صندوق سرمایهگذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به  16شهریورماه 1397
 -1سرمایهگذاریها
-1-1سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام
تغییرات طی دوره

1397/05/16
شركت

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

خرید طی دوره
تعداد

تعداد

مبلغ فروش

ارتباطات سیار

5,000

69,681,825

72,461,544

البرز دارو
باما

400,000
350,000

2,480,173,004
1,462,619,452

2,355,606,700
2,047,638,951

50,000
400,000

342,933,843
2,317,124,000

-

-

450,000
750,000

6,706
7,509

2,823,106,847
3,134,184,540

باما(تقدم)
بانك خاورمیانه
بانك ملت
بهمن دیزل
پتروشیمی تامین
پتروشیمی زاگرس
پتروشیمی پردیس

400,000
1,950,000

1,271,565,088
3,812,441,591

1,917,124,000
3,435,226,762

150,000

274,562,066

-

-

2,100,000

1,951

4,087,003,657

4,073,541,675

-

600,000
1,300,000
340,000
925,000

2,345,902,435
2,230,554,559
11,967,600,162
9,558,622,119

1,818,693,149
2,470,376,675
18,548,650,020
10,845,218,000

200,000
217,000

259,197,115
3,085,912,446

200,000
-

279,185,400
-

600,000
1,300,000
340,000
1,142,000

3,411
1,583
52,936
14,615

2,345,902,435
2,230,554,559
11,967,600,162
12,644,534,565

2,034,832,049
2,046,067,075
17,894,750,120
16,594,360,602

1.40
0.70
0.70
6.13
5.69

پتروشیمی جم
پتروشیمی مبین
دارو ابوریحان
دارویی تامین
رایان سایپا
رایان سایپا(تقدم)
سبحان_دارو
سبحان_دارو(تقدم)

250,000
3,600,000
100,000
725,000
3,416,630
3,583,370
400,000
-

2,227,653,740
12,945,089,894
638,051,399
3,744,051,100
4,181,838,364
750,109,563
1,482,662,473
-

3,878,809,250
21,578,339,696
603,656,400
3,011,718,539
4,015,998,296
638,717,787
1,490,524,300
-

310,344

50,000
75,000
2,116,630
-

307,317,778
390,591,113
2,838,778,029
-

250,000
3,550,000
100,000
650,000
1,300,000
3,583,370
400,000
310,344

14,434
6,276
7,342
4,942
1,235
180
2,922
1,922

2,227,653,740
12,765,296,978
638,051,399
3,356,735,469
1,591,155,575
750,109,563
1,009,655,307
473,007,166

3,587,751,125
22,151,691,147
729,978,350
3,193,826,220
1,596,268,374
641,297,813
1,162,079,400
593,051,401

1.23
7.59
0.25
1.09
0.55
0.22
0.40
0.20

سرمایه گذاری بهمن

1,600,000
5,500,000
575,000
400,000
800,000
-

1,355,880,159
7,846,448,399
1,464,829,615
1,460,018,589
3,377,800,320
-

1,486,167,200
8,681,521,750
1,525,405,856
1,369,713,800
2,175,381,200
-

1,200,000
1,369,491
250,000
1,250,000

1,813,202,261
3,861,325,718
758,287,529
12,261,099,686

1,000,000
75,000
400,000
-

1,000,380,375
209,660,681
1,406,947,200
-

600,000
6,700,000
1,369,491
750,000
800,000
1,250,000

954
1,593
2,735
3,161
3,176
9,077

508,455,060
9,659,650,660
3,861,325,718
2,032,052,412
3,377,800,320
12,261,099,686

569,108,700
10,611,729,675
3,724,020,927
2,357,118,187
2,526,190,400
11,281,009,062

0.20

1,000,000
5,200,000

2,859,911,975
9,440,283,942

3,853,062,750
24,902,012,892

225,000

1,021,090,965

1,000,000
-

4,415,947,789
-

5,425,000

4,606

10,461,374,907

24,843,869,679

500,000

1,562,390,079

1,612,622,125

500,000

3,625

1,562,390,079

1,802,078,125

سیمان ارومیه
شیمیایی ایران
صنعتی بارز
فوالد خوزستان
فوالد كاوه
فوالد مباركه
فوالد هرمزگان

