صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/07/30
1398/07/01
نام شرکت

تغییرات طی دوره
خرید طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان

27,900

126,841,558,591

111,780,948,938

190

سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات

81,370

354,245,734,680

326,698,678,287

20

سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه

134,380

641,969,157,415
1,123,056,450,686

540,337,612,650
978,817,239,874

1,720

1398/07/30

فروش طی دوره

تعداد

قیمت بازار

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل داراییهای صندوق

3,915,000

117,467,172,019

101,115,347,625

10.10%

3,920,001

351,800,098,568

316,379,311,709

31.62%

3,930,879

645,139,131,585
1,114,406,402,172

531,261,638,097
948,756,297,431

53.09%
94.81%

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

756,193,829

-2,230

8,877,274,203

25,860

79,349,121

-580

2,297,905,848

80,810

6,888,630,102
7,724,173,052

-780

3,099,780,374
14,274,960,425

135,320

صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/07/30
اطالعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

تغییرات طی دوره

1398/07/01

نام اوراق

دارای مجوز از سازمان

بورسی یا فرابورسی

تاریخ انتشار

تاریخ سر رسید

نرخ سود

نرخ موثر

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

اسنادخزانه-م12بودجه981114-96

بله

بله

1396/12/02

1398/11/14

0

0

2,901

2,633,121,777

2,706,120,139

خرید طی دوره

1398/07/30

فروش طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

قیمت بازار هر ورقه

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل داراییهای صندوق

0

0

0

0

2,901

949,010

2,633,121,777

2,751,082,028

0.27%

اسنادخزانه-م19بودجه980827-97

بله

بله

1398/03/27

1398/08/27

0

0

5,000

4,859,075,275

4,851,485,121

0

0

0

0

5,000

985,240

4,859,075,275

4,922,628,505

0.49%

اسنادخزانه-م3بودجه990721-97

بله

بله

1397/07/25

1399/07/21

0

0

30,100

24,669,784,033

24,634,689,092

0

0

0

0

30,100

837,000

24,669,784,033

25,175,434,567

2.52%

بله

بله

1397/07/10

1399/04/23

0

0

38,001

1,114,507,432

1,114,833,659

0

0

38,001

1,122,211,103

0

0

0

0

0.00%

اسنادخزانه-م6بودجه990423-97
اسنادخزانه-م8بودجه980723-97

بله

بله

1397/07/28

1398/07/23

0

0

1,019

904,571,460

1,006,551,220

0

0

1019

1,012,507,033

0

0

0

0

0.00%

صكوك اجاره مخابرات 3-ماهه %16

بله

بله

1397/02/30

1401/02/30

16

16

18,500

17,135,873,507
51,316,933,484

14,502,727,893
48,816,407,124

0

0
0

0

0
2,134,718,136

18,500

888,888

17,135,873,507
49,297,854,592

16,432,505,789
49,281,650,889

1.64%
4.92%

صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/07/30

سپرده
بانک ملت باجه کارگزاری مفید
بانک ملت باجه کارگزاری مفید

1398/07/01

مشخصات

1398/07/30

تغییرات طی دوره

شماره حساب

نوع حساب

تاریخ افتتاح

نرخ سود

مبلغ

افزایش

کاهش

مبلغ

درصد به کل داراییها

8397235391
8568490232

سپرده کوتاه مدت
قرض الحسنه

1397/03/19
1397/11/10

0
0

36,488,259,275
500,000
36,488,759,275

14,177,115,625
0
14,177,115,625

48,878,990,985
0
48,878,990,985

1,786,383,915
500,000
1,786,883,915

0.18%
0.00%
0.18%

صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/07/30
توضیحات

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درصد به کل داراییهای صندوق

سرمايهگذاری در سهام
سرمايهگذاری در اوراق بهادار
درآمد سپرده بانكي
ساير درآمدها

-23,510,155,068
2,843,463,451
2,393,821
0
-20,664,297,796

113.77%
-13.76%
-0.01%
0.00%
100%

-2.35%
0.28%
0.00%
0.00%
-2.07%

صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/07/30
مشخصات
توضیحات

روز دریافت سود

صكوك اجاره مخابرات 3-ماهه %16
بانک ملت باجه کارگزاری مفید

9

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه
تاریخ سر رسید

نرخ سود

درآمد سود

هزینه تنزیل

خالص درآمد

درآمد سود

هزینه تنزیل

خالص درآمد

1401/02/30

16
0

243,501,550
2,393,821
245,895,371

0
0

243,501,550
2,393,821
245,895,371

488,379,057
42,899,744
531,278,801

0
0

488,379,057
42,899,744
531,278,801

صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/07/30

نام شرکت
سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان
سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه
اسنادخزانه-م19بودجه980827-97
اسنادخزانه-م3بودجه990721-97
صكوك اجاره مخابرات 3-ماهه %16
اسنادخزانه-م12بودجه981114-96
اسنادخزانه-م6بودجه990423-97
اسنادخزانه-م8بودجه980723-97

