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 -3وضعیت مالی شرکت
مبلغ در تاریخ

شرح

درصد

( 1331/11/22ریال)

مبلغ در تاریخ
( 1331/11/22ریال)

درصد

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

31612261136311

%11.32

33621163116131

%31.11

حساب های دریافتنی

2,36,,1611,

%2.11

163116,2,6222

%3.,2

سایر دارایی ها

1

%1.11

-

-

موجودی نقد

1611361136313

%3.31

1621361,16112

%1.12

جاری کارگزاران

263216113623,

%2.33

-

-

جمع دارایی ها

3,6,1161116113

%111.11

3,622361336311

%111.11

جاری کارگزاران

-

-

16,1163236,11

%1.1,

پرداختنی به ارکان صندوق

1612362116113

%3.21

31361,26223

%2.,1

پرداختنی به سرمایه گذاران

161236312

%1.11

261136112

%1.11

حسابهای پرداختنی و ذخایر

11261116232

%1.11

1316,,16321

%1.13

جمع بدهی ها

1611161136133

%1.32

3613361216231

%1.3,

خالص دارایی ها

31613361,163,1

%31.,1

336211631161,1

%31.,1

جمع بدهی ها و خالص دارایی ها

3,6,1161116113

%111.11

3,622361336311

%111.11

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

161226131

161116113

 -3-1اقالم عمده ترازنامه
دوره مالی

( 1331/11/22ریال)

( 1331/11/22ریال)

جمع دارایی ها

3,6,1161116113

3,622361336311

جمع بدهی ها

1611161136133

3613361216231

حقوق صاحبان سهام

31613361,163,1

336211631161,1

2

ع
گزارش ملکرد صندوق سرماهی گذا ری کارگزاری پارسیان

منت
سال مالی هی هب 72فروردین ماه 9315

اقالم عمده ترازنامه شامل دارایی ها ،بدهی ها ،حقوق صاحبان سهام به تفکیک در جدول زیر آورده شده است:

مقایسه دارایی ها 6بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
حقوق صاحبان سهام

دارایی ها

%12.11

%11
بدهی ها
%2.1,

 -3-2ترکیب دارایی های صندوق

جاری کارگزاران; %2.33

موجودی نقد; %3.31
حساب های دریافتنی;
%2.11

سرمایه گذاری در سهام و
حق تقدم; %11.32
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 -3-2-1سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به تفکیک صنعت
الف) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)

سایر واسطه گری های
مالی; %11.21

فراورده های نفتی کوک

خودرو و ساخت

فلزات اساسی; %2.21

سوخت هسته ای; %,.11

قطعات ; %1.32

واسطه گری های مالی و
پولی; %1,.11

بانک ها و موسات اعتباری;

رایانه و فعالت های وابسته به
آن; %1.22

%11.21

ساخت محصوالت فلزی;
%1.13
عرضه برق گاز بخار و آب
گرم; %11.12

انبوه سازی امالک و
مستغالت; %3.11
بیمه و صندوق بازنشتگی
سرمایه گذاری ها; %2.11

به جز تامین اجتماعی;
%3.13

1

مخابرات; %1.11
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ب) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس خالص ارزش فروش)
فراورده های نفتی کوک
سایر واسطه گری
های مالی; %11.11

سوخت هسته ای; %,.21

خودرو و ساخت
قطعات ; %1.13

فلزات اساسی; %2.22

واسطه گری های مالی و

رایانه و فعالت های وابسته به

پولی; %11.3,

آن; %1.11

بانک ها و موسات اعتباری;
%12.,,

انبوه سازی امالک و

مخابرات; %1.3,

مستغالت; %2.12
بیمه و صندوق بازنشتگی

به جز تامین اجتماعی;

عرضه برق گاز بخار و آب

ساخت محصوالت فلزی;

%1.1,

گرم; %11.21

%11.33

سرمایه گذاری ها; %2.12

 -3-2-2حساب های دریافتنی
 سود سهام دریافتنی

تاریخ

تنزیل نشده(ریال)

1331/11/22

113612162,1

1331/11/22

163136,336111
1

نرخ تنزیل(درصد)

تنزیل شده(درصد)
2,36,,1611,

21

163116,2,6222
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 -3-3اقالم صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به 1331/11/22

سال مالی منتهی به 1331/11/22
مبلغ(ریال)

شرح

درآمدها :

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

2612361316311

-362116133121

سود سهام

163116221611,

3611,61316112

برگشت ذخیره زیان تحقق نیافته
نگهداری اوراق سهام دوره پیش

-1612263226111

,611361126213

سایر درآمدها ،برگشت ذخیره هزینه
تنزیل حساب های دریافتنی دوره پیش

1161226221

2163316112

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده
بانکی

1,163,,6111

11161116223

سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق
بهادار

1612362216211

1613162126,11

جمع درآمد ها:

1631162116131

36211611161,1

کسر می شود:
هزینه ها :
هزینه معامالت

32163116123

3136,226113

هزینه کارمزد ارکان

31162116112

161,16,126213

سایر هزینه ها

2316,326313

22,62,363,2

جمع هزینه ها

2621262126231

262126,236,31

سود خالص

26211613263,1

,

31263216331
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 -4وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ 1331/11/22

