صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/04/31
1397/03/31
نام شرکت

بهای تمام شده

تعداد

تغییرات طی دوره
خرید طی دوره

خالص ارزش فروش

تعداد

1397/04/31
فروش طی دوره

بهای تمام شده

مبلغ فروش

تعداد

تعداد

قیمت بازار

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل دارایی های صندوق

بانک پاسارگاد

24,000,000

35,940,194,000

19,012,800,000

0

0

0

0

24,000,000

800

35,940,194,000

19,012,800,000

1.86 %

ح  .مخابرات ایران

1,049,733

1,138,960,305

1,143,447,914

0

0

0

0

1,049,733

1,100

1,138,960,305

1,143,447,914

0.11 %

فوالد خوزستان

0

0

0

4,000,000

29,186,801,280

0

0

4,000,000

6,740

29,186,801,280

26,697,140,000

37,079,154,305

20,156,247,914

66,265,955,585

46,853,387,914

29,186,801,280

2.61 %

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/04/31

نام شرکت

1397/03/31
تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

1397/04/31
نرخ موثر

تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نرخ موثر

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/04/31
اطالعات اوراق بهادار با درآمد ثابت
نام اوراق

دارای مجوز از سازمان

بورسی یا فرابورسی

1397/03/31

تاریخ انتشار

تاریخ سررسید

نرخ سود

نرخ موثر

تعداد

بهای تمام شده

تغییرات طی دوره
خرید طی دوره

خالص ارزش فروش

تعداد

1397/04/31
فروش طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

قیمت بازار هر ورقه

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

درصد به کل دارایی های صندوق

اوراق اجاره فوالدکاوه جنوب کیش

بله

بله

1393/06/31

1397/06/31

20

20

91,850

92,034,877,956

91,783,408,750

0

0

0

0

76,850

1,000,000

76,999,580,141

76,794,283,750

7.50%

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

بله

بله

1395/03/09

1399/03/09

21

21

171,316

171,380,393,286

171,191,795,900

0

0

0

0

171,316

1,000,000

171,380,393,286

171,191,795,900

16.72%

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

بله

بله

1394/04/22

1398/04/22

21

21

300,000

300,014,600,000

299,782,500,000

0

0

0

0

300,000

1,000,000

300,014,600,000

299,782,500,000

29.28%

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

بله

بله

1394/09/02

1397/09/02

23

23

187,408

192,014,096,000

187,272,129,200

0

0

0

0

187,408

1,000,000

192,014,096,000

187,272,129,200

18.29%

مرابحه فوالد مبارکه 970429

بله

بله

1395/04/29

1397/04/29

20

20

120,000

120,081,941,456

119,913,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

اوراق سلف موازی سیمان اصفهان

بله

بله

1396/12/28

1397/12/28

18

18

75,303

99,070,651,025

103,459,935,462

0

0

0

0

53,543

1,395,000

945,877

974,596,559,723

973,402,769,312

0

0

0

0

789,117

جمع

70,442,610,093

74,638,332,948

7.29%

810,851,279,520

809,679,041,798

79.08%

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/04/31

نام شرکت

1397/04/31
تعداد

قیمت پایانی

مبلغ پس از تعدیل

درصد تعدیل

ارزش ناشی از تعدیل قیمت

دالیل

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

187408

1,002,550

1,000,000

-0.25%

187,408,000,000

0

اجاره فوالدکاوه کیش،سه ماهه%20

76850

1,000,000

1,000,000

0.00%

76,850,000,000

0

24000000

999

800

-19.92%

19,200,000,000

0

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

300000

1,004,002

1,000,000

-0.40%

300,000,000,000

0

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

171316

996,000

1,000,000

0.40%

171,316,000,000

0

)(0.20

754,774,000,000

0

بانک پاسارگاد

جمع

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/04/31
اطالعات اوراق گواهی سپرده
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

