صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/08/30
1397/07/30
نام شرکت
بانك پاسارگاد

تعداد
24,000,000

مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر 7,759,106
31,759,106
جمع

بهای تمام شده

تغییرات طی دوره
خرید طی دوره

خالص ارزش فروش

تعداد

1397/08/30
فروش طی دوره

بهای تمام شده

مبلغ فروش

تعداد

تعداد

قیمت بازار

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

35,940,194,000

25,293,720,000

0

0

0

0

24,000,000

1,060

35,940,194,000

25,293,720,000

42,315,865,338

46,286,946,843

0

0

-39,235

233,747,942

7,719,871

6,533

42,101,889,273

50,143,922,219

78,256,059,338

71,580,666,843

78,042,083,273

75,437,642,219

233,747,942

درصد به کل دارایی های صندوق
2.46 %
4.88 %
0

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/08/30

نام شرکت

1397/07/30
تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

1397/08/30
نرخ موثر

تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نرخ موثر

صندوق سرمايهگذاری پاداش سهامداری توسعه يكم
صورت وضعيت پورتفوی
برای ماه منتهي به 1397/08/30
اطالعات اوراق بهادار با درآمد ثابت
نام اوراق

دارای مجوز از سازمان

بورسي يا فرابورسي

1397/07/30

تاريخ انتشار

تاريخ سررسيد

نرخ سود

نرخ موثر

تعداد

بهای تمام شده

تغييرات طي دوره
خريد طي دوره

خالص ارزش فروش

تعداد

1397/08/30
فروش طي دوره

بهای تمام شده

مبلغ فروش

تعداد

تعداد

قيمت بازار هر ورقه

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به كل دارايي های صندوق

اجاره هواپيمايي 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

26.45 %

اوراق اجاره شركت مخابرات ايران

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

29.15 %

صكوك ساخت توسعه ملي 3ماهه %23

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

18.21 %

اوراق سلف سيمان سپاهان

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

9.36 %

اوراق سلف موازی سيمان اصفهان

بله

بله

1396/12/28

1397/12/28

18

18

3,043

4,003,452,599

4,423,187,350

0

0

0

0

3,043

1,474,056

4,003,452,599

4,482,300,382

0.44 %

سلف گازمايع 971

بله

بله

1396/11/09

1397/11/09

17

17

19,500

57,430,095,469

58,057,685,207

0

0

7,350

22,010,246,394

12,150

3,016,519

35,783,367,177

36,624,136,832

3.56 %

سلف موازي برق ماهتاب گستر 971

بله

بله

1396/12/13

1397/12/13

17

17

52,000

15,767,895,442

15,922,652,388

0

0

0

0

52,000

310291

15,767,895,442

16,123,437,489

1.57 %

سلف موازي برق ماهتاب گستر981

بله

بله

1397/02/05

1398/02/05

17

17

18500

4948598134

49520417599

0

0

0

0

18500

271325

4948598134

5015882541

0.49 %

943,053,086,069

983,385,987,682

921,406,357,777

917,707,802,382

جمع

22,010,246,394

صندوق سرمايهگذاری پاداش سهامداری توسعه يكم
صورت وضعيت پورتفوی
برای ماه منتهي به 1397/08/30

نام شركت

1397/08/30
تعداد

قيمت پاياني

مبلغ پس از تعديل

درصد تعديل

ارزش ناشي از تعديل قيمت

24000000

999

1,060

6.11 %

25,440,000,000

اوراق اجاره شركت مخابرات ايران

300000

1,003,000

1,000,000

-0.30 %

300,000,000,000

صكوك ساخت توسعه ملي 3ماهه %23

187408

1,000,000

1,000,000

0.00 %

187,408,000,000

اجاره هواپيمايي ماهان 9903

272283

1,014,500

1,000,000

-1.43 %

272,283,000,000

24759691

3,018,499

3,001,060

0/00

785,131,000,000

بانك پاسارگاد

جمع

داليل

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/08/30
اطالعات اوراق گواهی سپرده
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

تاریخ سررسید

نرخ سود

1397/07/30
نرخ فروش

بورسی یا فرابورسی

تعداد

بهای تمام شده

تغییرات طی دوره
خالص ارزش فروش

خرید طی دوره
تعداد

بهای تمام شده

1397/08/30
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 1397/08/30

سپرده

1397/07/30

مشخصات حساب بانکی
شماره حساب

نوع حساب

بانک ملی بورس

0110129197006

حساب جاری

1393/12/16

بانک شهر بلوار کشاورز

700794079668

سپرده کوتاه مدت

1395/07/14

100814617287

حساب جاری

1396/01/23

سپرده کوتاه مدت

1397/04/26

بانک شهر بلوار کشاورز
بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان

876143770

تاریخ افتتاح

نرخ سود

مبلغ

تغییرات طی دوره
کاهش

مبلغ

0

9,650,000

0

0

9,650,000

0.00 %

10

649,712,055

5,338,607

0

655,050,662

0.06 %

0
10

0
1,305,745,687
1,965,107,742

افزایش

1397/08/30

0
22,272,645,200
22,277,983,807

0
22,276,810,000
22,276,810,000

0
1,301,580,887
1,966,281,549

درصد به کل دارایی ها

0.00 %
0.13 %

صندوق سرمايهگذاری پاداش سهامداری توسعه يكم
صورت وضعيت درآمدها
برای ماه منتهي به 1397/08/30
مشخصات
توضيحات

