صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی 1398/06/31
1398/05/31
نام شرکت

تغییرات طی دوره
فروش طی دوره

خرید طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

4,515,757

12,503,173,079

12,699,708,569

-

گلوكوزان

526,883

18,834,547,366

21,454,191,028

810,243

33,999,037,042

بانكصادراتايران

-

-

-

38,715,426

19,586,269,904

بيمهپارسيان

-

-

-

6,000,000

19,053,821,000

مخابراتايران

سرمايهگذاريسپه

1398/06/31
تعداد

قیمت بازار

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل دارایی های صندوق

-

-

-

-

0/00%

1,337,126

47,221

52,833,584,408

62,524,807,684

1/85%

29,842,791

514

15,099,268,453

15,189,637,427

0/45%

-

6,000,000

3,057

19,053,821,000

18,163,165,500

0/54%

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

-

4,515,757

12,939,612,953

-

-

8,872,635

4,653,328,050

-

-

-

-

5,000,000

20,936,697,340

-

-

5,000,000

3,750

20,936,697,340

18,567,187,500

0/55%

5,042,640

31,337,720,445

34,153,899,596

50,525,669

93,575,825,286

13,388,392

17,592,941,003

42,179,917

54,542

107,923,371,201

114,444,798,111

0/03

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/06/31

نام شرکت

1398/05/31
تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

1398/06/31
نرخ موثر

تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نرخ موثر

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/06/31
اطالعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

تغییرات طی دوره

1398/05/31

نام اوراق

دارای مجوز از سازمان

بورسی یا فرابورسی

تاریخ انتشار

تاریخ سررسید

نرخ سود

نرخ موثر

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

اجارههواپيماييماهان9903
رهنيكرمانموتور14001130

بله
بله

بله
بله

1395/03/09
1397/11/30

1399/03/09
1400/11/30

21
16

21
16

272,283
50,000

272,420,594,361
50,036,250,000

272,907,565,406
49,963,750,000

منفعتصبااروندتمدن14001113
اوراق سلفشمشفوالدكاوه
اوراق سلفورقگرمفوالد

بله
بله
بله

بله
بله
بله

1397/11/13
1397/06/13
1397/07/15

1400/11/13
1398/06/13
1398/07/15

19
17
18

19
17
18

20,728
4,400
4,086,890

19,624,017,105
11,213,788,907
170,464,227,842

20,195,147,895
12,530,490,803
191,025,632,556

523,758,878,215

546,622,586,660

جمعكل

خرید طی دوره

1398/06/31
فروش طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

-

-

-

-

35,000

1,649,940,336

8,800
-

25,157,932,800
-

1,649,940,336

25,157,932,800

تعداد

قیمت بازار هر ورقه

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل دارایی های صندوق

272,283

1,010,401

50,000

1,000,000

272,420,594,361
50,036,250,000

274,915,557,096
49,963,750,000

8/13%

20,728
-

975,000
-

4,104,390

47,377

1/48%
0/60%
0/00%

19,624,017,105
171,289,198,010

20,195,147,895
194,316,723,443

5/75%

513,370,059,476

539,391,178,434

15/96%

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/06/31

نام شرکت

جمع

1398/06/31
تعداد

قیمت پایانی

مبلغ پس از تعدیل

0

0

0

درصد تعدیل

ارزش ناشی از تعدیل قیمت
0

دالیل

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1398/06/31
اطالعات اوراق گواهی سپرده
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

