صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به دی 1396
-1سرمایهگذاریها
-1-1سرمایهگذاریدرسهاموحقتقدمسهام
1396/10/30
شركت

تعداد

قیمت بازار
هر سهم

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به كل
داراییها

بانک صادرات ایران

7,000,000

784

بانک ملت

8,000,000

1,170

15,320,000,000

به پرداخت ملت

250,000

18,650

4,487,250,000

پتروشیمی زاگرس

100,000

32,250

2,318,700,000

پتروشیمی شازند

1,557,874

2,920

7,055,611,346

4,504,639,407

پتروشیمی مبین

2,000,000

4,652

7,248,000,000

9,213,286,000

توسعهمعادنوفلزات

1,000,000

1,875

2,317,000,000

1,856,718,750

1.60%

ح  .پتروشیمی شازند

988,454

1,392

1,252,371,218

1,362,512,670

1.17%

س .صنایعشیمیاییایران

500,000

4,200

1,884,000,000

2,079,525,000

1.79%

2,000,000

2,110

2,812,500

1,141

4,305,937,500

سرمایهگذاریتوسعهملی

115,000

1,705

286,120,000

شیر و گوشت زاگرس شهركرد

130

3,847

457,080

فوالد مباركه اصفهان

4,600,000

3,000

12,415,400,000

لیزینگصنعتومعدن

447,960

1,406

865,458,720

مخابرات ایران

5,000,000

2,390

10,975,000,000

معدنی و صنعتی گل گهر

500,000
100,000

3,534
6,000

2,309,000,000

جمع

36,971,918

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
سرمایه گذاری صنعت ومعدن

نفت ایرانول

.....

7,616,000,000

5,434,492,000

4.67%

9,268,740,000

7.96%

4,617,040,625

3.97%

3,193,556,250

2.74%
3.87%
7.92%

9,098,000,000

1,427,800,000
91,182,105,864

4,178,855,000

3.59%

3,177,774,141

2.73%

194,163,269

0.17%

495

0.00%

13,665,450,000

11.74%

623,690,900

0.54%

11,833,487,500

10.17%

1,749,771,750
594,150,000

1.50%

77,547,853,757

0.51%
66.63%

صندوق سرمایه گذاري آرمان سپهر آیندگان
صورت وضعیت پرتفوي
براي ماه منتهي به دي 1396
 -2-1سرمایهگذاریدراوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب
اطالعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق

اسناد خزانه
اسالمي971228
اوراق مشارکت نفت و گاز
پرشیا
سلف موازي برق گروه مپنا
971
جمع

1396/09/30

داراي مجوز از

پذیرفته شده در

تاریخ

سازمان

بورس یا فرابورس

انتشار اوراق

بلي

بلي

بلي

بلي

بلي

بلي

1396/07/1
7
1393/01/2
3
1396/09/11

تعداد

قیمت بازار

درصد به
بهاي تمام شده

خالص ارزش فروش

11,000

848,500

9,175,444,403

9,326,733,213

8.01%

6,370

1,012,000

6,534,307,270

6,441,766,331

5.53%

35,000

289,663

9,954,211,575

10,130,850,972

8.70%

52,370

.....

25,663,963,248

25,899,350,516

22.25%

هر ورقه

کل
دارایيها

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به دی 1396
 -3-1سرمایهگذاری در سپرده بانکی
مشخصات حساب بانکی
نوع سپرده

تاریخ افتتاح حساب

سپرده بانکی نزد بانک دی

203613309004

کوتاه مدت

۱۳۹۵/۰۲/۰۸

10

سپرده بانکی نزد بانک کوثر

۳۱۷۴۱۱۰۰۱۷۵.۹۲

بلندمدت

۱۳۹۶/۰۳/۱۰

22

سپرده بانکی نزد بانک کوثر

سپرده های بانکی

سپرده بانکی نزد بانک رفاه
سپرده بانکی نزد بانک تجارت
جمع

شماره حساب

تغییرات طی دوره

1396/09/30
نرخ سود علی
الحساب

1396/10/30

مبلغ

افزایش

کاهش

مبلغ

درصد به کل داراییها

4,152,592,683

2,101,560,907

.....

