صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/07/30

 صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
 صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/07/30
 -1سرمایه گذاری ها
 -1-1سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
1399/06/31
شرکت

تعداد

بهای تمام شده

تغییرات طی دوره
خالص ارزش فروش

فروشگاههای زنجیره ای

1399/07/30

خرید طی دوره
تعداد

بهای تمام شده

فروش طی دوره
تعداد

مبلغ فروش

تعداد

قیمت بازار هر
سهم

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به
کل دارایی

1,303

92,199,696

0

0

1,303

73,900

92,199,696

95,444,333

0/02%

فوالد هرمزگان

558,893

7,493,363,623

0

0

558,893

11,847

7,511,608,725

6,581,183,866

1/05%

پتروشیمی پردیس

افق کوروش

پدیده شیمی قرن
جمع

0

0

0

50,000

5,230,057,793

50,000

5,516,577,905

0

93,260

14,337,399

14,337,399

0/00%

124,935

6,837,019,616

24,935

1,418,667,401

100,000

57,100

5,464,667,868

5,651,958,495

0/90%

735,131

19,652,640,728

74,935

6,935,245,306

660,196

236,107

13,082,813,688

12,342,924,093

1/97%

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/07/30
  -2-1سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآم د ثابت یا علی الحساب
اطالعات اوراق بهادار با درآم د ثابت
نام اوراق
اسنادخزانه-م6بودجه-98
000519
مرابحه عام دولتی-4
ش.خ0302
جمع

دارای

پذیرفته شده

تاریخ انتشار

مجوز از

در بورس یا

اوراق

تاریخ سررسید

 1399/06/31
نرخ سود

نرخ سود

اسمی

مؤثر

تعداد

بهای تمام شده

تغییرات طی دوره
خالص ارزش فروش

 1399/07/30

خرید طی دوره
تعداد

بهای تمام شده

فروش طی دوره
تعداد

مبلغ فروش

تعداد

قیمت بازار هر
ورقه

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به
کل دارایی

خیر

فرابورس

1398/03/18

1400/05/19

0

29,764

25,823,249,042

0

0

29,764

867,367

25,823,991,817

25,797,594,562

4/11%

بلی

فرابورس

1399/06/16

1403/02/16

18

50,000

50,009,075,000

0

0

50,000

1,000,000

50,032,669,999

49,963,750,000

7/96%

79,764

75,832,324,042

0

0

79,764

1,867,367

75,856,661,816

75,761,344,562

12/06%

0

0

0

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1399/07/30
 -3-1سرمایه گذاری در سپرده بانکی
مشخصات حساب بانکی
سپردههای بانکی

شماره حساب

نوع سپرده

تغییرات طی دوره

1399/06/31

تاریخ افتتاح

نرخ سود علی

حساب

الحساب

مبلغ

افزایش

1399/07/30
کاهش

مبلغ

درصد به کل
دارایی ها

0205239122000

کوتاه مدت

1399/06/15

0

38,001,450,000

258,201,548

12,500

38,259,639,048

6/09%

سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد

225-110-50217000-1

جاری

1399/06/27

0

818,248

69,869,080,913

69,864,899,161

5,000,000

0/00%

سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد

225-8100-50217000-1

کوتاه مدت

1399/06/20

0

16,321,001

172,458,256,570

70,884,222,827

101,590,354,744

16/18%

سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد

225-9012-50217000-1

بلند مدت

1399/06/30

18

424,000,000,000

424,000,000,000

67/51%

563,854,993,792

89/78%

سپرده بانکی نزد بانک دی

جمع

462,018,589,249

242,585,539,031

140,749,134,488

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/07/30
 -2درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
شرح

یادداشت

مبلغ

درصد از کل

درصد از کل

درآمدها

دارایی ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1-2

353,243,131-

-4/98%

-0/06%

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

2-2

48,423,812-

-0/68%

-0/01%

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

3-2

7,498,557,385

105/62%

1/19%

4-2

سایر درآمدها
جمع

2,745,832

0/04%

0/00%

7,099,636,274

100/00%

1/13%

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/07/30
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
طی دوره
شرح
بلند مدت-50217000-1-
-9012-225پاسارگاد
کوتاه مدت-
-0205239122000دی
کوتاه مدت-50217000-1-
-8100-225پاسارگاد
مرابحه عام دولتی-4ش.خ0302
جمع