-

-

-

5,000

تعداد

-

75,754,125

-

-

هر سهم
-

بهای تمام شده
-

خالص ارزش فروش
-

داراییها

3,000,348,225
5,599,367,438

سرمایه گذاری معادن و فلزات

-

فروش طی دوره

قیمت بازار

1.03
1.92

سرمایه گذاری غدیر

-

بهای تمام شده

1397/06/16
درصد به كل
-

3.64
1.28
0.81
0.87
3.87
8.52
0.62

صندوق سرمایهگذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به  16شهریورماه 1397
 -1سرمایهگذاریها
-1-1سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام
تغییرات طی دوره

1397/05/16
بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

شركت

كنتورسازی

875,000
850,000

4,710,023,407
13,666,625,439

6,109,471,158
31,395,876,250

كالسیمین

تعداد

خرید طی دوره
تعداد

بهای تمام شده

1,425,000
-

10,281,590,235
-

گروه بهمن

2,500,000

2,702,743,965

1,896,328,750

-

-

گل گهر

4,000,000

8,709,564,581

23,599,632,633

-

-

ملی مس
منگنز ایران
نفت اصفهان
نفت تهران

3,800,001
5,400,000
2,350,000
3,862,500

9,121,122,617
11,613,244,368
10,305,154,197
11,006,388,049

6,735,682,271
20,020,478,404
12,305,638,700
16,324,419,787

نفت و گاز پارسیان

مخابرات

1,550,000

4,073,602,459

5,947,689,062

59,107,501

166,444,648,928

248,669,864,657

700,000
225,000
50,000
100,000
8,121,835

2,737,488,057
1,315,549,123
254,877,168
409,039,172
40,993,279,384

1397/06/16
فروش طی دوره

تعداد

مبلغ فروش

-

-

500,000
2,000,000
7,421,630

417,231,480
3,699,231,441
15,041,025,411

تعداد

قیمت بازار
هر سهم

2,300,000
850,000

7,404
46,567

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

14,991,613,642
13,666,625,439

16,931,282,102
31,522,696,250

درصد به كل
داراییها
5.80
10.81

2,000,000

903

2,162,195,172

1,795,615,500

0.62

4,000,000

5,321

8,709,564,581

21,161,611,633

7.25

1,800,001
6,100,000
225,000
2,400,000
3,962,500

1,886
3,917
5,595
5,936
4,697

4,320,533,029
14,350,732,425
1,315,549,123
10,560,031,365
11,415,427,221

3,375,281,773
23,756,311,229
1,251,636,469
14,164,483,200
18,504,844,291

1.16
8.14
0.43
4.86
6.34

1,550,000

4,024

4,073,602,459

6,201,336,100

2.13

59,407,706

243,141

191,334,575,260

281,279,434,316

96.43

صندوق سرمایهگذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به  16شهریورماه 1397
اطالعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:
1397/05/16
نام سهام

تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

1397/06/16

تاریخ اعمال

نرخ سود مؤثر

تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نرخ سود مؤثر

شركت ........

-

-

-

-

-

-

-

-

شركت ........

-

-

-

-

-

-

-

-

صندوق سرمایهگذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به  16شهریورماه 1397
-2-1سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب
اطالعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق

دارای مجوز

پذیرفته شده در

از سازمان

بورس یا فرابورس

تاریخ انتشار اوراق

1397/05/16
تاریخ

نرخ سود

نرخ سود

سررسید

اسمی

مؤثر
-

جمع

تغییرات طی دوره
خرید طی دوره

بهای

خالص ارزش

تمام شده

فروش

تعداد

-

-

-

-

-

-

-

تعداد

1397/06/16

فروش طی دوره

قیمت بازار

بهای تمام

خالص ارزش

هر ورقه

شده

فروش

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تعداد
بهای تمام شده
-

-

تعداد

مبلغ فروش
-

-

-

درصد به
کل
داراییها

صندوق سرمایهگذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به  16شهریورماه 1397
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)
1397/06/16
نام اوراق بهادار
كنتورسازی