تاریخ سررسید

نرخ سود

1398/05/31
نرخ فروش

بورسی یا فرابورسی

تعداد

بهای تمام شده

تغییرات طی دوره
خالص ارزش فروش

خرید طی دوره
تعداد

بهای تمام شده

1398/06/31
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 1398/06/31

سپرده

1398/05/31

مشخصات حساب بانکی

تغییرات طی دوره

شماره حساب

نوع حساب

نرخ سود

مبلغ

افزایش

کاهش

مبلغ

بانكشهربلواركشاورز
بانكشهربلواركشاورز

700794079668
100814617287

سپردهكوتاهمدت
حسابجاري

1395/07/14
1396/01/23

-

13,634,567
30,000,000

546,565,955,863
119,460,951,281

546,561,001,281
119,460,951,281

18,589,149
30,000,000

0/00%
0/00%

بانككشاورزيمركزتجاريگلستان
بانكشهراحمدقصير
بانكتجارتبورسكاال

876143770
700835785240
104456251

سپردهكوتاهمدت
سپردهبلندمدت
سپردهكوتاهمدت

1397/04/26
1398/04/23
1398/05/09

20
-

248,615,903
420,000,000,000
14,797,786,872

2,111,532
2,321,671,023,633

420,000,000,000
2,331,355,089,759

250,727,435
5,113,720,746

0/01%
0/00%
0/15%

بانكآيندهمركزي
بانكآيندهمركزي

0203406678007
0400851293007

سپردهكوتاهمدت
سپردهبلندمدت

1398/05/12
1398/05/12

10
23/5

6,280,000
600,000,000,000

14,886,654,163
-

10,198,050,010
510,000,000,000

4,694,884,153
90,000,000,000

0/14%
2/66%

بانكگردشگريوزرا
بانكگردشگريوزرا

155-1197-654551-1
155-9967-654551-1

سپردهبلندمدت
سپردهكوتاهمدت

1398/05/20
1398/05/28

22
-

310,000,000,000
-

1,097,407,328,424

1,096,880,365,669

310,000,000,000
526,962,755

9/17%
0/02%

بانكگردشگريوزرا
بانكگردشگريوزرا
بانكايرانزمينفاطمي

155-1197-654551-2
155-1197-654551-3
107-985-1285376-1

سپردهبلندمدت
سپردهبلندمدت
سپردهبلندمدت

1398/06/02
1398/06/05
1398/06/06

22
22
23/5

-

473,000,000,000
600,000,000,000
664,000,000,000

-

473,000,000,000
600,000,000,000
664,000,000,000

13/99%
17/75%
19/64%

بانكايرانزمينشيخبهايي

109-985-1285376-1

سپردهبلندمدت

1398/06/06

23/5

-

530,000,000,000

-

530,000,000,000

15/68%

بانكايرانزمينشيخبهايي

109-840-1285376-1

سپردهكوتاهمدت

1398/06/06

-

-

530,000,110,000

530,000,010,000

100,000

0/00%

بانكايرانزمينفاطمي

107-840-1285376-1
0302081208005

سپردهكوتاهمدت
حسابجاري

1398/06/06
1398/06/12

-

-

664,000,100,000
1,783,560,000

664,000,000,000
1,783,050,000

100,000
510,000

0/00%
0/00%

1,345,096,317,342

7,562,777,794,896

6,230,238,518,000

2,677,635,594,238

79/2%

بانكآيندهمركزي

تاریخ افتتاح

1398/06/31
درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/06/31
مشخصات
توضیحات

تاریخ دریافت سود

طی دوره
درآمد سود

تاریخ سررسید

نرخ سود

رهنی کرمان موتور14001130

1400/11/30

16

661,831,102

منفعت صبا اروند تمدن14001113

هزینه تنزیل

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور
خالص درآمد
661,831,102

درآمد سود

هزینه تنزیل

3,509,323,792

خالص درآمد
3,509,323,792

1400/11/13

19

314,298,085

314,298,085

343,438,133

343,438,133

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

1399/03/09

21

4,785,199,716

4,785,199,716

33,609,681,710

33,609,681,710

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

1398/04/22

21

0

0

24,886,547,477

24,886,547,477

بانک شهر بلوار کشاورز

1

0

115,800

0

115,800

168,779,846

0

168,779,846

بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان

1

0

2,111,532

0

2,111,532

12,092,075

0

12,092,075

بانک شهر احمد قصیر

1

20

460,273,984

3,781,002-

464,054,986

9,435,616,438

0

9,435,616,438

بانک تجارت بورس کاال

31

0

370,258,740-

0

370,258,740-

2,124,454

0

2,124,454

بانک آینده مرکزی

31

10

41,904,150

0

41,904,150

46,362,639

0

46,362,639

بانک آینده مرکزی

31

23/5

10,333,561,619

0

10,333,561,619

17,656,849,274

0

17,656,849,274

بانک گردشگری وزرا

20

22

5,792,328,765

4

5,792,328,761

7,847,671,230

24,481,614

7,823,189,616

بانک گردشگری وزرا

2

22

8,267,780,810

9,954,640

8,257,826,170

8,267,780,810

9,954,640

8,257,826,170

بانک گردشگری وزرا

5

22

9,402,739,710

28,251,881

9,374,487,829

9,402,739,710

28,251,881

9,374,487,829

بانک ایران زمین فاطمی

6

23/5

10,687,671,225

41,127,743

10,646,543,482

10,687,671,225

41,127,743

10,646,543,482

بانک ایران زمین شیخ بهایی

6

23/5

8,530,821,900

32,827,867

8,497,994,033

8,530,821,900

32,827,867

8,497,994,033

58,910,379,658

108,381,133

58,801,998,525

134,407,500,713

136,643,745

134,270,856,968

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/06/31

نام شرکت
مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

طی دوره

اطالعات مجمع
متعلق به هر سهم جمع درآمد سود سهام
سودمجمع
تعداد سهام متعلقه در زمان
تاریخ مجمع
1398/01/31

