صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی 1398/03/31
1398/02/31
نام شرکت

تعداد

بهای تمام شده

تغییرات طی دوره
خالص ارزش فروش
43,527,429,000

خرید طی دوره
تعداد
-

1398/03/31
فروش طی دوره

بهای تمام شده
-

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

قیمت بازار

بهای تمام شده

18,000,000

2,600

49,838,181,120

خالص ارزش فروش
46,343,700,000

درصد به کل دارایی های صندوق

سرمايهگذاريسپه

18,000,000

49,838,181,120

-

-

شرکتسرمايهگذاريتوسعهصنعتوتجارت

2,000,000

3,580,536,780

4,038,239,500

-

-

)(2,000,000

4,260,216,735

-

-

-

-

0.00 %

4.46 %

20,000,000

53,418,717,900

47,565,668,500

-

-

)(2,000,000

4,260,216,735

18,000,000

2,600

49,838,181,120

46,343,700,000

-

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/03/31

نام شرکت

1398/02/31
تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

1398/03/31
نرخ موثر

تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نرخ موثر

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/03/31
اطالعات اوراق بهادار با درآمد ثابت
نام اوراق

تغییرات طی دوره

1398/02/31
خرید طی دوره

دارای مجوز از سازمان

بورسی یا فرابورسی

تاریخ انتشار

تاریخ سررسید

نرخ سود

نرخ موثر

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

اجارههواپيماييماهان9903

بله

بله

1395/03/09

1399/03/09

21

21

272,283

272,420,594,361

272,085,594,825

-

اوراقاجارهشرکتمخابراتايران
رهنيکرمانموتور14001130
اوراقسلفسيمانسپاهان

بله
بله
بله

بله
بله
بله

1394/04/22
1397/11/30
1397/03/23

1398/04/22
1400/11/30
1398/03/23

21
16
19

21
16
19

300,000
50,000
85,009

300,014,600,000
50,036,250,000
96,453,754,064

299,782,500,000
49,963,750,000
96,321,821,113

-

اوراقسلفسيمانسپاهان

بله

بله

1397/03/23

1398/03/23

19

19

85,009

96,453,754,064

اوراقسلفشمشفوالدکاوه
اوراقسلفورقگرمفوالد
سلفموازيبرقماهتابگستر991

بله
بله
بله

بله
بله
بله

1397/06/13
1397/07/15
1397/12/26

1398/06/13
1398/07/15
1398/12/25

17
18
18

17
18
18

4,400
4,087,000
80,000

11,213,788,907
170,468,815,943
19,913,280,000

جمعکل

1398/03/31
فروش طی دوره

تعداد

قیمت بازار هر ورقه

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل دارایی های صندوق

1,009,900

272,420,594,361

274,779,242,214

26.42 %

1,000,000
1,000,000

300,014,600,000
50,036,250,000
-

299,782,500,000
49,963,750,000
-

28.82 %
4.80 %

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

-

-

-

272,283

-

170,018

226,599,990,400

300,000
50,000

96,321,821,113

-

-

170,018

226,599,990,400

11,837,099,976
186,669,075,730
20,536,696,188

-

-

-

-

1,016,974,837,339

1,033,518,358,945

-

453,199,980,800

4,400

2,726,888

4,087,000
80,000

45,569
260,700

0.00 %
0.00 %
1.15 %

-

-

11,213,788,907
170,468,815,943
19,913,280,000

11,989,610,836
186,105,487,212
20,840,903,159

17.89 %
2.00 %

824,067,329,211

843,461,493,421

100

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/03/31

نام شرکت

1398/03/31
تعداد

قیمت پایانی

مبلغ پس از تعدیل

درصد تعدیل

ارزش ناشی از تعدیل قیمت

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

300,000

1,001,000

1,000,000

-0.10 %

300,000,000,000

جمع

300,000

1,001,000

1,000,000

300,000,000,000

دالیل

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/03/31
اطالعات اوراق گواهی سپرده
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