تعداد
850,000

قیمت پایانی

قیمت تعدیل شده

46,567

37,300

درصد تعدیل
)(19.90

خالص ارزش فروش تعدیل شده
31,522,696,250
31,522,696,250

دلیل تعدیل
اخبارمنتشرشده

صندوق سرمایهگذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به  16شهریورماه 1397
 -4-1سرمایهگذاری در گواهی سپرده بانکی
تغییرات طی دوره

1397/05/16
گواهی سپرده بانکی

تاریخ سررسید

نرخ سود علی

نرخ

پذیرفته شده در

الحساب

شکست

بورس یا فرابورس

خرید طی دوره

خالص ارزش
تعداد

بهای تمام شده

فروش

تعداد

بهای تمام شده

1397/06/16
فروش طی دوره

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش

درصد به کل

فروش

داراییها

گواهی سپرده بانکی نزد بانك .....

.....

.....

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

گواهی سپرده بانکی نزد بانك .....

.....

.....

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

جمع

صندوق سرمایهگذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به  16شهریورماه 1397
 -3-1سرمایهگذاری در سپرده بانکی
1397/05/16

مشخصات حساب بانکی
سپرده های بانکی

تغییرات طی دوره

تاریخ افتتاح

نرخ سود

حساب

علیالحساب

شماره حساب

نوع سپرده

سامان  -آفریقای شمالی ()820

820-40-1445656-1

جاری

1392/06/03

-

1397/06/16
درصد به

مبلغ

افزایش

مبلغ

كاهش

كل
داراییها

-

28,826,144,149

28,826,144,149

-

-

سامان  -آفریقای شمالی ()820

820-819-1445656-1

كوتاه مدت

1394/06/03

10

2,979,999,108

34,741,408,553

34,916,409,113

2,804,998,548

0.96

سامان  -سی تیر ()849

849-810-1445656-1

كوتاه مدت

1391/05/22

10

500,000

699,361

729,361

470,000

0.00

2,980,499,108

63,568,252,063

63,743,282,623

2,805,468,548

0.96

جمع

صندوق سرمایهگذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به  16شهریورماه 1397

 -2درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح

یادداشت

مبلغ

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1-2

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

2-2

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

3-2

10,898,656

سایر درآمدها

4-2

126,303,562

جمع

8,883,235,890
-

9,020,438,108

درصد از كل

درصد از كل

درآمدها

دارایی ها

98.48

3.05

-

-

0.12

0.00

1.40

0.04

100.00

3.09

صندوق سرمایهگذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به  16شهریورماه 1397
 -1-1-2درآمد سود سهام
اطالعات مجمع
نام سهام

تاریخ تشکیل مجمع

تعداد سهام متعلقه در
زمان مجمع

از ابتدای  17مرداد ماه تا  16شهریورماه 1397
سود متعلق به هر سهم

پتروشیمی تامین

1397/05/30

1,300,000

150

رایان سایپا

1397/06/12

1,300,000

100

جمع درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

خالص درآمد سود سهام

195,000,000
130,000,000
325,000,000

از ابتدای سال مالی تا  16شهریورماه 1397
جمع درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

خالص درآمد سود سهام

7,326,961

187,673,039

195,000,000

7,326,961

187,673,039

8,876,835

121,123,165

130,000,000

8,876,835

121,123,165

308,796,204

325,000,000

16,203,796

308,796,204

16,203,796

صندوق سرمایهگذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به  16شهریورماه 1397
 -2-1-2سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای  17مرداد ماه تا  16شهریورماه 1397

تاریخ دریافت
شرح

سود

تاریخ سررسید

نرخ سود علی
الحساب

درآمد سود

كوتاه مدت-849-810-1445656-1-سامان

1397/05/01

1397/05/01

10

3,968

كوتاه مدت-820-819-1445656-1-سامان

1397/05/01

1397/05/01

10

هزینه
تنزیل
-

خالص درآمد

از ابتدای سال مالی تا  16شهریورماه 1397

درآمد سود

3,968

3,968

هزینه
تنزیل
-

خالص درآمد
3,968

10,932,235

)(37,547

10,894,688

10,932,235

)(37,547

10,894,688

10,936,203

)(37,547

10,898,656

10,936,203

)(37,547

10,898,656

صندوق سرمایهگذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به  16شهریورماه 1397
 -3-1-2سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
از ابتدای  17مرداد ماه تا  16شهریورماه 1397

