صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31
1397/05/31
نام شرکت

تعداد

بهای تمام شده

تغییرات طی دوره
خرید طی دوره

خالص ارزش فروش

تعداد

1397/06/31
فروش طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

قیمت بازار

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

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

19,089,600,000

1.86%

ح  .مخابرات ایران

1,049,733

1,138,960,305

1,143,447,914

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

37,079,154,305

20,156,247,914

0

0

0

0

35,940,194,000

19,089,600,000

1.86%

جمع

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31

نام شرکت

1397/05/31
تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

1397/06/31
نرخ موثر

تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نرخ موثر

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31
اطالعات اوراق بهادار با درآمد ثابت
نام اوراق

دارای مجوز از سازمان

بورسی یا فرابورسی

1397/05/31

تاریخ انتشار

تاریخ سررسید

نرخ سود

نرخ موثر

بهای تمام شده

تعداد

تغییرات طی دوره
خرید طی دوره

خالص ارزش فروش

تعداد

1397/06/31
فروش طی دوره

بهای تمام شده

مبلغ فروش

تعداد

تعداد

قیمت بازار هر ورقه

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل دارایی های صندوق

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

بله

بله

1395/03/09

1399/03/09

21

21

272,283

272,420,594,361

272,085,594,825

0

0

0

0

272,283

1,000,000

272,420,594,361

272,085,594,825

26.55%

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

29.25%

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

18.27%

بله

بله

1397/03/23

1398/03/23

19

19

85,009

96,453,754,064

96,321,821,113

0

0

0

0

85,009

1,133,900

96,453,754,064

96,321,821,113

9.40%

اوراق سلف موازی سیمان اصفهان

بله

بله

1396/12/28

1397/12/28

18

18

3,043

4,003,452,599

4,302,990,852

0

0

0

0

3,043

1,435,176

4,003,452,599

4,364,074,318

0.43%

سلف موازی برق ماهتاب گستر 971

بله

بله

1396/12/13

1397/12/13

17

17

43,500

12,980,495,041

12,978,383,391

0

0

0

0

43,500

302,562

12,980,495,041

13,151,946,667

1.28%

سلف گازمایع 971

بله

بله

1396/11/09

1397/11/09

17

17

0

0

0

3500

10249773201

0

0

3,500

877,886,992,065

872,743,419,381

10,249,773,201

0

0

اوراق سلف سیمان سپاهان

جمع

0

0

0

2942435

10,249,773,201

10,291,057,457

1.00%

8,814,073

888,136,765,266

883,269,123,580

86.18%

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31

نام شرکت

جمع

1397/06/31
تعداد

قیمت پایانی

مبلغ پس از تعدیل

درصد تعدیل

ارزش ناشی از تعدیل قیمت

دالیل

0

0

0

0.00%

0

0

0

0

0

0.00%

0

0

0

0

0

0.00%

0

0

0

0

0

0.00%

0

0

0

0

0

0.00%

0

0

0

0

0

0.00

0

0

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/06/31
اطالعات اوراق گواهی سپرده
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

