صندوق سرمایه گذاری سبحان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به بهمن 1396
-1سرمایهگذاریها
-1-1سرمایهگذاریدرسهاموحقتقدمسهام
1396/11/30
شرکت

تعداد

بانک صادرات ایران

قيمت بازار
هر سهم

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل دارایيها

280,000

804

303,520,000

222,925,080

0.35%

بانک ملت

2,500,000

978

3,060,000,000

2,421,161,250

3.81%

به پرداخت ملت

200,000

17,777

3,589,000,000

3,520,734,850

5.54%

پتروشيمي فجر

400,000

5,326

2,472,400,000

2,109,628,600

3.32%

پتروشيمي شازند

1,500,000

3,005

6,289,500,000

4,463,551,875

7.03%

پتروشيمي مبين

1,600,000

4,623

6,304,000,000

7,324,681,200

11.53%

توسعهمعادنوفلزات

1,500,000

1,838

2,785,500,000

2,730,119,250

4.30%

15,507

2,353,680,000

2,579,775,534

4.06%

742

1,562,000,000

1,469,531,000

2.31%

2,186

5,080,000,000

4,329,373,000

6.81%

سرمایهگذاری سایپا

1,012,030

700

1,030,246,540

701,513,895

1.10%

سرمایهگذاری مسکن

1,400,000

828

1,276,800,000

1,147,897,800

1.81%

ح  .شرکت ارتباطات سيار ایران
زامياد
سرمایه گذاری گروه توسعه ملي

168,000
2,000,000
2,000,000

سرمایهگذاریتوسعهملي

300,000

1,173

484,200,000

348,468,975

0.55%

فوالد مبارکه اصفهان

1,700,000

2,908

2,791,400,000

4,895,399,900

7.71%

گروه صنعتي پاکشو

100,000

13,040

1,374,000,000

1,291,286,000

2.03%

گروهبهمن

1

1,058

2,023

1

0.00%

ليزینگصنعتومعدن

100,000

1,407

159,200,000

139,328,175

0.22%

مخابرات ایران
مدیریت صنعت شوینده

5,000,000

2,433

10,160,000,000

12,046,391,250

18.96%

ت.ص.بهشهر
معدني و صنعتي گل گهر

629

3,657

1,725,347

2,277,826

0.00%

500,000

3,573

1,368,000,000

1,769,081,625

2.78%

کارت اعتباری ایران کيش

400,000

3,031

1,869,200,000

1,200,579,100

1.89%

جمع

22,660,660

54,314,373,910

54,713,706,186

86.12%

صندوق سرمایه گذاری سبحان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به سبحان 1396
-2-1سرمایهگذاریدراوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب
اطالعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق

اسنادخزانه-م2بودجه-96
970612
جمع

دارای مجوز از

پذیرفته شده در

سازمان

بورس یا فرابورس

بلی

بلی

1396/11/30
قیمت بازار

تاریخ انتشار اوراق

تعداد

1396/09/19

3,000

902,149

3000

902149

هر ورقه

درصد به
کل

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

2,742,486,203

2,704,484,826

4.26%

2742486203

2704484826

4.26%

داراییها

صندوق سرمایه گذاری سبحان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به بهمن 1396
سرمایهگذاری در سپرده بانکی
مشخصات حساب بانکی
سپرده های بانکی

1396/10/30
نرخ سود علی

کاهش

مبلغ

درصد به کل داراییها

مبلغ
5,641,829,789

)(735,008,076

4,906,821,713

7.72%

49,967,646

)(49,671,866

295,780

0.00%

69,967,271

0.11%

شماره حساب

نوع سپرده

بانک دی

200516704001

کوتاه مدت

10

بانک رفاه

214698300

کوتاه مدت

10

31741100105/92
31741100419/43

بلند مدت

22

69,967,271

کوتاه مدت

10

11,109,106

موسسه اعتباری کوثر
موسسه اعتباری کوثر
جمع

تاریخ افتتاح حساب

تغییرات طی دوره

الحساب

5,761,764,706

افزایش

1396/11/30

.....

.....