تاریخ سررسید

نرخ سود

1397/03/31
نرخ فروش

بورسی یا فرابورسی

تعداد

بهای تمام شده

تغییرات طی دوره
خالص ارزش فروش

خرید طی دوره
تعداد

بهای تمام شده

1397/04/31
فروش طی دوره

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/04/31

سپرده

1397/03/31

مشخصات حساب بانکی
تاریخ افتتاح

شماره حساب

نوع حساب

ملی بورس

110,129,197,006

حساب جاری

1393/12/16

بانک شهر بلوار کشاورز

700,794,079,668

سپرده کوتاه مدت

1395/07/14

بانک شهر بلوار کشاورز

نرخ سود

1397/04/31

تغییرات طی دوره

مبلغ

افزایش

0

9,650,000

0

0

10

894,992

7,599

0

درصد به کل دارایی ها

کاهش

مبلغ
9,650,000

0.00%

902,591

0.00%

70,080,096

سپرده کوتاه مدت

1395/10/26

10

0

0

0

0

0.00%

کشاورزی قشم

817,713,016

سپرده کوتاه مدت

1395/12/09

10

5,482,088,582

163,225,845,190

42,449,448,003

126,258,485,769

12.33%

بانک شهر بلوار کشاورز

100,814,617,287

حساب جاری

1396/01/23

0

30,000,000

0

0

30,000,000

0.00%

کشاورزی مرکز تجاری گلستان

876,143,770

سپرده کوتاه مدت

1397/04/26

10

0
5,522,633,574

22,110,000,000

0

22,110,000,000

2.16%

185,335,852,789

42,449,448,003

148,409,038,360

14.49%

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/04/31
مشخصات
توضیحات

تاریخ دریافت سود

طی تیرماه
تاریخ سررسید

نرخ سود

هزینه تنزیل

درآمد سود

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه
خالص درآمد

درآمد سود

اوراق اجاره فوالدکاوه جنوب کیش

1397/06/31

20

1,381,920,279

1,381,920,279

7,776,562,143

مرابحه فوالد مبارکه 970429

هزینه تنزیل

خالص درآمد
7,776,562,143

1397/04/29

20

1,909,974,484

1,909,974,484

9,932,740,195

9,932,740,195

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

1399/03/09

21

3,024,140,895

3,024,140,895

18,036,644,796

18,036,644,796

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

1397/09/02

23

3,651,721,897

3,651,721,897

17,935,473,325

17,935,473,325

1398/04/22

5,430,072,810

26,533,318,213

21

5,430,072,810

بانک شهر بلوار کشاورز

1

10

7,661

0

کشاورزی قشم

9

10

177,117,393

84,426

1

10

30287670

8296

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

کشاورزی مرکز تجاری گلستان

7,661
177,032,967
30279374

45,452
660,649,202
30287670

26,533,318,213
2
84,988
8296

45,450
660,564,214
30279374

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/04/31

نام شرکت

اطالعات مجمع
تاریخ مجمع

تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع

طی تیر ماه
سود متعلق به هر سهم

جمع درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

جمع درآمد سود سهام
خالص درآمد سود سهام
هزینه تنزیل

هزینه تنزیل

خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/04/31
طی تیر ماه

نام شرکت

تعداد

بهای فروش

فوالد خوزستان

4,000,000

26,697,140,000

بانک صادرات ایران

0

0

اجاره فوالدکاوه کیش،سه ماهه%20
اوراق سلف موازی سیمان اصفهان
مرابحه فوالد مباركه 970429

