صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/08/30
1398/08/01
نام شرکت

تعداد

تغییرات طی دوره
خرید طی دوره

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان

25,860

117,467,172,019

101,115,347,625

1,380

سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات

80,810

351,800,098,568

316,379,311,708

1,470

سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه

135,320

645,139,131,585

531,261,638,097

3,140

12,968,105,801

سكه تمام بهارتحويلي 1روزه ملت

0

0

0

20

79,633,832

1,114,406,402,172

948,756,297,430

1398/08/30

فروش طی دوره

تعداد

قیمت بازار
4,181,666

122,623,857,635

4,175,001

356,901,315,739
657,630,486,626
79,633,832

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

5,701,776,904

)(120

468,253,908

27,120

6,146,038,644

)(240

938,794,737

82,040

)(100

395,045,430

138,360

4,180,004

0

0

20

4,168,000

24,895,555,181

1,802,094,075

خالص ارزش فروش

درصد به کل داراییهای صندوق

بهای تمام شده

113,265,023,443

10.49%

342,088,935,686

31.68%

577,622,421,748

53.48%

83,255,800

0.01%

1,137,235,293,832

1,033,059,636,677

95.65%

صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/08/30
اطالعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

تغییرات طی دوره

1398/08/01

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

2,751,082,028

اسنادخزانه-م19بودجه980827-97

0

خرید طی دوره

1398/08/30

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

964,003

2,633,121,777

2,794,545,188

0.26%

بله

بله

1398/03/27

1398/08/27

0

5,000

4,859,075,275

4,922,628,505

0

0

5,000

4,937,567,679

0

0

0

0.00%

اسنادخزانه-م3بودجه990721-97

بله

بله

1397/07/25

1399/07/21

0

0

30,100

24,669,784,033

25,175,434,568

0

0

0

0

30,100

849,651

24,669,784,033

25,555,953,591

2.37%

صكوك اجاره مخابرات 3-ماهه %16

بله

بله

1397/02/30

1401/02/30

16

16

18,500

17,135,873,507

16,432,505,790

0

0

0

0

18,500

880,099

17,135,873,507

16,270,027,172

1.51%

49,297,854,592

49,281,650,891

44,438,779,317

44,620,525,951

4.13%

0

4,937,567,679

0

صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/08/30

سپرده

1398/08/01

مشخصات حساب بانکی

1398/08/30

تغییرات طی دوره

شماره حساب

نوع حساب

تاریخ افتتاح

نرخ سود

مبلغ

افزایش

کاهش

مبلغ

درصد به کل داراییها

بانک ملت باجه کارگزاری مفید

8397235391

سپرده کوتاه مدت

1397/03/19

0

1,786,383,915

31,583,207,477

31,381,560,172

1,988,031,220

0.18%

بانک ملت باجه کارگزاری مفید

8568490232

قرض الحسنه

1397/11/10

0

500,000

0

0

500,000

0.00%

1,786,883,915

31,583,207,477

31,381,560,172

1,988,531,220

0.18%

صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/08/30
توضیحات

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درصد به کل داراییهای صندوق

سرمايهگذاری در سهام

61,209,878,142

99.14%

5.67%

سرمايهگذاری در اوراق بهادار

526,360,670

0.85%

0.05%

درآمد سپرده بانكي

1,729,002

0.00%

0.00%

61,737,967,814

100.00%

5.72%

صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/08/30
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