)(10,844,270

264,836

0.00%

()795,524,212

4,977,084,764

7.83%

صندوق سرمایه گذاری سبحان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به بهمن 96
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)
1396/11/30
ناماوراقبهادار

درصدتعدیل

خالصارزشفروشتعدیل

تعداد

قیمتپایانی

قیمتتعدیلشده

سرمایهگذاریسایپا

1,012,030

687

700

708,421,000

بانکصادراتایران

280,000

1,005

804

225,120,000

شده

933,541,000

دلیلتعدیل

…..

صندوق سرمایه گذاری سبحان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به بهمن 1396
اطالعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:
1396/10/30
نام سهام
اختيار ف .مخابرات ايران9612

تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

5,000,000

59

تاریخ اعمال

1396/11/30
نرخ سود مؤثر

تعداد اوراق تبعی
5,000,000

قیمت اعمال
59

تاریخ اعمال

نرخ سود مؤثر

صندوق سرمایه گذاری سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به بهمن ماه 1396
درآمد سود سهام
اطالعات مجمع

نام سهام

تاریخ تشکیل مجمع

طی بهمن ماه

تعداد سهام متعلقه در زمان

سود متعلق به

جمع درآمد سود

مجمع

هر سهم

سهام

سرمایهگذاریآتیهدماوند

1396/01/06
1396/04/31

1,500,000
1,500,000

240
8

سرمایهگذاریتوسعهملی

1396/11/24

300,000

780

گروهمپنا(سهامیعام)

سایپا

234,000,000

هزینه تنزیل

()32,561,321

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
خالص درآمد سود

جمع درآمد سود

سهام

سهام

201,438,679

هزینه تنزیل

خالص درآمد سود سهام

360,000,000

-

360,000,000

12,000,000

()249,497

11,750,503

234,000,000

()32,561,321

201,438,679

1396/04/31

600,000

160

96,000,000

-

96,000,000

لیزینگرایانسایپا

1396/04/10

1,000,000

200

200,000,000

-

200,000,000

ملیصنایعمسایران

1396/04/28

200,000

350

70,000,000

-

70,000,000

گروهبهمن

1396/04/19

250,000

200

50,000,000

-

50,000,000

سرمایهگذاریگروهتوسعهملی

1396/04/22

3,015,030

530

1,597,965,900

-

1,597,965,900

پاالیشنفتاصفهان

1396/04/31

200,000

250

50,000,000

-

50,000,000

باما

1396/03/10

101,500

فوالدمبارکهاصفهان

1396/04/28

6,000,000

200
100

20,300,000

-

20,300,000

600,000,000

-

600,000,000

پتروشیمیخارک

1396/04/28

500,000

1,800

900,000,000

-

900,000,000

پتروشیمیشازند

1396/03/10

1,340,000

600

804,000,000

-

804,000,000

سرمایهگذاریسایپا

1396/06/05

1,012,030

50

50,601,500

)(2,220,236

48,381,264

س.توسعهوعمراناستانکرمان

1396/07/27

81,327

160

13,012,320

-

13,012,320

پتروشیمیپردیس

1396/08/24

50,000

465

23,250,000

()2,113,636

21,136,364

پتروشیمیزاگرس

1396/02/20

200,000

4,250

850,000,000

-

850,000,000

شرکتارتباطاتسیارایران

1396/02/06

120,000

7,000

840,000,000

-

840,000,000

پتروشیمیمبین
پتروشیمیفجر

1396/02/26

1,350,000

850

1,147,500,000

-

1,147,500,000

1396/03/29

400,000

750

300,000,000

-

300,000,000

8,218,629,720

()37,144,690

8,181,485,030

234000000

32561321-

201438679

صندوق سرمایه گذاری سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به بهمن ماه 1396

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

نرخ سود علی

تاریخ دریافت سود

تاریخ سررسید

سود سپرده بانک دی

سی ام

نامحدود

10

سود سپرده بانک شهر

سی ام

نامحدود

10

یکم

نامحدود

10

موسسه اعتباری کوثر

سی ام

نامحدود

22

موسسه اعتباری کوثر

سی ام

نامحدود

10

شرح

بانک رفاه

جمع

الحساب

درآمد سود

هزینه تنزیل

17,035,652

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

خالص درآمد
17,035,652

درآمد سود
279,256,922
48,471

84,159

84,159

47,271

47,271

1,039,769,346
199,660,560

17,167,082

......

