درآمد فروش

مبلغ
9,596,027,819

20.48%

28,978,952,255

61.85%

8,282,406,308
46,857,386,382

17.68%
100%

صندوق س .در اوراق بهادار مبتني بر سکه طالي مفيد
صورت وضعيت درآمدها
براي ماه منتهي به 1397/06/31

توضيحات

از ابتداي سال مالي تا پایان ماه

طي ماه
درآمد سود اوراق

درآمد تغيير ارزش

درآمد فروش

جمع

درآمد سود اوراق

درآمد تغيير ارزش

درآمد فروش

جمع

اجاره فوالدکاوه کیش،سه ماهه%20
اجاره پتروامیدآسیا3ماهه20درصد
صكوك اجاره مخابرات 3-ماهه %16

21,502,806
144,154,931
386,818,582

0
0
71,520,113

0
175,429
1,089,211

21,502,806
144,330,360
459,427,906

21,502,806
144,154,931
386,818,582

0
0
71,520,113

0
175,429
1,089,211

21,502,806
144,330,360
459,427,906

اجاره رایتل ماهانه % 21

68,759,178
621,235,497

-16,776,452
54,743,661

0
1,264,640

51,982,726
677,243,798

68,759,178
621,235,497

-16,776,452
54,743,661

0
1,264,640

51,982,726
677,243,798

صندوق س .در اوراق بهادار مبتني بر سکه طالي مفيد
صورت وضعيت درآمدها
براي ماه منتهي به 1397/06/31
نام سپرده بانکي

از ابتداي سال مالي تا پایان ماه

طي ماه

نام سپرده

شماره حساب

سود سپرده بانکي و گواهي سپرده

درصد سود به ميانگين سپرده

سود سپرده بانکي و گواهي سپرده

درصد سود به ميانگين سپرده

بانک ملت باجه کارگزاری مفید

8397235391

76,339,264
76,339,264

100
100

76,339,264
76,339,264

100
100

صندوق س .در اوراق بهادار مبتني بر سکه طالی مفيد
صورت وضعيت درآمدها
برای ماه منتهي به 1397/06/31
از ابتدای سال
سایر درآمدها
سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

طي ماه

تا پایان ماه

مبلغ

مبلغ

2,750
2,750

2,750
2,750