6,093,155

720

هزینه تنزیل

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور
خالص درآمد سود سهام

جمع درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

خالص درآمد سود سهام

-

-

-

4,387,071,600

252,065,444

4,135,006,156

-

-

-

4,387,071,600

252,065,444

4,135,006,156

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/06/31

نام شرکت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور

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

مخابراتايران

5,000,000

18,567,187,500

20,936,697,340

)(2,369,509,840

5,000,000

18,567,187,500

20,936,697,340

)(2,369,509,840

سرمايهگذاريسپه

-

-

196,535,522

)(196,535,522

-

-

35

)(35

گلوكوزان

1,337,126

62,524,807,684

55,453,228,069

7,071,579,615

1,337,126

62,524,807,684

52,833,583,921

9,691,223,763

بانكصادراتايران

29,842,791

15,189,637,426

15,099,268,453

90,368,973

29,842,791

15,189,637,426

15,099,268,453

90,368,973

بيمهپارسيان

6,000,000

18,163,165,500

19,053,821,000

)(890,655,500

6,000,000

18,163,165,500

19,053,821,000

)(890,655,500

اجارههواپيماييماهان9903

272,283

274,915,557,096

272,907,565,406

2,007,991,690

272,283

274,915,557,096

272,085,594,825

2,829,962,271

اوراقسلفورقگرمفوالد

4,104,390

194,316,723,443

191,850,602,724

2,466,120,719

4,104,390

194,316,723,443

180,359,732,328

13,956,991,115

منفعتصبااروندتمدن14001113

-

-

-

-

20,728

20,195,147,895

19,624,017,105

571,130,790

رهنيكرمانموتور14001130

-

-

-

-

50,000

49,963,750,000

50,036,250,000

)(72,500,000

اوراقسلفشمشفوالدكاوه

-

-

1,141,083,995

)(1,141,083,995

-

-

-

-

46,556,590

583,677,078,649

576,638,802,509

7,038,276,140

46,627,318

653,835,976,544

630,028,965,007

23,807,011,537

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/06/31

نام شرکت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور

طی دوره
تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از فروش

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از فروش

سرمايهگذاريسپه

4,515,757

12,939,612,953

12,503,173,046

436,439,907

18,000,000

49,819,844,249

49,838,181,085

)(18,336,836

بانكصادراتايران

8,872,635

4,653,328,050

4,487,001,451

166,326,599

8,872,635

4,653,328,050

4,487,001,451

166,326,599

شركتآهنوفوالدارفع
شركتسرمايهگذاريتوسعهصنعتوتجارت
مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
اوراقسلفشمشفوالدكاوه