شرح
ارتباطات سیار
بانك ملت
پتروشیمي مبین
دارویي تامین
رایان سایپا
سرمایه گذاري بهمن
سیمان ارومیه
شیمیایي ایران
فوالد كاوه
گروه بهمن
مخابرات

تعداد

خالص بهای فروش

ارزش دفتری

از ابتدای سال مالی تا  16شهریورماه 1397

سود و زیان ناشی
از فروش

تعداد

خالص ارزش فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی
از فروش

5,000

75,754,125

72,461,544

3,292,581

5,000

75,754,125

72,461,544

3,292,581

200,000

279,185,400

259,197,115

19,988,285

200,000

279,185,400

259,197,115

19,988,285

50,000
75,000

307,317,778
390,591,113

299,699,162
311,557,090

7,618,615
79,034,022

50,000
75,000

307,317,778
390,591,113

299,699,162
311,557,090

7,618,615
79,034,022

2,838,778,029
1,000,380,375

2,487,943,521
928,854,500

350,834,508
71,525,875

2,116,630
1,000,000

2,838,778,029
1,000,380,375

2,487,943,521
928,854,500

350,834,508
71,525,875

2,116,630
1,000,000
75,000
400,000
1,000,000
500,000

209,660,681

207,608,490

2,052,192

1,406,947,200
4,415,947,789

1,369,713,800
3,853,062,750

37,233,400
562,885,039

75,000
400,000
1,000,000

417,231,480

379,265,750

37,965,730

500,000

2,000,000

3,699,231,441

3,545,094,999

154,136,442

2,000,000

7,421,630

15,041,025,411

13,714,458,722

1,326,566,690

7,421,630

209,660,681

207,608,490

2,052,192

1,406,947,200
4,415,947,789

1,369,713,800
3,853,062,750

37,233,400
562,885,039

417,231,480

379,265,750

37,965,730

3,699,231,441

3,545,094,999

154,136,442

15,041,025,411

13,714,458,722

1,326,566,690

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 سرمایهگذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به  16شهریورماه 1397
 -4-1-2درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای  17مرداد ماه تا  16شهریورماه 1397
شرح
البرز دارو

تعداد
450,000

خالص ارزش فروش

ارزش دفتری

از ابتدای سال مالی تا  16شهریورماه 1397

سود و زیان ناشی از
تغییر قیمت

3,000,348,225

2,698,540,543

باما

750,000

5,599,367,438

4,364,762,951

1,234,604,487

بانك خاورمیانه

2,100,000

4,073,541,675

3,709,788,828

363,752,847

تعداد

خالص ارزش فروش

301,807,682

450,000
750,000

5,599,367,438

2,100,000

4,073,541,675

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از
تغییر قیمت
301,807,682

3,000,348,225

2,698,540,543
4,364,762,951

1,234,604,487

3,709,788,828

363,752,847

بهمن دیزل

600,000

2,034,832,049

1,818,693,149

216,138,900

600,000

2,034,832,049

1,818,693,149

216,138,900

پتروشیمی تامین

1,300,000

2,046,067,075

2,470,376,675

)(424,309,600

1,300,000

2,046,067,075

2,470,376,675

)(424,309,600

پتروشیمی زاگرس

340,000

17,894,750,120

18,548,650,020

)(653,899,900

340,000

17,894,750,120

18,548,650,020

)(653,899,900

پتروشیمی پردیس

1,142,000

16,594,360,602

13,931,130,446

2,663,230,156

1,142,000

16,594,360,602

13,931,130,446

2,663,230,156

پتروشیمی جم

250,000

3,587,751,125

3,878,809,250

)(291,058,125

250,000

3,587,751,125

3,878,809,250

)(291,058,125

پتروشیمی مبین

3,550,000

22,151,691,147

21,278,640,534

873,050,613

3,550,000

22,151,691,147

21,278,640,534

873,050,613

دارو ابوریحان

100,000

729,978,350

603,656,400

126,321,950

100,000

729,978,350

603,656,400

126,321,950

دارویی تامین

650,000

3,193,826,220

2,700,161,449

493,664,771

650,000

3,193,826,220

2,700,161,449

493,664,771

رایان سایپا

1,300,000

1,596,268,374

1,528,054,775

68,213,599

1,300,000

1,596,268,374

1,528,054,775

68,213,599

رایان سایپا(تقدم)