17,167,082

هزینه تنزیل
429
2

279,256,493
48,469

951,477

1,038,817,869

23,621

199,636,939

2,884,860
1,521,620,159

خالص درآمد

2,884,860
......

1,520,644,630

صندوق سرمایه گذاری سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به بهمن 1396
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
طی بهمن ماه

تعداد

خالص ارزش فروش

ارزش دفتری

شرح
سرمایهگذاریبهمن

300,000

288,109,251

310,867,913

)(22,758,662

به پرداخت ملت

50,730

947,093,377

910,147,764

36,945,613

1,015,030

2,042,732,926

2,119,850,818

)(77,117,892

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
سرمایه گذاری شاهد
تولید و صادرات ریشمک

تعداد

خالص بهای فروش

ارزش دفتری

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

سود و زیان ناشی از فروش

سود و زیان ناشی از فروش

500,000

2,499,562,422

2,315,699,873

183,862,549

1,000,000

1,407,033,983

1,254,952,282

152,081,701

101

1,042,679

683,967

358,712

سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ

8,858,918

9,444,252,951

9,541,486,712

)(97,233,761

سرمایه گذاری ساختمانایران

200,000

611,640,780

598,494,616

13,146,164

پاالیش نفت بندرعباس

20,000

108,848,307

105,874,059

2,974,248

پاالیش نفت الوان

10,000

158,382,400

144,748,874

13,633,526

سرمایهگذاریتوسعهملی

300,000

490,648,482

484,221,411

6,427,071

فوالد کاوه جنوب کیش

2,344

4,723,532

4,144,583

578,949

لیزینگصنعتومعدن

200,000

267,347,497

251,584,282

15,763,215

تولیدی چدن سازان

553

1,598,435

1,083,569

514,866

1,000,000

1,367,620,469

1,702,379,822

)(334,759,353

لیزینگ رایان سایپا
معدنی و صنعتی گل گهر

400,000

1,315,745,176

1,094,557,311

221,187,865

نیرو محرکه

100,000

209,655,088

234,936,268

)(25,281,180

عمرانوتوسعهفارس

300,000

714,835,040

942,206,983

)(227,371,943

نفت ایرانول

200,000

1,121,449,643

1,027,443,507

94,006,136

کارخانجات تولیدی شهید قندی

100,000

254,157,532

236,745,018

17,412,514

پارس خودرو

61,489

55,744,354

53,188,398

2,555,956

گسترش نفت و گاز پارسیان

700,000

1,310,255,052

1,245,649,006

64,606,046

3,107

5,738,059

4,994,267

743,792

101,500

673,397,894

668,204,891

5,193,003

تامین سرمایه امید
باما

طی بهمن ماه

تعداد

خالص ارزش فروش

ارزش دفتری

شرح

تعداد

پتروشیمی شازند

1,000,000

2,481,094,155

2,388,553,832

92,540,323

پتروشیمی پردیس

50,000

317,310,719

314,537,226

2,773,493

سایپا

1,500,000

1,711,732,160

2,087,321,535

)(375,589,375

شرکت آهن و فوالد ارفع

1,586,160

5,133,764,580

5,281,825,653

)(148,061,073

25,000

45,300,000

35,703,788

9,596,212

6,269,972

7,542,170,370

6,842,256,429

699,913,941

سخت آژند

100,000

398,259,304

353,521,153

44,738,151

پتروشیمی مبین

500,000

2,286,302,615

2,036,849,698

249,452,917

سایپا دیزل

1,000,000

838,820,681

1,135,330,082

)(296,509,401

فوالد خوزستان

1,200,000

4,865,656,442

4,627,812,280

237,844,162

سرمایه گذاری خوارزمی

1,000,000

853,039,757

795,726,835

57,312,922

آهنگری تراکتورسازی ایران

20,000

61,559,962

46,966,451

14,593,511

شرکت ارتباطات سیار ایران

120,000

1,897,762,217

1,991,463,579

)(93,701,362

خالص بهای فروش

ارزش دفتری

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

سود و زیان ناشی از فروش

ح  .بانک خاورمیانه
سرمایه گذاری صنعت ومعدن

3,704,522

4,883,194,460

4,042,926,058

840,268,402

سود و زیان ناشی از فروش

طی بهمن

شرح

تعداد

از ابتدای

تعداد

خالص ارزش فروش

ارزش دفتری

1,000,000

1,919,039,412

1,904,266,002

14,773,410

3,662

16,598,771

10,487,214

6,111,557

سرمایه گذاری آتیه دماوند

2,150,000

4,792,893,781

4,503,763,609

289,130,172

گروه مپنا (سهامی عام)