ارزش افزوده

خالص
ارزش
فروش
هر سهم

خالص
ارزش فروش

8،539

4،163،299،644
6،45,،369،2,3

اوراق

تعداد
قابل فروش

تعداد
غیر قابل
فروش

قیمت
تمام
شده فی

قیمت
تمام شده کل

ارزش
روز فی

ارزش روز کل

کوثر مرکزی

6،9,,،,,3

9

8،391

4،,16،496،336

8،5,3

4،115،5,6،3,3

-,,،19,،,3,

آذرآب

399،999

9

4،894

2،432،668،,1,

5،123

6،4,5،399،999

8،966،231،288

5،,33

رایان سایپا

8،999،999

9

6،885

6،885،99,،9,,

6،812

6،812،999،999

33،,,2،,98

6،84,

6،84,،25,،229

پتروشیمی
فجر

8,2،389

9

85،349

2،3,,،328،388

83،238

2،193،188،289

89,،81,،5,,

83،9,4

2،,,,،,2,،826

بانک ملت

8،899،999

9

2،483

2،35,،915،562

2،4,9

2،,6,،999،999

18،,84،431

2،434

2،,89،185،3,9

صنعت بیمه

8،623،11,

9

8،5,,

2،828،624،,15

8،,81

2،2,,،5,5،692

851،2,9،68,

8،,99

2،253،861،233

بانک
خاورمیانه

599،999

9

6،9,3

8،56,،,61،295

6،881

8،55,،999،999

28،938،,,5

6،913

8،542،,5,،1,9

سرمایه گذاری
مسکن

8،259،999

9

8،694

8،369،968،,86

8،8,6

8،4,8،259،999

-861،,18،,86

8،818

8،4,5،,95،961

بیمه پارسیان

459،999

9

2،329

8،8,,،291،,93

6،852

8،481،499،999

26,،8,8،2,4

6،829

8،496،194،334

مخابرات

599،999

9

2،,69

8،435،915،119

2،,,4

8،61,،999،999

-,1،915،119

2،,45

8،6,2،,2,،,,9

پست بانک
ایران

3,3،146

9

2،89,

8،43,،61,،,51

8،1,8

8،68,،,69،886

-858،35,،345

8،1,2

8،694،8,9،3,9

سرمایه گذاری
نفت

456،926

9

8،164

169،,36،621

2،4,5

8،828،268،,25

2,9،231،5,,

2،459

8،89,،3,4،441

نفت بندر
عباس

299،999

9

5،289

8،948،,,8،5,3

5،93,

8،986،499،999

-21،5,8،5,3

5،985

8،992،,,2،884

توسعه و
عمران کرمان

899،999

9

88،2,5

8،82,،521،3,9

,،,58

,,5،899،999

-864،421،3,9

,،159

,15،96,،56,

پتروشیمی
مبین

29,،881

9

6،,19

,,9،525،2,,

4،6,,

,85،,2,،,22

825،292،445

4،664

,93،694،114

فوالد مبارکه

599،999

9

8،614

3,8،143،914

8،486

,93،599،999

84،356،,83

8،6,1

3,,،269،885

داده پردازی

859،999

9

2،53,

615،882،533

2،66,

659،559،999

-64،532،533

2،686

643،,42،148

رادیاتور

9

61،6,9

2،544

,,،334،111

6،5,4

86,،,,6،339

49،691،,,2

6،55,

863،556،,88

جمع

1263116123

316331

31611261,36,21

1611161116221

31621161136311

2

31612,62216113
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 -1صورت گردش خالص دارایی ها:
1331/11/22

1331/11/22
تعداد واحد
تعداد واحد های

شرح

سرمایه گذاری

های سرمایه
مبلغ -ریال

مبلغ -ریال

گذاری

خالص داراییها(واحدهای
سرمایه گذاری پذیره نویسی

32612,

336211631161,1

3,6111

3,61,161216112

شده) اول دوره
واحد های سرمایه گذاری
صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری
ابطال شده طی دوره

1,

3361,16111

211

2116,236111

)(16111

)(16132611161,1

)(16123

)(16,11611161,1

26211613263,1

سود خالص دوره
خالص دارایی ها پایان دوره
(واحد های سرمایه گذاری)

نوع
صندوق
سهامی
در اندازه
کوچک

316131

تعداد کل
تاریخ

واحد های
صندوق

31613361,163,1

دارندگان واحدهای سرمایه
گذاری حقوقی

31263216331
32612,

دارندگان واحدهای
سرمایه گذاری
حقیقی

336211631161,1

سرمایه تأمین

سرمایه تأمین

شده توسط

شده توسط

اشخاص

اشخاص

حقوقی(درصد) حقیقی(درصد)

1331/11/22

316131

1

21

31

11

1331/11/22

32612,

1

23

11

12

1
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 -,عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان:
عملکرد صندوق به شرح زیر است:
نوع صندوق

سهامی در اندازه کوچک

عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
دوره

بازدهی(درصد)

 1331/11/21الی 1331/11/22

1.21

الزم به ذکر است که در تاریخ  86,5/98/2,تعداد کل واحد های صندوق  316131واحد که شامل  316131واحد های
سرمایه گذاری عادی و 16111واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها  31613361,163,1ریال بوده
که  33632261116212ریال آن مربوط به واحد های سرمایه گذاری عادی و 1611161136211ریال آن مربوط به واحد های
سرمایه گذاری ممتاز است.
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