6,254,153,590

5.37%

350,074,611

350,074,611

0.30%

۳۱۷۴۱۱۰۰۳۶۰.۴۳

کوتاه مدت

۱۳۹۶/۰۶/۰۹

10

20,886,292

6,462,746

27,349,038

0.02%

214679500
342631126

کوتاه مدت

1395/12/23

10

2,089,555,996

1,161,515,779

3,251,071,775

2.79%

کوتاه مدت

1396/06/09

10

140,152,628

139,615,184

537,444

0.00%

.....

9,882,649,014

0.08

6,613,109,582

.....

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به دی 1396
اطالعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:
1396/09/30
نام سهام
اختيار ف .مخابرات ايران9612

تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

5,000,000

57

تاریخ اعمال
1396/03/31

1396/10/30
نرخ سود مؤثر
.....

تعداد اوراق تبعی
5,000,000

قیمت اعمال
57

تاریخ اعمال
1396/03/31

نرخ سود مؤثر
.....

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به دی96
اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)
1396/10/30
نام اوراق بهادار

خالص ارزش فروش تعدیل

تعداد

قیمت پایانی

قیمت تعدیل شده

درصد تعدیل

سهام شرکت مخابرات ایران

5,000,000

2,243

2,390

6.55%

11,950,000,000

سهام بانک صادرات

7,000,000

979

784

20.00%-

5,488,000,000

شده

…..

دلیل تعدیل

…..
…..

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به دی 1396
درآمد سود سهام
اطالعات مجمع

نام سهام

تاریخ تشکیل مجمع

طی دی ماه

تعداد سهام متعلقه در زمان

سود متعلق به

جمع درآمد سود

مجمع

هر سهم

سهام

هزینه تنزیل

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
خالص درآمد سود

جمع درآمد سود

سهام

سهام

هزینه تنزیل

خالص درآمد سود سهام

پتروشیمی شازند

1396/03/10

1,647,424

600

988,454,400

988,454,400

همکاران سیستم

1396/03/09

600,000

300

180,000,000

180,000,000

پتروشیمی فجر

1396/03/29

30,000

750

22,500,000

22,500,000

لیزینگ رایان سایپا

1396/04/10

2,500,000

200

500,000,000

500,000,000

ملی صنایع مس ایران

1396/04/28

1,000,000

350

350,000,301

350,000,301

پاالیش نفت اصفهان

1396/04/31

1,700,000

250

425,000,000

425,000,000

پاالیش نفت تهران

1396/04/31

648,657

120

77,838,840

77,838,840

فوالد مبارکه اصفهان

1396/04/28

5,860,299

100

586,029,900

586,029,900

حمل و نقل توکا

1396/02/27

300,000

100

30,000,000

30,000,000

گروه صنعتی بارز

1396/03/21

500,000

پتروشیمی زاگرس

1396/02/20

550,000

500
4,250

250,000,000

250,000,000

2,337,500,000

2,337,500,000

شرکت ارتباطات سیار ایران

1396/02/06

12,429

7,000

87,003,000

87,003,000

پتروشیمی مبین

1396/02/26

750,000

850

637,500,000

637,500,000

سازه پویش

1396/04/29

10,000

2,000

20,000,000

20,000,000

گروه بهمن

1396/04/19

1,000,000

200

200,000,000

200,000,000

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

1396/04/22

1,000,000

530

530,000,000

530,000,000

1396/04/25

800,000

280

......

......

......

224,000,000

224,000,000

......

......

......

7,445,826,441

جمع

-

7,445,826,441

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به دی ماه 1396

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
طی دی ماه

شرح
اوراق مشارکت داروسازی سینا (مسینا)1

تاریخ دریافت سود

تاریخ سررسید

1396/04/31

اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
اجاره بوتان (ذصبوتا)

نرخ سود علی
الحساب

درآمد سود

1396/04/29

20

......

1397/01/23

20

106,595,738

1397/04/02

20

سود سپرده اقتصاد نوین

نامحدود

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

هزینه تنزیل

خالص درآمد

......

......
106,595,738

درآمد سود
1,529,083,566

هزینه تنزیل
......

خالص درآمد
1,529,083,566

347,666,848

347,666,848

779,797,084

779,797,084

10,098,095

10,098,095

سود سپرده بانک دی

یکساله

158,662,049

158,662,049

سود سپرده بانک دی

نامحدود

30,029,613

30,029,613

332,502,737

362,532,350

سود سپرده بانک رفاه

نامحدود

11,680,681

11,680,681

1,286,050,263

1,297,730,944

سود سپرده موسسه اعتباری کوثر

نامحدود

6,330,090

6,330,090

147,667,741

153,997,831

سود سپرده موسسه اعتباری کوثر

نامحدود

209,118

209,118

7,648,020

7,857,138

1396/09/08

0

0

329,091,346

329,091,346

348,099

348,099

6,463,799

6,811,898

سود سپرده بانک تجارت
سود سپرده بانک تجارت
جمع

......