تاریخ سررسید

نرخ سود

1398/02/31
نرخ فروش

بورسی یا فرابورسی

تعداد

بهای تمام شده

تغییرات طی دوره
خالص ارزش فروش

خرید طی دوره
تعداد

بهای تمام شده

1398/03/31
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 1398/03/31

سپرده
بانکشهربلوارکشاورز
بانکشهربلوارکشاورز
بانککشاورزيمرکزتجاريگلستان

1398/02/31

مشخصات حساب بانکی
شماره حساب

نوع حساب

700794079668

سپردهکوتاهمدت

100814617287

حسابجاري

1396/01/23

سپردهکوتاهمدت

1397/04/26

876143770

تاریخ افتتاح

1398/03/31

تغییرات طی دوره

نرخ سود

مبلغ

افزایش

کاهش

مبلغ

درصد به کل دارایی ها

1395/07/14

-

13,925,663,505

133,910,077,457

19,006,800,000

128,828,940,962

12.39 %

-

-

19,006,800,000

18,976,800,000

30,000,000

0.00 %

-

242,387,403

2,058,633

-

244,446,036

0.02 %

14,168,050,908

152,918,936,090

37,983,600,000

129,103,386,998

0.000

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31
مشخصات
توضیحات

تاریخ دریافت سود

رهنيکرمانموتور14001130
اجارههواپيماييماهان9903
اوراقاجارهشرکتمخابراتايران
بانکشهربلوارکشاورز
بانککشاورزيمرکزتجاريگلستان

1
1

طی دوره
تاریخ سررسید

نرخ سود

درآمد سود

1400/11/30
1399/03/09

16
21

661,727,219
4,784,138,883

1398/04/22

هزینه تنزیل

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد
خالص درآمد

درآمد سود

661,727,219
4,784,138,883

1,470,863,743
19,039,758,461

هزینه تنزیل

خالص درآمد
1,470,863,743
19,039,758,461
21,103,245,403

21

5,405,645,771

5,405,645,771

21,103,245,403

0
0

7,148
2,058,633

-

7,148
2,058,633

56,959,134
5,810,676

-

56,959,134
5,810,676

10,853,577,654

-

10,853,577,654

41,676,637,417

-

41,676,637,417

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

نام شرکت

طی دوره

اطالعات مجمع
متعلق به هر سهم جمع درآمد سود سهام
سودمجمع
تعداد سهام متعلقه در زمان
تاریخ مجمع

1398/01/31
مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

6,093,155

720

هزینه تنزیل

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد
خالص درآمد سود سهام

جمع درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

خالص درآمد سود سهام

-

-

-

4,387,071,600

486,264,940

3,900,806,660

-

-

-

4,387,071,600

486,264,940

3758875901

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

نام شرکت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد

طی دوره
تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

سرمايهگذاريسپه

18,000,000

46,343,700,000

43,527,429,000

2,816,271,000

18,000,000

46,343,700,000

49,838,181,092

)(3,494,481,092

شرکتسرمايهگذاريتوسعهصنعتوتجارت

-

-

457,702,769

)(457,702,769

-

-

49

)(49

اجارههواپيماييماهان9903

272,283

274,779,242,213

272,085,594,825

2,693,647,388

272,283

274,779,242,213

272,085,594,825

2,693,647,388

اوراقسلفشمشفوالدکاوه

4,400

11,989,610,836

11,837,099,976

152,510,860

4,400

11,989,610,836

11,389,406,808

600,204,028

اوراقسلفورقگرمفوالد

4,087,000

186,105,487,211

186,669,075,730

)(563,588,518

4,087,000

186,105,487,211

179,539,594,397

6,565,892,814

سلفموازيبرقماهتابگستر991

80,000

20,840,903,158

20,536,696,188

304,206,970

80,000

20,840,903,158

19,913,280,000

927,623,158

رهنيکرمانموتور14001130

-

-

-

-

50,000

49,963,750,000

50,036,250,000

)(72,500,000

22,443,683

540,058,943,418

535,113,598,488

4,945,344,931

22,493,683

590,022,693,418

582,802,307,171

7,220,386,247

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

نام شرکت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد

طی دوره
تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از فروش

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از فروش

2,000,000

4,260,216,735

3,580,536,731

679,680,004

2,000,000

4,260,216,735

3,580,536,731

679,680,004

-

-

-

-

2,109,595
7,719,871

15,302,260,706
61,115,369,753

14,453,630,135
49,123,083,147

848,630,571
11,992,286,606

85,009

113,299,995,200

96,321,821,113

16,978,174,087

85,009

113,299,995,200

96,321,821,113

16,978,174,087

سلفموازيبرقماهتابگستر971

-

-

-

-

52,100

16,919,266,600

16,758,172,254

161,094,346

اوراقسلفموازيسيماناصفهان

-

-

-

-

3,043

4,735,381,935

4,659,639,478

75,742,457

سلفموازيبرقماهتابگستر981
اوراقسلفپلياستايرنانتخاب

-

-

-

-

18,500
160,000

5,414,931,500
12,854,400,000

5,207,404,883
12,279,966,724

207,526,617
574,433,276

اوراقسلفورقگرمفوالد

شرکتسرمايهگذاريتوسعهصنعتوتجارت
شرکتآهنوفوالدارفع
مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
اوراقسلفسيمانسپاهان