تاريخ دريافت سود

طي آبان
تاريخ سررسيد

نرخ سود

صكوك فوالدكاوه كيش،سه ماهه%20

1397/06/31

20

0

مرابحه فوالد مباركه 970429

هزينه تنزيل

درآمد سود

از ابتدای سال مالي تا پايان آبان
خالص درآمد
0

درآمد سود

هزينه تنزيل

10,666,795,696

خالص درآمد
10,666,795,696

1397/04/29

20

0

0

9,932,740,195

9,932,740,195

اجاره هواپيمايي ماهان 9903

1399/03/09

21

4,817,562,798

4,817,562,798

37,270,752,728

37,270,752,728

صكوك ساخت توسعه ملي 3ماهه %23

1397/09/02

23

3,671,797,658

3,671,797,658

32,475,494,195

32,475,494,195

1398/04/22

5,043,684,776

47,464,126,674

21

5,043,684,776

1

10

5,382,497

12

5,382,485

111,287,051

1,474

111,285,577

بانک كشاورزی قشم

9

10

0

0

0

670,211,940

0

670,211,940

بانک كشاورزی مركز تجاری گلستان

1

10

28,670,795

6

28,670,789

329,700,754

96

329,700,658

13,567,098,524

18

اوراق اجاره شركت مخابرات ايران
بانک شهر بلوار كشاورز

13,567,098,506

138,921,109,233

47,464,126,674

1,570

138,921,107,663

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/08/30

نام شرکت

اطالعات مجمع
تاریخ مجمع

تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع

طی آبان
سود متعلق به هر سهم

جمع درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان

جمع درآمد سود سهام
خالص درآمد سود سهام
هزینه تنزیل

هزینه تنزیل

خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمايهگذاري پاداش سهامداري توسعه يکم
صورت وضعیت درآمدها
براي ماه منتهي به 1397/08/30

نام شرکت

از ابتداي سال مالي تا پايان آبان

طي آبان
تعداد

بهاي فروش

ارزش دفتري

سود و زيان ناشي از تغییر قیمت

تعداد

7,719,871

50,143,922,218

46,072,970,778

4,070,951,440

7,719,871

50,143,922,218

بانك پاسارگاد

0

0

0

0

24,000,000

25,293,720,000

سلف گازمايع 971

12,150

36,624,136,832

36,410,956,915

213,179,917

12,150

36,624,136,832

35,783,367,177

سلف موازي برق ماهتاب گستر 971

52,000

16,123,437,489

15,922,652,388

200,785,101

52,000

16,123,437,489

15,767,895,442

355,542,047

اوراق سلف موازي سیمان اصفهان

3,043

4,482,300,382

4,423,187,350

59,113,032

3,043

4,482,300,382

4,003,452,599

478,847,783

سلف موازي برق ماهتاب گستر981

18500

5015882541

49520417599

-44504535057

18500

5015882541

4948598134

67284407

مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

بهاي فروش

ارزش دفتري

سود و زيان ناشي از تغییر قیمت

42,101,889,273

8,042,032,945

19,012,800,000

6,280,920,000
840,769,655

اجاره هواپیمايي ماهان 9903

0

0

0

0

272,283

272,085,594,825

272,231,996,975

146,402,150-

اوراق سلف سیمان سپاهان

0

0

0

0

85,009

96,321,821,113

96,453,754,064

131,932,950-

490,303,753,664

15,787,061,737

جمع

112,389,679,462

152,350,185,030

39,960,505,567-

32,162,856

506,090,815,400

صندوق سرمايهگذاری پاداش سهامداری توسعه يكم
صورت وضعيت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/08/30
طی آبان