تاریخ سررسید

نرخ سود

1397/05/31
نرخ فروش

بورسی یا فرابورسی

تعداد

بهای تمام شده

تغییرات طی دوره
خالص ارزش فروش

خرید طی دوره
تعداد

بهای تمام شده

1397/06/31
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 1397/06/31

سپرده

مشخصات حساب بانکی
شماره حساب

نوع حساب

1397/05/31

تاریخ افتتاح

نرخ سود

مبلغ

تغییرات طی دوره
افزایش

1397/06/31
کاهش

درصد به کل دارایی ها

مبلغ

ملی بورس

0110129197006

حساب جاری

1393/12/16

0

9,650,000

0

0

9,650,000

0.00%

بانک شهر بلوار کشاورز

700794079668

سپرده کوتاه مدت

1395/07/14

10

549,191,573

95,074,692

13

644,266,252

0.06%

بانک شهر بلوار کشاورز

70080096

سپرده کوتاه مدت

1395/10/26

10

0

0

0

0

0.00%

کشاورزی قشم

817713016

سپرده کوتاه مدت

1395/12/09

10

1,065,238,118

875,538

1,066,113,656

0

0.00%

بانک شهر بلوار کشاورز

100814617287

حساب جاری

1396/01/23

0

0

0

0

0

0.00%

کشاورزی مرکز تجاری گلستان

876143770

سپرده کوتاه مدت

1397/04/26

10

576,130,877

جمع

2,200,210,568

124,382,383,852

25,672,173,200

99,286,341,529

9.69%

124,478,334,082

26,738,286,869

99,940,257,781

9.75%

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/06/31
مشخصات
توضیحات

تاریخ دریافت سود

طی شهریور
درآمد سود

تاریخ سررسید

نرخ سود

اوراق اجاره فوالدکاوه جنوب کیش

1397/06/31

20

1,560,137,304

مرابحه فوالد مبارکه 970429

هزینه تنزیل

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور
خالص درآمد
1,560,137,304

درآمد سود

هزینه تنزیل

10,666,795,696

خالص درآمد

0

10,666,795,696

1397/04/29

20

0

0

9,932,740,195

0

9,932,740,195

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

1399/03/09

21

4,785,199,716

4,785,199,716

27,800,115,904

0

27,800,115,904

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

1397/09/02

23

3,538,651,405

3,538,651,405

25,267,705,498

0

25,267,705,498

1398/04/22

5,405,645,771

37,155,300,196

0

21

5,405,645,771

1

10

5,445,810

-24,549

کشاورزی قشم

9

10

595,539

-689

594,850

کشاورزی مرکز تجاری گلستان

1

10

91,544,548

181

91,544,729

15,387,220,093

-25,057

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
بانک شهر بلوار کشاورز

جمع

37,155,300,196

5,421,261

100,565,946

1,492

100,564,454

670,211,940

0

670,211,940

195,814,636

216

195,814,420

15,387,195,036

111,789,250,011

1,708

111,789,248,303

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/06/31

نام شرکت

اطالعات مجمع
تاریخ مجمع

تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع

طی شهریور
سود متعلق به هر سهم

جمع درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور

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 1397/06/31
طی شهریور

نام شرکت

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

تعداد

بهای فروش

76,800,000

24,000,000

19,089,600,000

19,012,800,000

76,800,000

0

0

0

1

-1

بانک پاسارگاد

24,000,000

19,089,600,000

بانک صادرات ایران

0

0

173,563,276

43,500

13,151,946,667

12,980,495,041

171,451,626

41,284,256

3,500

10,291,057,457

10,249,773,201

41,284,256

سلف موازي برق ماهتاب گستر 971

43,500

13,151,946,667

12,978,383,391

سلف گازمایع 971

3,500

10,291,057,457

10,249,773,201

61,083,466

3,043

4,364,074,318

4,003,452,599

360,621,719

اوراق سلف موازي سیمان اصفهان

3,043

4,364,074,318

4,302,990,852
0

0

272,283

272,085,594,825

272,231,996,975

-146,402,150

اوراق سلف سیمان سپاهان

0

0

0

0

اجاره فوالدکاوه کیش،سه ماهه%20

0

0

-43498701

43498701

46,896,678,442

46,500,448,743

396,229,699

اجاره هواپیمایي ماهان 9903

جمع

0

0

ارزش دفتری

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

19,012,800,000
0

85,009
0

96,453,754,064

96,321,821,113

131,932,950-

0

0

0

415,304,094,380

414,932,271,881

371,822,500

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/06/31
طی شهریور

نام شرکت

تعداد

بهای فروش

ح  .مخابرات ایران
مخابرات ایران
فوالد خوزستان

1,049,733
-

2,278,392,963
-

1,143,447,913
-

1,134,945,050
-

1,049,733
100
4,000,000

1,139,432,654
218,350
34,660,730,494

1,143,447,913
220,920
29,186,801,283

2,574,151
4205,815,198,717

بانک صادرات ایران
اجاره فوالدکاوه کیش،سه ماهه%20
مرابحه فوالد مبارکه 970429
اوراق سلف موازی استانداردسیمان