249,917,929

0

249,917,929

738,296,986

0

738,296,986

0

1,729,002

0

1,729,002

44,628,746

0

44,628,746

251,646,931

0

251,646,931

782,925,732

0

782,925,732

صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/08/30

نام شرکت

طی ماه
تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

سكه تمام بهارتحويلي 1روزه ملت

20

83,255,800

79,633,832

3,621,968

20

83,255,800

79,633,831

3,621,969

سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان

27,120

113,265,023,442

106,320,075,557

6,944,947,885

27,120

113,265,023,442

112,318,781,017

946,242,425

سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه

138,360

577,622,421,748

543,813,518,747

33,808,903,001

138,360

577,622,421,748

575,787,759,729

1,834,662,019

سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات

82,040

342,088,935,687

321,528,915,615

20,560,020,072

82,040

342,088,935,687

340,657,485,428

1,431,450,259

اسنادخزانه-م3بودجه990721-97

30,100

25,555,953,591

25,175,434,567

380,519,024

30,100

25,555,953,591

24,669,784,032

886,169,559

صكوك اجاره مخابرات 3-ماهه %16

18,500

16,270,027,172

16,432,505,789

)(162,478,617

18,500

16,270,027,172

16,342,143,350

)(72,116,178

اسنادخزانه-م12بودجه981114-96

2,901

2,794,545,187

2,751,082,027

43,463,160

2,901

2,794,545,187

2,655,456,120

139,089,067

اسنادخزانه-م19بودجه980827-97

0

0

63,553,233

)(63,553,233

0

0

0

0

1,077,680,162,627

1,016,164,719,367

61,515,443,260

1,077,680,162,627

1,072,511,043,507

5,169,119,120

صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/08/30

نام شرکت

طی ماه
تعداد

بهای فروش

سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان

120

468,253,908

497,048,971

سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات

240

938,794,737

996,434,737

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از فروش

تعداد

)(28,795,063

2,650

10,576,197,863

)(57,640,000

2,420

9,821,674,684

سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه

100

395,045,430

416,225,151

)(21,179,721

2,400

9,765,399,369

9,993,172,698

اسنادخزانه-م19بودجه980827-97

5,000

4,937,567,679

4,859,075,272

78,492,407

5,000

4,937,567,679

4,859,075,272

سود و زیان ناشی از فروش

بهای فروش

ارزش دفتری
10,978,221,366

)(402,023,503

10,052,168,039

)(230,493,355
)(227,773,329
78,492,407

اسنادخزانه-م6بودجه990423-97

0

0

0

0

1,295

1,122,211,103

1,114,507,432

7,703,671

اسنادخزانه-م7بودجه980627-97

0

0

0

0

31,326

31,326,000,000

30,852,521,293

473,478,707

اسنادخزانه-م8بودجه980723-97

0

1,019

0

0

0

6,739,661,754

6,768,784,131

)(29,122,377

1,012,507,033

988,884,388

23,622,645

68,561,557,731

68,838,550,488

)(276,992,757

صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/08/30

نام شرکت

طی ماه
درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان

0

6,944,947,885

)(28,795,063

6,916,152,822

11.30%

0

946,242,425

)(402,023,503

544,218,922

16.22%

سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات

0

20,560,020,072

)(57,640,000

20,502,380,072

33.50%

0

1,431,450,259

)(230,493,355

1,200,956,904

35.79%

سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه

0

33,808,903,001

)(21,179,721

33,787,723,280

55.20%

0

1,834,662,019

)(227,773,329

1,606,888,690

47.89%

سكه تمام بهارتحويلي 1روزه ملت

0

3,621,968

0

3,621,968

0.01%

0

3,621,969

0

3,621,969

0.11%

0

61,317,492,926

)(107,614,784

61,209,878,142

100.00%

0

4,215,976,672

)(860,290,187

3,355,686,485

100.00%

صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/08/30

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-م19بودجه980827-97

0

)(63,553,233

78,492,407

14,939,174

0

0

78,492,407

78,492,407

اسنادخزانه-م6بودجه990423-97

0

0

0

0

0

0

7,703,671

7,703,671

اسنادخزانه-م7بودجه980627-97

0

0

0

0

0

0

473,478,707

473,478,707

اسنادخزانه-م8بودجه980723-97

0

0

0

0

0

0

23,622,645

23,622,645

اسنادخزانه-م12بودجه981114-96

0

43,463,159

0

43,463,159

0

139,089,067

0

139,089,067

اسنادخزانه-م3بودجه990721-97

0

380,519,024

0

380,519,024

0

886,169,558

0

886,169,558

صكوك اجاره مخابرات 3-ماهه %16

249,917,929

)(162,478,616

0

87,439,313

738,296,986

)(72,116,177

0

666,180,809

249,917,929

197,950,334

78,492,407

526,360,670

738,296,986

953,142,448

583,297,430

2,274,736,864

صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طالی مفید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/08/30
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

1,729,002

100%

44,628,746

100%