3,583,370

641,297,813

638,717,787

2,580,026

3,583,370

641,297,813

638,717,787

2,580,026

سبحان_دارو

400,000

1,162,079,400

1,490,524,300

)(328,444,900

400,000

1,162,079,400

1,490,524,300

)(328,444,900

سبحان_دارو(تقدم)

310,344

593,051,401

593,051,401

310,344

593,051,401

-

-

593,051,401

سرمایه گذاری بهمن

600,000

569,108,700

557,312,700

11,796,000

600,000

569,108,700

557,312,700

11,796,000

سرمایه گذاری غدیر

6,700,000

10,611,729,675

10,494,724,011

117,005,664

6,700,000

10,611,729,675

10,494,724,011

117,005,664

3,724,020,927

3,861,325,718

)(137,304,791

1,369,491

3,724,020,927

3,861,325,718

)(137,304,791

سیمان ارومیه

750,000

2,357,118,187

2,076,084,895

281,033,292

750,000

2,357,118,187

2,076,084,895

281,033,292

صنعتی بارز

800,000

2,526,190,400

2,175,381,200

350,809,200

800,000

2,526,190,400

2,175,381,200

350,809,200

فوالد خوزستان

1,250,000

11,281,009,062

12,261,099,686

)(980,090,624

1,250,000

11,281,009,062

12,261,099,686

)(980,090,624

فوالد مباركه

5,425,000

24,843,869,679

25,923,103,857

)(1,079,234,178

5,425,000

24,843,869,679

25,923,103,857

)(1,079,234,178

سرمایه گذاری معادن و فلزات1,369,491

فوالد هرمزگان

500,000

1,802,078,125

1,612,622,125

189,456,000

500,000

1,802,078,125

1,612,622,125

189,456,000

كالسیمین

2,300,000

16,931,282,102

16,391,061,393

540,220,709

2,300,000

16,931,282,102

16,391,061,393

540,220,709

كنتورسازی

850,000

31,522,696,250

31,395,876,250

126,820,000

850,000

31,522,696,250

31,395,876,250

126,820,000

گروه بهمن

2,000,000

1,795,615,500

1,517,063,000

278,552,500

2,000,000

1,795,615,500

1,517,063,000

278,552,500

گل گهر

4,000,000

21,161,611,633

23,599,632,633

)(2,438,021,000

4,000,000

21,161,611,633

23,599,632,633

)(2,438,021,000

مخابرات

1,800,001

3,375,281,773

3,190,587,272

184,694,501

1,800,001

3,375,281,773

3,190,587,272

184,694,501

ملی مس

6,100,000

23,756,311,229

22,757,966,461

998,344,768

6,100,000

23,756,311,229

22,757,966,461

998,344,768

منگنز ایران

225,000

1,251,636,469

1,315,549,123

)(63,912,654

225,000

1,251,636,469

1,315,549,123

)(63,912,654

نفت اصفهان

2,400,000

14,164,483,200

12,560,515,868

1,603,967,332

2,400,000

14,164,483,200

12,560,515,868

1,603,967,332

نفت تهران

3,962,500

18,504,844,291

16,733,458,959

1,771,385,332

3,962,500

18,504,844,291

16,733,458,959

1,771,385,332

نفت و گاز پارسیان

1,550,000

6,201,336,100

5,947,689,062

253,647,038

1,550,000

6,201,336,100

5,947,689,062

253,647,038

59,407,706

281,279,434,316

274,031,561,319

7,247,872,997

59,407,706

281,279,434,316

274,031,561,319

7,247,872,997

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 سرمایهگذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به  16شهریورماه 1397
 -1-2درآمد حاصل از سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام:
از ابتدای  17مرداد ماه تا  16شهریورماه 1397
درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