1,000,000

6,940,505,013

7,245,040,600

)(304,535,587

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

963,730

2,304,831,843

2,337,874,434

)(33,042,591

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

50,000

452,825,185

439,272,330

13,552,855

توسعهمعادنوفلزات

1,500,000

2,245,348,052

2,080,962,272

164,385,780

ح  .سرمایه گذاریصنعت ومعدن

1,250,000

84,125,350

113,750,000

)(29,624,650

سهامی ذوب آهن اصفهان

1,900,000

1,688,836,727

1,681,617,267

7,219,460

300,000

8,708,474,938

6,931,902,049

1,776,572,889

خالص بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از فروش

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
داده گسترعصرنوین-های وب

پتروشیمی زاگرس
گروه صنایع کاغذ پارس

سود و زیان ناشی از فروش

1,100,000

3,634,257,346

3,872,810,629

)(238,553,283

پاالیش نفت تبریز

200,000

1,422,351,960

1,090,072,131

332,279,829

توسعه معادن روی ایران

400,000

1,068,062,553

1,080,590,784

)(12,528,231

6,600,000

12,756,414,090

9,890,715,040

2,865,699,050

س .توسعه و عمران استان کرمان

81,327

1,465,946,889

1,580,039,486

)(114,092,597

بانک خاورمیانه

25,000

56,339,651

70,300,000

)(13,960,349

شیر پگاه آذربایجان شرقی

155

625,619

522,385

103,234

ح  .ملی صنایع مس ایران

400,000

439,671,002

356,800,000

82,871,002

1,500,000

5,933,898,032

5,651,358,769

282,539,263

فوالد مبارکه اصفهان

صنایعشیمیاییایران

300,000

1,182,688,760

1,130,271,752

52,417,008

شرکت پتروشیمی خراسان

50,607

326,148,455

280,164,246

45,984,209

گروه پتروشیمی س .ایرانیان

1,500,000

1,861,347,586

1,958,320,264

)(96,972,678

633

958,980

763,200

195,780

آسیا سیر ارس
ملی صنایع مس ایران

4,000,000

9,101,355,422

7,657,347,549

1,444,007,873

سرمایهگذاری مسکن

300,000

251,622,525

236,218,246

15,404,279

پاالیش نفت اصفهان

1,700,000

6,274,370,605

4,953,310,671

1,321,059,934

ذغالسنگ نگین طبس

537,857

1,676,967,626

1,637,474,789

39,492,837

سرمایه گذاری دارویی تامین

200,000

1,227,803,298

1,197,747,042

30,056,256

طی بهمن ماه

شرح
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

تعداد

خالص بهای فروش

ارزش دفتری

130

624,867

457,067

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

سود و زیان ناشی از فروش
167,800

گروهبهمن
کالسیمین

تعداد

خالص ارزش فروش

ارزش دفتری

130

624,867

457,067

167,800

493,096

478,324,699

439,925,115

38,399,584

1,020,907

4,824,792,698

4,035,809,445

788,983,253

سود و زیان ناشی از فروش

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

100,000

276,097,208

267,360,797

8,736,411

گروه صنعتی پاکشو

353,887

4,053,294,022

4,642,630,782

)(589,336,760

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

700,000

3,871,877,830

3,607,371,690

264,506,140

گروهصنایعبهشهرایران

150,000

159,215,274

203,697,246

)(44,481,972

پتروشیمی خارک

500,000

9,203,997,685

7,530,420,839

1,673,576,846

ح  .پتروشیمی شازند

804,000

955,152,000

955,152,000

-

بانک ملت

3,750,000

3,886,713,246

3,946,529,039

)(59,815,793

ح .سرمایه گذاری میراث فرهنگی
لیزینگ ایران و شرق
جمع

4,004,652