-

-

-

-

2,109,595

15,302,260,706

14,453,630,135

848,630,571

4,400

12,578,966,400

11,389,406,808

1,189,559,592

2,000,000
7,719,871
4,400

4,260,216,735
61,115,369,753
12,578,966,400

3,580,536,780
49,123,083,147
11,389,406,808

679,679,955
11,992,286,606
1,189,559,592

سلفموازيبرقماهتابگستر971
اوراقسلفموازيسيماناصفهان

-

-

-

-

52,100
3,043

16,919,266,600
4,735,381,935

16,758,172,254
4,659,639,478

161,094,346
75,742,457

سلفموازيبرقماهتابگستر991

-

-

-

-

80,000

21,292,311,885

19,913,279,996

1,379,031,889

اوراقسلفورقگرمفوالد
اوراقاجارهشركتمخابراتايران

-

-

-

-

367,110
300,000

16,140,863,566
300,000,000,000

16,126,933,555
299,782,500,000

13,930,011
217,500,000

سلفموازيبرقماهتابگستر981

-

-

-

-

18,500

5,414,931,500

5,207,404,883

207,526,617

اوراقسلفپلياستايرنانتخاب

-

-

-

-

160,000

12,854,400,000

12,279,966,724

574,433,276

اوراقسلفسيمانسپاهان

-

-

-

-

85,009

113,299,995,200

96,321,821,113

16,978,174,087

13,392,792

30,171,907,403

28,379,581,305

1,792,326,098

39,772,263

638,387,136,579

603,921,557,409

34,465,579,170

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/06/31

نام شرکت

طی دوره
درآمد سود سهام

سرمایهگذاری سپه
بانک صادرات ایران

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور
درصد از کل درآمدها

مبلغ

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

0

196,535,522-

436,439,907

239,904,385

0.35 %

0

35-

18,336,836-

مبلغ
18,336,871256,695,572

درصد از کل درآمدها
-0.01 %

0

90,368,973

166,326,599

256,695,572

0.38 %

0

90,368,973

166,326,599

شرکت آهن و فوالد ارفع

0

0

0

0

0.00 %

0

0

848,630,571

848,630,571

0.43 %

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

0

0

0

0

0.00 %

0

0

679,679,955

679,679,955

0.34 %

0.13 %

8.12 %

مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر

0

0

0

0

0.00 %

4,135,006,156

0

11,992,286,606

16,127,292,762

مخابرات ایران

0

2,369,509,840-

0

2,369,509,840-

-3.49 %

0

2,369,509,840-

0

2,369,509,840-

-1.19 %

گلوکوزان

0

7,071,579,615

0

7,071,579,615

10.40 %

0

9,691,223,763

0

9,691,223,763

4.88 %

بیمه پارسیان

0

890,655,500-

0

890,655,500-

-1.31 %

0

890,655,500-

0

890,655,500-

-0.45 %

0

3,705,247,726

602,766,506

4,308,014,232

3-

4,135,006,156

6,521,427,361

13,668,586,895

24,325,020,412
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صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/06/31

توضیحات

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور

طی دوره
درآمد سود اوراق

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

جمع

درآمد سود اوراق

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

جمع

اوراق سلف شمش فوالد کاوه

-

)(1,141,083,995

1,189,559,592

48,475,597

-

-

1,189,559,592

1,189,559,592

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 گستر991

-

-

-

-

-

-

1,379,031,889

1,379,031,889

اوراق سلف ورق گرم فوالد

-

2,466,120,719

-

2,466,120,719

-

13,956,991,115

13,930,011

13,970,921,126

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

-

-

-

-

24,886,547,477

-

217,500,000

25,104,047,477

سلف موازی برق ماهتاب گستر981

-

-

-

-

-

-

207,526,617

207,526,617

اوراق سلف پلی استایرن انتخاب

-

-

-

-

-

-

574,433,276

574,433,276

اوراق سلف سیمان سپاهان

-

-

-

-

-

-

16,978,174,087

16,978,174,087

رهنی کرمان موتور14001130

661,831,102

-

-

661,831,102

3,509,323,792

)(72,500,000

-

3,436,823,792

منفعت صبا اروند تمدن14001113

314,298,085

-

-

314,298,085

343,438,133

571,130,790

-

914,568,923

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

4,785,199,716

2,007,991,690

-

6,793,191,406

33,609,681,710

2,829,962,271

-

36,439,643,981

5,761,328,903

3,333,028,414

1,189,559,592

10,283,916,909

62,348,991,112

17,285,584,176

20,796,992,275

100,431,567,563

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/06/31
نام سپرده بانکی
نام سپرده

شماره حساب

بانک شهر بلوار کشاورز

700794079668

بانک کشاورزی مرکز تجاری گلستان

طی دوره
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
115,800

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

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
168,779,846

876143770

2,111,532

12,092,075

بانک شهر احمد قصیر

700835785240

460,273,984

9,435,616,438

بانک تجارت بورس کاال

104456251

370,258,740-

2,124,454

بانک آینده مرکزی

0203406678007

41,904,150

46,362,639

بانک آینده مرکزی

0400851293007

10,333,561,619

17,656,849,274

بانک گردشگری وزرا

155-1197-654551-1

5,792,328,765

7,847,671,230

بانک گردشگری وزرا

155-1197-654551-2

8,267,780,810

8,267,780,810

بانک گردشگری وزرا

155-1197-654551-3

9,402,739,710

9,402,739,710

بانک ایران زمین فاطمی

107-985-1285376-1

10,687,671,225

10,687,671,225

بانک ایران زمین شیخ بهایی

109-985-1285376-1

8,530,821,900

8,530,821,900

53,149,050,755

72,058,509,601

درصد سود به میانگین سپرده

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به1398/06/31
1398/05/31

1398/06/31

مبلغ

مبلغ

سايردرآمدها

-

-

معينبرايسايردرآمدهايتنزيلسودبانك

-

-

تعديلكارمزدكارگزار

57,793,167
57,793,167

166,477,743
166,477,743

سایر درآمدها

صندوق سرمایهگذاری پاداش سهامداری توسعه یکم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1398/06/31

توضیحات

درصد به کل دارایی های

مبلغ

درصد از کل درآمدها

سرمايهگذاريدرسهام

4,308,014,232

6.34 %

0.13 %

سرمايهگذاريدراوراقبهادار

10,283,916,909

15.13 %

0.30 %

درآمدسپردهبانکي

53,149,050,755

78.19 %

1.57 %

67,740,981,896

-

-

صندوق