-

-

-

-

367,000

16,135,773,377

16,122,101,318

13,672,059

2,085,009

117,560,211,935

99,902,357,844

17,657,854,091

12,515,118

250,037,595,806

218,506,355,783

31,531,240,023

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

نام شرکت
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد

طی دوره
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

0

457,702,769

679,680,004

221,977,235

0.66 %

0

49

679,680,004

679,679,955

0.79 %

شرکت آهن و فوالد ارفع

0

0

0

0

0.00 %

0

0

848,630,571

848,630,571

0.99 %

مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

0

0

0

0

0.00 %

3,900,806,660

0

11,992,286,606

15,893,093,266

18.55 %

سرمايهگذاريسپه

0

2,816,271,000

0

2,816,271,000

8.41 %

0

3,494,481,092

0

3,494,481,092

-4.08 %

0

2,358,568,231

679,680,004

3,038,248,235

3

3,900,806,660

3,494,481,141

13,520,597,181

13,926,922,700

19

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

توضیحات

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد

طی دوره
درآمد سود اوراق

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

جمع

درآمد سود اوراق

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

جمع

اوراق سلف سیمان سپاهان

-

-

16,978,174,087

16,978,174,087

-

-

16,978,174,087

16,978,174,087

سلف موازی برق ماهتاب گستر 971

-

-

-

-

-

-

161,094,346

161,094,346

اوراق سلف موازی سیمان اصفهان

-

-

-

-

-

-

75,742,457

75,742,457

سلف موازی برق ماهتاب گستر981

-

-

-

-

-

-

207,526,617

207,526,617

اوراق سلف پلی استایرن انتخاب

-

-

-

-

-

-

574,433,276

574,433,276

اوراق سلف ورق گرم فوالد

-

)(563,588,518

-

)(563,588,518

-

6,565,892,814

13,672,059

6,579,564,873

سلف موازی برق ماهتاب گستر991

-

304,206,970

-

304,206,970

-

927,623,158

-

927,623,158

رهنی کرمان موتور14001130

661,727,219

-

-

661,727,219

1,470,863,743

)(72,500,000

-

1,398,363,743

اوراق سلف شمش فوالد کاوه

-

152,510,860

-

152,510,860

-

600,204,028

-

600,204,028

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

4,784,138,883

2,693,647,388

-

7,477,786,271

19,039,758,461

2,693,647,388

-

21,733,405,849

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

5,405,645,771

-

-

5,405,645,771

21,103,245,403

-

-

21,103,245,403

10,851,511,873

2,586,776,700

16,978,174,087

30,416,462,660

41,613,867,607

10,714,867,388

18,010,642,842

70,339,377,837

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31
نام سپرده بانکی
نام سپرده
بانکشهربلوارکشاورز
بانککشاورزيمرکزتجاريگلستان

طی دوره

شماره حساب
700794079668
876143770

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
7,148

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

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
56,959,134

2,058,633

5,810,676

2,065,781

62,769,810

درصد سود به میانگین سپرده

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به1398/03/31
1398/02/31

1398/03/31

مبلغ

مبلغ

سايردرآمدهابرايتنزيلسودسهام

-

-

معينبرايسايردرآمدهايتنزيلسودبانک

-

-

تعديلکارمزدکارگزار

-

77,220,840
77,220,840

سایر درآمدها

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/03/31

توضیحات
سرمايهگذاريدرسهام
سرمايهگذاريدراوراقبهادار
درآمدسپردهبانکي

درصد به کل دارایی های

مبلغ

درصد از کل درآمدها

3,038,248,235

9.07 %

0.29 %

)(2,147,483,648

-6.41 %

-0.21 %

2,065,781

0.01 %

0.00 %

892,830,368

-

-

صندوق