نامحدود

......

48,597,601

......

48,597,601

4,934,731,548

......

4,983,329,149

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به دی 1396
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
طی دی ماه

شرح

سود و زیان ناشی

تعداد

خالص ارزش فروش

ارزش دفتری

5,000

0

12,989,600

)(12,989,600

آسیا سیر ارس

633

968,420

763,200

195,780

ایران خودرو

800,000

2,187,800,000

2,071,891,603

93,395,936

2,250,000

2,219,674,133

2,456,212,813

)(259,379,127

730

16,469,530

12,837,087

3,462,972

614,906

562,938,706

533,727,874

23,429,577

1,700,000

6,940,570,806

5,091,173,288

1,781,726,971

پاالیش نفت تبریز

250,000

1,416,276,475

1,321,929,555

79,773,434

پاالیش نفت تهران

1,000,000

3,216,031,879

2,355,509,800

828,664,498

پتروشیمی زاگرس

400,000

8,326,747,773

8,579,664,961

)(336,300,950

پتروشیمی فجر

30,000

155,420,000

178,147,800

)(24,327,073

تولیدی چدن سازان

553

1,614,760

1,083,569

514,866

تولید و صادرات ریشمک

101

1,053,329

683,967

358,712

300,000

735,791,330

846,795,876

)(118,575,838

3,662

16,768,298

10,487,214

6,108,539

ذغالسنگ نگین طبس

300,000

869,398,040

928,953,513

)(68,038,152

سازه پویش

71,471

1,451,023,264

1,462,622,629

)(26,530,398

سایپا

1,000,000

1,329,000,000

1,246,026,400

69,298,190

سرمایه گذاری آتیه دماوند

1,000,000

2,470,779,538

2,520,807,909

)(75,452,701

91,066

259,727,732

267,642,973

)(10,587,839

اختیار خرید پارسان

بانک ملت
به پرداخت ملت
پارس خودرو
پاالیش نفت اصفهان

حملونقلتوکا
داده گسترعصرنوین-های وب

سرمایه گذاری البرز(هلدینگ

تعداد

خالص بهای
فروش
......

ارزش دفتری

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

......

از فروش
......

سود و زیان ناشی از فروش

سرمایه گذاری غدیر

1,400,000

1,456,374,148

1,504,359,772

)(62,879,546

سهامی ذوب آهن اصفهان

1,900,000

1,761,340,246

1,719,672,024

24,495,154

سیمان کرمان

530,000

1,028,704,061

954,235,240

63,883,452

شرکت ارتباطات سیار ایران

12,429

189,663,190

207,347,506

)(19,635,949

شرکت آهن و فوالد ارفع

1,099,276

3,572,719,400

3,720,264,768

)(182,379,381

شیر پگاه آذربایجان شرقی

155

631,780

522,385

103,234

245,432

3,759,594,101

3,361,113,613

360,470,985

صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

1,575,000

5,186,045,000

5,002,674,312

179,610,805

فوالد خوزستان

1,000,000

4,289,992,874

3,872,460,162

375,705,288

2,344

4,770,040

4,144,582

578,950

فوالد مبارکه اصفهان

3,260,299

6,526,614,779

5,205,585,004

1,255,601,325

گروه بهمن

1,972,387

1,963,229,353

1,781,478,000

161,818,077

گروه پتروشیمی س .ایرانیان

2,600,000

3,195,251,548

3,303,308,967

)(140,963,117

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

2,000,000

3,667,561,522

3,808,532,000

)(176,729,191

50,000

94,535,894

80,026,500

13,536,620

لیزینک ایران و شرق

251

552,451

395,937

151,128

لیزینگصنعتومعدن

1,282,086

1,881,694,160

1,586,438,334

276,030,935

گروه صنعتی بارز

800,000

2,563,902,971

2,896,709,926

)(359,076,379

لیزینگ رایان سایپا

2,500,000

3,309,499,209

4,286,994,196

)(1,011,549,730

معدنی و صنعتی گل گهر

1,043,014

2,840,797,993

2,614,521,690

197,649,863

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

فوالد کاوه جنوب کیش

گسترش نفت و گاز پارسیان

2,820,000

5,577,097,419

5,515,084,110

5,104,866

نیرو محرکه

200,000

425,565,264

469,872,535

)(48,686,343

همکاران سیستم

757,333

2,998,150,727

2,888,963,495

78,711,747

اوراق مشارکت داروسازی سینا (مسینا)1

22,950

22,950,000,000

22,932,236,700

17,763,300

اجاره بوتان (صبوتا)