0

ارزش دفتری
29,186,801,280
0

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

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

-2,489,661,280

4,000,000

26,697,140,000

29,186,801,280

-2,489,661,280

0

0

0

1

-1

76,850

76,794,283,750

76,795,803,243

-1,519,493

76,850

76,794,283,750

76,816,322,451

-22,038,701

53,543

74,638,332,948

88,854,806,167

-14,216,473,218

53,543

15,428,378,298

54,129,099,212

38,700,720,914

-48527909696

48527909696

0

0

0

0

0

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/04/31

نام شرکت

طی تیرماه
تعداد

بهای فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه

ارزش دفتری

تعداد

سود و زیان ناشی از فروش

مخابرات ایران

0

0

0

0

100

بانک صادرات ایران

0

0

0

0

30000000

19,991,235,510

-5,735,510

42000

1.68441E +11
14605129295
0

-48440909696
15375828500
0

120000
21760
49462

اجاره فوالدکاوه کیش،سه ماهه%20

20,000

19,985,500,000

مرابحه فوالد مباركه 970429
اوراق سلف موازی سیمان اصفهان
اوراق سلف موازی استانداردسیمان

120000
21760
0

1.2E +11
29980957795
0

بهای فروش

ارزش دفتری

218350

220920

15755867750

23290679999

41969559993

41977966301

120000000000
29980957795
77979662334

168440909696
14605129295
74276812448

سود و زیان ناشی از فروش
)(2570
)(7534812249
)(8406308
)(48440909696
15375828500
3702849886

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/04/31

نام شرکت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه

طی تیر ماه
درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

مخابرات ایران

0

0

0

0

0.00

0

0

2,570-

2,570-

0.00%

بانک صادرات ایران

0

0

0

0

0.00

0

1-

7,534,812,249-

7,534,812,250-

9.37%

فوالد خوزستان

0

-0.05

0

-2,489,661,280

0

-2,489,661,280

-2,489,661,280

0

-2,489,661,280

0

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/04/31

توضیحات
اجاره فوالدکاوه کیش،سه ماهه%20

طی تیر ماه
درآمد سود اوراق
-

درآمد تغییر ارزش
1,519,493-

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
درآمد فروش

5,735,510-

جمع
7,255,003-

درآمد سود اوراق
-

مرابحه فوالد مبارکه 970429

-

48,527,909,696

48,440,909,696-

87,000,000

-

اوراق سلف موازی سیمان اصفهان

-

14,216,473,218-

15,375,828,500

1,159,355,282

-

اوراق سلف موازی استانداردسیمان

-

-

-

درآمد تغییر ارزش
22,038,70138,700,720,914
-

درآمد فروش

جمع

8,406,308-

30,445,009-

48,440,909,696-

48,440,909,696-

15,375,828,500

54,076,549,414

3,702,849,886

3,702,849,886

-

-

اوراق اجاره فوالدکاوه جنوب کیش

1,381,920,279

-

-

1,381,920,279

7,776,562,143

-

-

7,776,562,143

مرابحه فوالد مبارکه 970429

1,909,974,484

-

-

1,909,974,484

9,932,740,195

-

-

9,932,740,195

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

3,024,140,895

-

-

3,024,140,895

18,036,644,796

-

-

18,036,644,796

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

3,651,721,897

-

-

3,651,721,897

17,935,473,325

-

-

17,935,473,325

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

5,430,072,810

-

-

5,430,072,810

26,533,318,213

-

-

26,533,318,213

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/04/31
نام سپرده بانکی
نام سپرده

طی تیر ماه
شماره حساب

درصد سود به میانگین سپرده

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

7,661

45,452

کشاورزی قشم

817713016

177,117,393

660,649,202

کشاورزی مرکز تجاری گلستان

876143770

30287670

30287670

بانک شهر بلوار کشاورز

700794079668

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه
درصد سود به میانگین سپرده

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به1397/04/31

سایر درآمدها

1397/03/31

1397/04/31

مبلغ

مبلغ

سایر درآمدها

0

0

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

0

1,033

تعدیل کارمزد کارگزار

15,509,885

20,880,505

15,509,885

20,881,538

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/04/31

مبلغ

توضیحات

درصد از کل درآمدها

سرمایه گذاری در سهام

0.00

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

17119639341.00

99.60 %

درآمد سپرده بانکی

)(68104712.00

-0.40 %

درصد به کل دارایی های
صندوق

0.00 %

0.00 %
1.67 %
-0.01 %