نام شركت

تعداد

بهای فروش

از ابتدای سال مالی تا پايان آبان

ارزش دفتری

تعداد

سود و زيان ناشی از فروش

بهای فروش

ارزش دفتری

39,235

233,747,942

213,976,065

19,771,877

39,235

0

0

0

0

1,049,733

مخابرات ايران

0

0

0

0

100

فوالد خوزستان

0

0

0

0

4,000,000

34,660,730,494

بانك صادرات ايران

0

0

30,000,000

15,755,867,750

23,290,679,999

21646728292

363518102

21850

64,895,115,807

64,351,158,256

مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
ح  .مخابرات ايران

سلف گازمايع 971

0

0

7350

22010246394

0

سود و زيان ناشی از فروش

233,747,942

213,976,065

21,123,700

1,139,432,658

1,143,447,913

2,574,151

218,350

220,920
29,186,801,283

5,815,198,717
7,379,679,999
591,040,644

420

0

0

0

133650

133,619,559,993

133,605,018,752

44,991,248

0

0

0

120000

120,000,000,000

119,913,000,000

87,000,000

اوراق سلف موازی استانداردسيمان

0

0

0

0

49462

77979662334

74276812448

3,702,869,152

صكوك فوالدكاوه كيش،سه ماهه%20

0

مرابحه فوالد مباركه 970429
سلف موازی برق ماهتاب گستر 971

0

0

0

0

24,500

7,461,084,290

7,310,853,529

155,643,971

اوراق سلف موازی سيمان اصفهان

0

0

0

0

72,260

100,802,537,397

95,067,198,426

5,808,473,834

اوراق سلف پلی استایرن انتخاب

0

0

0

0

369000

25994164559

25891192516

121,831,484

582,542,121,574

574,250,360,107

8,971,067,322

جمع

صندوق سرمايهگذاری پاداش سهامداری توسعه يکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/08/30

نام شرکت

طی آبان
درآمد تغییر ارزش

درآمد سود سهام

0
بهشهر
مديريت صنعت شوينده ت.ص.
0

ح  .مخابرات ايران
مخابرات ايران
فوالد خوزستان
بانك صادرات ايران
بانك پاسارگاد

0
0
0
0

درآمد فروش

4,070,951,440

19,771,877

0

0

0
0
0
0

از ابتدای سال مالی تا پايان آبان

0
0
0
0

مبلغ
4,090,723,317
0

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

-16.16 %
0.00 %

0

0.00 %

0
0
0

0 0.00 %
0 0.00 %
0 0.00 %

درآمد تغییر ارزش

0
0
0

درآمد فروش

مبلغ

درصد از کل درآمدها

8,042,032,945

21,123,700

8,063,156,645

4.90 %

0

2,574,151

2,574,151

0.00 %

420

0.00 %

0

420

0
-1
6,280,920,000
14,322,952,944

5,815,198,717
7,379,679,999
0
-1,540,783,011

5,815,198,717
7,379,680,0006,280,920,000
12,782,169,933

3.33 %
-4.58 %
3.82 %
0

صندوق سرمايهگذاری پاداش سهامداری توسعه يكم
صورت وضعيت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/08/30
طی آبان

توضيحات

درآمد سود اوراق

از ابتدای سال مالی تا پايان آبان

درآمد تغيير ارزش

درآمد فروش

213,179,917

363,518,102

سلف گازمايع 971

-

صكوك فوالدكاوه كيش،سه ماهه%20

-

-

مرابحه فوالد مباركه 970429

-

-

-

اوراق سلف موازی استانداردسيمان

-

-

-

درآمد سود اوراق

جمع

-

576,698,019

درآمد تغيير ارزش

591,040,644

1,431,810,299

-

-

10,666,795,696

-

44,991,248

10,711,786,944

-

9,932,740,195

-

87,000,000

10,019,740,195

-

-

3,702,869,152

3,702,869,152

-

840,769,655

درآمد فروش

جمع

سلف موازی برق ماهتاب گستر 971

-

200,785,101

-

200,785,101

-

355,542,047

155,643,971

511,186,018

اوراق سلف موازی سيمان اصفهان

-

59,113,032

-

59,113,032

-

478,847,783

5,808,473,834

6,287,321,617

اوراق سلف پلی استايرن انتخاب

-

121,831,484

121,831,484

-

-

-

-

-

اجاره هواپيمايی ماهان 9903

4,817,562,798

-

-

4,817,562,798

37,270,752,728

صكوك ساخت توسعه ملی 3ماهه %23

3,671,797,658

-

-

3,671,797,658

32,475,494,195

-

5,043,684,776

-

-

5,043,684,776

47,464,126,674

-

-

44,504,535,057-

اوراق اجاره شركت مخابرات ايران

-

سلف موازی برق ماهتاب گستر981
اوراق سلف سيمان سپاهان

0

44,504,535,0570

0

-

0

0

30,134,893,673-

137,809,909,488

146,402,150-

67,284,407
131,932,9501,464,108,792

-

37,124,350,578

-

32,475,494,195

-

47,464,126,674

-

67,284,407

0
10,511,850,333

131,932,950149,785,868,613

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/08/30
نام سپرده بانکی
نام سپرده
بانک شهر بلوار کشاورز
بانک کشاورزی قشم

طی آبان

شماره حساب
700794079668
817713016

بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان 876143770

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
5,382,497

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

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
111,287,051

0

670,211,940

28670795

329700754

34,053,292

1,111,199,745

درصد سود به میانگین سپرده

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به1397/08/30

سایر درآمدها

1397/07/30

1397/08/30

مبلغ

مبلغ

سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام

0

0

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

681,336,212

681,337,245

تعدیل کارمزد کارگزار

0

106,301,700

681,336,212

787,638,945

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/08/30

توضیحات

مبلغ

درصد از کل درآمدها

درصد به کل دارایی های
صندوق

سرمایهگذاری در سهام

12,782,169,933

-16.16 %

0.40 %

سرمایهگذاری در اوراق بهادار

149,785,868,613

-2.34 %

0.06 %

درآمد سپرده بانکی

1,111,199,745

-0.13 %

0.00 %

163,679,238,291

-

-