یادداشت

یادداشت

یادداشت

1-1-2

4-1-2

3-1-2

ارتباطات سیار

-

-

البرز دارو

-

سهام

از ابتدای سال مالی تا  16شهریورماه 1397
درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

درصد از کل

یادداشت

یادداشت

یادداشت

درآمدها

1-1-2

4-1-2

3-1-2

3,292,581

0.04

-

-

301,807,682

-

301,807,682

3.35

-

3,292,581

جمع
مبلغ

مبلغ

درصد از کل
درآمدها

3,292,581

0.04

301,807,682

-

301,807,682

3.35

باما

187,673,039

1,234,604,487

-

1,422,277,526

15.77

187,673,039

1,234,604,487

-

1,422,277,526

15.77

بانك خاورمیانه

121,123,165

363,752,847

-

484,876,012

5.38

121,123,165

363,752,847

-

484,876,012

5.38

19,988,285

0.22

-

19,988,285

0.22

-

216,138,900

2.40

-

216,138,900

-

216,138,900

2.40

)(424,309,600

)(4.70

-

)(424,309,600

-

)(424,309,600

)(4.70

)(7.25

-

)(653,899,900

-

)(653,899,900

)(7.25

-

2,663,230,156

-

2,663,230,156

29.52

)(291,058,125

-

)(291,058,125

)(3.23

بانك ملت

-

بهمن دیزل

-

216,138,900

پتروشیمی تامین

-

)(424,309,600

-

پتروشیمی زاگرس

-

)(653,899,900

-

)(653,899,900

پتروشیمی پردیس

-

2,663,230,156

-

2,663,230,156

29.52

پتروشیمی جم

-

)(291,058,125

-

)(291,058,125

)(3.23

-

پتروشیمی مبین

-

873,050,613

880,669,229

9.76

-

873,050,613

دارو ابوریحان

-

126,321,950

126,321,950

1.40

-

126,321,950

-

19,988,285

7,618,615

-

3,292,581

جمع

19,988,285

880,669,229

9.76

126,321,950

1.40

دارویی تامین

-

493,664,771

79,034,022

572,698,794

6.35

-

493,664,771

79,034,022

572,698,794

6.35

رایان سایپا

-

68,213,599

350,834,508

419,048,107

4.65

-

68,213,599

350,834,508

419,048,107

4.65

رایان سایپا(تقدم)

-

2,580,026

-

2,580,026

0.03

-

2,580,026

-

2,580,026

0.03

سبحان_دارو

-

)(328,444,900

-

)(328,444,900

)(3.64

-

)(328,444,900

-

)(328,444,900

)(3.64

سبحان_دارو(تقدم)

-

593,051,401

-

593,051,401

6.57

-

593,051,401

-

593,051,401

6.57

سرمایه گذاری بهمن

-

11,796,000

83,321,875

0.92

-

11,796,000

83,321,875

0.92

سرمایه گذاری غدیر

-

117,005,664

-

117,005,664

1.30

-

117,005,664

-

117,005,664

1.30

سرمایه گذاری معادن و فلزات

-

)(137,304,791

-

)(137,304,791

)(1.52

-

)(137,304,791

-

)(137,304,791

)(1.52

-

71,525,875

7,618,615
-

71,525,875

صندوق سرمایهگذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به  16شهریورماه 1397
 -1-2درآمد حاصل از سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام:
از ابتدای  17مرداد ماه تا  16شهریورماه 1397

سهام

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

یادداشت

یادداشت

یادداشت

1-1-2

4-1-2

3-1-2

سیمان ارومیه

-

شیمیایی ایران

-

صنعتی بارز

-

350,809,200

فوالد خوزستان

-

)(980,090,624

فوالد كاوه

-

281,033,292
-

-

از ابتدای سال مالی تا  16شهریورماه 1397
درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