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه
تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

25,860
80,810
135,320
5,000
30,100
18,500
2,901
0
0

101,115,347,625
316,379,311,708
531,261,638,097
4,922,628,505
25,175,434,567
16,432,505,789
2,751,082,028
0
0
998,037,948,319

103,300,001,616
324,369,976,785
543,979,686,566
4,851,485,121
24,634,689,092
14,502,727,893
2,706,120,139
326,227
17,666,832
1,018,362,680,271

-2,184,653,991
-7,990,665,077
-12,718,048,469
71,143,384
540,745,475
1,929,777,896
44,961,889
-326,227
-17,666,832
-20,324,731,952

25,860
80,810
135,320
5,000
30,100
18,500
2,901
0
0

101,115,347,625
316,379,311,708
531,261,638,097
4,922,628,505
25,175,434,567
16,432,505,789
2,751,082,028
0
0
998,037,948,319

107,114,053,084
335,507,881,520
563,235,879,078
4,859,075,275
24,669,784,033
16,342,143,350
2,655,456,120
0
0
1,054,384,272,460

-5,998,705,459
-19,128,569,812
-31,974,240,981
63,553,230
505,650,534
90,362,439
95,625,908
0
0
-56,346,324,141

صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/07/30

نام شرکت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه
تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از فروش

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از فروش

سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان
سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه

2,230
580
780

8,877,274,203
2,297,905,848
3,099,780,374

9,237,141,150
2,408,050,621
3,246,556,185

-359,866,947
-110,144,773
-146,775,811

2,530
2,180
2,300

10,107,943,955
8,882,879,947
9,370,353,939

10,481,172,395
9,055,733,302
9,576,947,547

-373,228,440
-172,853,355
-206,593,608

اسنادخزانه-م6بودجه990423-97

1,295

1,122,211,103

1,114,507,432

7,703,671

1,295

1,122,211,103

1,114,507,432

7,703,671

اسنادخزانه-م8بودجه980723-97
اسنادخزانه-م7بودجه980627-97

1,019
0

1,012,507,033
0
16,409,678,561

988,884,388
0
16,995,139,776

23,622,645
0
-585,461,215

1,019
31,326

1,012,507,033
31,326,000,000
61,821,895,977

988,884,388
30,852,521,293
62,069,766,357

23,622,645
473,478,707
-247,870,380

صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/07/30

نام شرکت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه
درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان

0

-2,184,653,991

-359,866,947

-2,544,520,938

10.82%

0

-5,998,705,459

-373,228,440

سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات

0

-7,990,665,077

-110,144,773

-8,100,809,850

34.46%

0

-19,128,569,812

-172,853,355

سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه

0
0

-12,718,048,469
-22,893,367,537

-146,775,811
-616,787,531

-12,864,824,280
-23,510,155,068

54.72%
100%

0
0

-31,974,240,981
-57,101,516,252

-206,593,608
-752,675,403

درصد از کل درآمدها

درآمد فروش

مبلغ
-6,371,933,899

11.01%

-19,301,423,167

33.36%

-32,180,834,589
-57,854,191,655

55.62%
100%

صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/07/30

توضیحات

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه
درآمد سود اوراق

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

جمع

درآمد سود اوراق

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

جمع

اسنادخزانه-م6بودجه990423-97
اسنادخزانه-م8بودجه980723-97
اسنادخزانه-م7بودجه980627-97

0
0
0

-326,227
-17,666,832
0

7,703,671
23,622,645
0

7,377,444
5,955,813
0

0
0
0

0
0
0

7,703,671
23,622,645
473,478,707

7,703,671
23,622,645
473,478,707

اسنادخزانه-م12بودجه981114-96

0

44,961,889

0

44,961,889

0

95,625,908

0

95,625,908

اسنادخزانه-م19بودجه980827-97
اسنادخزانه-م3بودجه990721-97
صكوك اجاره مخابرات 3-ماهه %16

0
0
243,501,550
243,501,550

71,143,384
540,745,475
1,929,777,896
2,568,635,585

0
0
0
31,326,316

71,143,384
540,745,475
2,173,279,446
2,843,463,451

0
0
488,379,057
488,379,057

63,553,230
505,650,534
90,362,439
755,192,111

0
0
0
504,805,023

63,553,230
505,650,534
578,741,496
1,748,376,191

صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/07/30
نام سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام سپرده

شماره حساب

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

درصد سود به میانگین سپرده

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

درصد سود به میانگین سپرده

بانک ملت باجه کارگزاری مفید

8397235391

2,393,821

100

42,899,744

100