12,000

11,880,000,000

11,511,095,511

359,709,368

اسناد خزانه اسالمی( 960922سخاب)3

5,000

4,991,273,600

4,874,661,070

116,278,107

اسناد خزانه اسالمی( 961020سخاب)4

1,930

1,866,892,860

1,858,034,010

7,505,353

......

......

......

......

8,000

7,480,000,000

7,393,532,431

81,044,569

......

......

......

......

......

......

......

......

ملی صنایع مس ایران

اسناد خزانه اسالمی( 961227سخاب)6

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به دی 1396
درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

شرح

تعداد

خالص ارزش فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از
تغییر قیمت

اختیار ف .مخابرات ایران9612

5000000

283,860,000

285,000,000

)(1,140,000

بانک صادرات ایران

7,000,000

5,434,492,000

5,694,550,000

)(260,058,000

8,000,000

9,268,740,000

13,486,493,490

)(4,217,753,490

به پرداخت ملت

250,000

4,617,040,625

4,662,500,000

)(45,459,375

بانک ملت
پتروشیمی زاگرس

100,000

3,193,556,250

5,562,500,000

)(2,368,943,750

پتروشیمی شازند

1,557,874

4,504,639,407

5,537,446,480

)(1,032,807,073

پتروشیمی مبین

2,000,000

9,213,286,000

9,941,500,000

)(728,214,000

توسعهمعادنوفلزات

1,000,000

1,856,718,750

2,205,292,500

)(348,573,750

ح  .پتروشیمی شازند

988,454

1,362,512,670

1,375,927,968

)(13,415,298

س .صنایعشیمیاییایران

500,000

2,079,525,000

2,100,000,000

)(20,475,000

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

2,000,000

4,178,855,000

8,229,721,930

)(4,050,866,930

سرمایه گذاری صنعت ومعدن

2,812,500

3,177,774,141

3,209,062,500

)(31,288,359

سرمایهگذاریتوسعهملی

115,000

194,163,269

1,681,075,000

130

495

500

)(5

فوالد مباركه اصفهان

4,600,000

13,665,450,000

18,038,735,600

)(4,373,285,600

لیزینگصنعتومعدن

447,960

623,690,900

1,301,831,760

)(678,140,860

5,000,000

11,833,487,500

12,167,500,000

)(334,012,500

500,000

1,749,771,750

1,991,000,000

)(241,228,250

100,000

594,150,000

600,000,000

اوراق مشاركت نفت و گاز پرشیا

6,370

6,433,731,850

6,534,307,270

)(100,575,420

اسناد خزانه اسالمی961020

2,905

2,879,436,000

2,796,678,134

82,757,866

شیر و گوشت زاگرس شهركرد

مخابرات ایران
معدنی و صنعتی گل گهر
نفت ایرانول

اسناد خزانه اسالمی971228
سلف موازی برق گروه مپنا 971

6,000

4,986,060,000

4,929,876,161

56,183,839

35,000
42,022,193

9,968,000,000
102,098,941,607

9,954,211,575
122,285,210,868

13,788,425
)(18,693,507,530

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به دی 1396
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی

نام سپرده

سپرده بانکی اقتصاد نوین

طی دی ماه

شماره حساب

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

سود سپرده بانکی و

درصد سود به

سود سپرده بانکی و

درصد سود به

گواهی سپرده

میانگین سپرده

گواهی سپرده

میانگین سپرده

......

10,098,095

......

......

153,997,831

......

1-4882149-818170

سپرده بانک کوثر

31741100175.92

6,330,090

سپرده بانک کوثر

31741100528.29

209,118

7,857,138

سپرده بانک دی

203613309004

30,029,613

362,532,350

سپرده بانک دی

403621995006

سپرده بانک رفاه

214679500

سپرده بانک تجارت

6252168557

سپرده بانک تجارت

342631126

جمع

158,662,049
1,297,730,944

11,680,681

329,091,346
348,099

......

6,811,898

......

48,597,601

......

2,326,781,651

......