جمع
درصد از کل

یادداشت

یادداشت

یادداشت

درآمدها

1-1-2

4-1-2

3-1-2

2,052,192

283,085,483

3.14

-

37,233,400

37,233,400

0.41

-

مبلغ

مبلغ

درصد از کل
درآمدها

2,052,192

283,085,483

3.14

37,233,400

37,233,400

0.41

-

350,809,200

3.89

-

350,809,200

-

350,809,200

3.89

-

)(980,090,624

)(10.87

-

)(980,090,624

-

)(980,090,624

)(10.87

562,885,039

6.24

-

562,885,039

6.24

562,885,039

281,033,292

جمع

-

-

فوالد مباركه

-

)(1,079,234,178

-

)(1,079,234,178

فوالد هرمزگان

-

189,456,000

-

189,456,000

2.10

كالسیمین

-

540,220,709

-

540,220,709

5.99

-

كنتورسازی

-

126,820,000

-

126,820,000

1.41

-

126,820,000

گروه بهمن

-

278,552,500

316,518,230

3.51

-

278,552,500

گل گهر

-

)(2,438,021,000

)(27.03

-

)(2,438,021,000

مخابرات

-

184,694,501

338,830,943

3.76

-

184,694,501

37,965,730
-

)(11.96

-

)(1,079,234,178

-

)(1,079,234,178

-

189,456,000

-

189,456,000

2.10

540,220,709

-

540,220,709

5.99

-

126,820,000

1.41

316,518,230

3.51

37,965,730
-

)(27.03

338,830,943

ملی مس

-

998,344,768

-

998,344,768

11.07

-

998,344,768

-

998,344,768

11.07

منگنز ایران

-

)(63,912,654

-

)(63,912,654

)(0.71

-

)(63,912,654

-

)(63,912,654

)(0.71

نفت اصفهان

-

1,603,967,332

-

1,603,967,332

17.78

-

1,603,967,332

-

1,603,967,332

17.78

نفت تهران

-

1,771,385,332

-

1,771,385,332

19.64

-

1,771,385,332

-

1,771,385,332

19.64

نفت و گاز پارسیان

-

253,647,038

-

253,647,038

2.81

-

253,647,038

-

253,647,038

2.81

8,883,235,890

98.48

8,883,235,890

98.48

308,796,204

1,326,566,690

308,796,204

7,247,872,997

154,136,442

)(2,438,021,000

)(11.96

3.76

7,247,872,997

154,136,442

)(2,438,021,000

562,885,039

1,326,566,690

صندوق سرمایهگذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به  16شهریورماه 1397
-2-2درآمد حاصل از سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:
از ابتدای  17مرداد ماه تا  16شهریورماه 1397
درآمد سود

درآمد تغییر

اوراق

ارزش

یادداشت

یادداشت

یادداشت

2-1-2

4-1-2

3-1-2

اجاره رایتل ماهانه %21

-

-

-

-

اجاره رایتل -2سه ماهه %22

-

-

-

-

-

-

-

جمع

-

از ابتدای سال مالی تا  16شهریورماه 1397

درآمد فروش
جمع

-

درآمد سود

درآمد تغییر

اوراق

ارزش

یادداشت

یادداشت

یادداشت

2-1-2

4-1-2

3-1-2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

درآمد فروش
جمع

صندوق سرمایهگذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به  16شهریورماه 1397
-3-2درآمد حاصل از سرمایهگذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی

نام سپرده

شماره حساب

از ابتدای  17مرداد ماه تا  16شهریورماه 1397

از ابتدای سال مالی تا  16شهریورماه 1397

سود سپرده بانکی و

درصد سود به میانگین

سود سپرده بانکی و

درصد سود به میانگین

گواهی سپرده

سپرده

گواهی سپرده

سپرده

یادداشت

یادداشت

2-1-2

2-1-2

سپرده بانکی كوتاه مدت

820-819-1445656-1

10,894,688

0.01

10,894,688

0.01

سپرده بانکی كوتاه مدت

849-810-1445656-1

3,968

0.02

3,968

0.02

جمع

10,898,656

0.02

10,898,656

0.02

صندوق سرمایهگذاری مشترک آگاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به  16شهریورماه 1397
-4-2سایر درآمدها:

سایر درآمدها

از ابتدای  17مرداد ماه تا 16

از ابتدای سال مالی تا 16

شهریورماه 1397
مبلغ

شهریورماه 1397
مبلغ

كارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری

126,303,562

126,303,562

جمع

126,303,562

126,303,562