91,650
-

91,650,000,000
-

91,627,052,451
-

22,947,549
-

30,000,000
133,650
120,000
49,462

15,755,867,750
133,619,559,993
120,000,000,000
77,979,662,334

23,290,679,999
133,605,018,752
119,913,000,000
74,276,812,448

7,379,679,99944,991,248
87,000,000
3,702,849,886

اوراق سلف موازی سیمان اصفهان
اوراق سلف پلی استایرن انتخاب

-

72,260
369,000

100,802,537,397
25,994,164,559

95,067,198,426
25,891,192,516

5,808,473,834
121,831,484

502,374,372,257

8,203,238,901

جمع

93,928,392,963

ارزش دفتری

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور

92,770,500,364

سود و زیان ناشی از فروش

1,157,892,599

تعداد

بهای فروش

509,952,173,531

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از فروش

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/06/31
طی شهریور

نام شرکت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

مبلغ

0

0

1,134,945,050

1,134,945,050

7.18 %

مخابرات ایران

0

0

0

0

0.00 %

فوالد خوزستان
بانک صادرات ایران

0
0

0
0

0
0

0
0

0.00 %
0.00 %

0

76,800,000

0

76,800,000

0.49 %

ح  .مخابرات ایران

بانک پاسارگاد
جمع

0

76,800,000

1,134,945,050

1,211,745,050

درصد از کل درآمدها

0

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

0

0

0

0

0
0

0
-1

0

76,800,000
76,799,999

درآمد فروش
2,574,151
4205,815,198,717
7,379,679,9990
-1,561,907,551

مبلغ

درصد از کل درآمدها

2,574,151

0.94%

420-

0.00%

5,815,198,717
7,379,680,000-

4.55%
-6.26%

76,800,000
-1,485,107,552

0.06%
-0.71%

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/06/31

توضیحات
%اجاره فوالدکاوه کیش،سه ماهه20

طی شهریور
درآمد سود اوراق
1,560,137,304

درآمد تغییر ارزش
43,498,701

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور
درآمد فروش

22,947,549

جمع
1,626,583,554

مرابحه فوالد مبارکه 970429

-

-

-

-

اوراق سلف موازی استانداردسیمان

-

-

-

-

اوراق سلف موازی سیمان اصفهان
اوراق سلف پلی استایرن انتخاب
اجاره هواپیمایی ماهان 9903

4,785,199,716

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

3,538,651,405
5,405,645,771

سلف موازی برق ماهتاب گستر 971
سلف گازمایع 971
اوراق سلف سیمان سپاهان
جمع

15,289,634,196

61,083,466
173,563,276
41,284,256
319,429,699

درآمد سود اوراق
10,666,795,696

-

44,991,248

9,932,740,195

-

87,000,000

10,019,740,195

-

3,702,849,886

3,702,849,886

5,808,473,834
121,831,484
-

6,169,095,553
121,831,484
27,653,713,754

-

-

61,083,466
4,785,199,716

-

3,538,651,405
5,405,645,771

25,267,705,498
37,155,300,196

-

173,563,276
41,284,256
-

22,947,549

درآمد تغییر ارزش

10,711,786,944

27,800,115,904

15,632,011,444

درآمد فروش

جمع

110,822,657,489

360,621,719
146,402,150171,451,626
41,284,256
131,932,950295,022,501

9,765,146,452

25,267,705,498
37,155,300,196
171,451,626
41,284,256
131,932,950120,882,826,442

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/06/31
نام سپرده بانکی
نام سپرده
ملی بورس

طی شهریور
شماره حساب
0110129197006

بانک شهر بلوار کشاورز

700794079668

بانک شهر بلوار کشاورز

70080096

کشاورزی قشم
بانک شهر بلوار کشاورز
کشاورزی مرکز تجاری گلستان

817713016
100814617287
876143770

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
5,445,810
-

درصد سود به میانگین سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
100,565,946
-

595,539
91,544,548

670,211,940
195,814,636

97,585,897

966,592,522

درصد سود به میانگین سپرده

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به1397/06/31

سایر درآمدها

1397/05/31

1397/06/31

مبلغ

مبلغ

سایر درآمدها

0

0

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

0

1,033

تعدیل کارمزد کارگزار

0

71,661,607

جمع

50,781,102

71,662,640

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/06/31

توضیحات

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درصد به کل دارایی های
صندوق

سرمایه گذاری در سهام

1211745050.00

7.66 %

0.12 %

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

)(1932636116.00

-12.22 %

-0.19 %

درآمد سپرده بانکی

97585897.00

0.62 %

0.01 %