6,066,508,087

5,173,654,877

892,853,210

1,000,000

904,266,000

904,266,000

-

251

547,065

395,937

151,128

67,380,146

159,000,911,596

148,489,521,700

10,511,389,896

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 سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به بهمن 1396
درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

شرح

تعداد

خالص ارزش فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از
تغییر قیمت

زامیاد

2000000

1,469,531,000

1,421,534,813

47,996,187

مخابرات ایران

5,000,000

12,046,391,250

9,696,899,003

2,349,492,247

300,000

348,468,975

484,221,412

)(135,752,437

لیزینگصنعتومعدن

100,000

139,328,175

140,147,280

)(819,105

سرمایهگذاری مسکن

1,400,000

1,147,897,800

1,102,351,778

45,546,022

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

2,000,000

4,329,373,000

4,176,922,515

152,450,485

1,500,000

2,730,119,250

2,540,109,376

190,009,874

500,000

1,769,081,625

1,368,196,640

400,884,985

فوالد مبارکه اصفهان

1,700,000

4,895,399,900

2,911,717,125

1,983,682,775

پتروشیمی شازند

1,500,000

4,463,551,875

3,508,526,988

955,024,887

سرمایهگذاری سایپا

سرمایهگذاریتوسعهملی

توسعهمعادنوفلزات
معدنی و صنعتی گل گهر

1,012,030

701,513,895

931,476,441

)(229,962,546

2,500,000

2,421,161,250

2,476,437,608

)(55,276,358

بانک صادرات ایران

280,000

222,925,080

222,803,515

121,565

بانک ملت
کارت اعتباری ایران کیش

400,000

1,200,579,100

1,269,904,812

)(69,325,712

گروه صنعتی پاکشو

100,000

1,291,286,000

1,313,399,821

)(22,113,821

1,600,000

7,324,681,200

6,517,919,020

806,762,180

پتروشیمی فجر

400,000

2,109,628,600

2,409,350,024

)(299,721,424

به پرداخت ملت

200,000

3,520,734,850

3,589,242,705

)(68,507,855

پتروشیمی مبین

اختیار ف .مخابرات ایران9612

5,000,000

293,820,000

903,600,000

)(609,780,000

ح  .شرکت ارتباطات سیار ایران

168,000

2,579,775,534

2,353,680,000

226,095,534

مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
جمع

629
27,660,659

2,277,826
55,007,526,185

1,725,137
49,340,166,013

552,689
5,667,360,172

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 سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به بهمن 1396
درآمد حاصل از سرمایهگذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی

نام سپرده

طی بهمن ماه

شماره حساب

سپرده بانک دی

200516704001

سپرده بانک شهر

700793600381

سپرده بانک رفاه

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

سود سپرده بانکی و درصد سود به
گواهی سپرده

میانگین سپرده

17,035,652

سود سپرده بانکی و

درصد سود به

گواهی سپرده

میانگین سپرده

279,256,922

......

48,471

......

214698300

84,159

1,039,769,346

سپرده موسسه اعتباری کوثر

31741100105/92

1,265,160

199,660,560

سپرده موسسه اعتباری کوثر

31741100419/43

47,271

2,884,860

جمع

1,396,590

......

1,521,620,159

......

صندوق سرمایه گذاری سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به بهمن 1396

سایر درآمدها:

سایر درآمدها

بهمن

کل 96

مبلغ

مبلغ

سایر درآمدها برای تنزیل سود بانک

-

378,145
19,664,800

جمع

-

20,042,945

سایر درآمدها