تاریخ دریافت
سود

تاریخ سررسید

نرخ سود علی
الحساب

درآمد سود

1399/07/30

هزینه تنزیل

خالص درآمد

درآمد سود

هزینه تنزیل

خالص درآمد

1399/07/01

1401/06/30

18

6,481,972,602

24,747,788-

6,457,224,814

6,691,068,492

0

6,691,068,492

1399/07/01

-

0

208,227,112

1,508,934-

206,718,178

374,808,808

0

374,808,808

1399/07/01

-

0

131,786,603

2,390,696-

129,395,907

432,680,085

0

432,680,085

1399/12/16

1403/02/16

18

46,893,442

0

46,893,442

46,893,442

0

46,893,442

6,868,879,759

28,647,418-

6,840,232,341

7,545,450,827

0

7,545,450,827

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/07/30
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
طی دوره
شرح

تعداد

خالص ارزش فروش

ارزش دفتری

1399/07/30
سود و زیان ناشی از
فروش

تعداد

پتروشیمی پردیس

50,000

5,516,577,905

5,196,635,698

319,942,207

پدیده شیمی قرن

24,935

1,418,667,401

1,351,963,144

66,704,257

24,935

جمع

74,935

6,935,245,306

6,548,598,842

386,646,464

74,935

خالص ارزش فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از
فروش

50,000

5,516,577,905

5,196,635,698

319,942,207

1,418,667,401

1,351,963,144

66,704,257

6,935,245,306

6,548,598,842

386,646,464

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/07/30
درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
طی دوره
شرح
اسنادخزانه-م6بودجه-98

تعداد

خالص ارزش فروش

1399/07/30
ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از
تغییر قیمت

تعداد

خالص ارزش فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از
تغییر قیمت

29,764

25,797,594,562

25,823,991,817

26,397,255-

29,764

25,797,594,562

25,823,991,817

26,397,255-

1,303

95,444,333

92,199,696

3,244,637

1,303

95,444,333

92,199,696

3,244,637

فوالد هرمزگان

558,893

6,581,183,866

7,511,608,725

930,424,859-

558,893

6,581,183,866

7,511,608,725

930,424,859-

مرابحه عام دولتی-4ش.خ0302

50,000

49,963,750,000

50,032,669,999

68,919,999-

50,000

49,963,750,000

50,032,669,999

68,919,999-

000519
فروشگاههای زنجیره ای افق
کوروش

پتروشیمی پردیس

0

14,337,399

14,337,399

0

0

14,337,399

14,337,399

0

پدیده شیمی قرن

100,000

5,651,958,495

5,464,667,868

187,290,627

100,000

5,651,958,495

5,464,667,868

187,290,627

جمع

739,960

88,104,268,655

88,939,475,504

835,206,849-

739,960

88,104,268,655

88,939,475,504

835,206,849-

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/07/30
 -1-2درآم د حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:
طی دوره
سهام
فروشگاههای زنجیره ای افق

درآم د سود سهام

درآم د تغییر ارزش

1399/07/30

درآم د فروش

جمع مبلغ

درصد از کل
درآم د ها

درآم د سود سهام

درآم د تغییر ارزش

درآم د فروش

جمع مبلغ

درصد از کل
درآم د ها

0

3,244,637

0

3,244,637

0/05%

0

3,244,637

0

3,244,637

0/05%

فوالد هرمزگان

0

930,424,859-

0

930,424,859-

-14/49%

0

930,424,859-

0

930,424,859-

-13/11%

پتروشیمی پردیس

0

0

319,942,207

319,942,207

4/98%

0

0

319,942,207

319,942,207

4/51%

پدیده شیمی قرن

0

187,290,627

66,704,257

253,994,884

3/95%

0

187,290,627

66,704,257

253,994,884

3/58%

جمع

0

739,889,595-

386,646,464

353,243,131-

-5/50%

0

739,889,595-

386,646,464

353,243,131-

-4/98%

کوروش

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/07/30
 -2-2درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:
طی دوره
درآمد سود اوراق
اسنادخزانه-م6بودجه-98

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

1399/07/30
جمع

درآمد سود اوراق

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

جمع

0

26,397,255-

0

26,397,255-

0

26,397,255-

0

26,397,255-

مرابحه عام دولتی-4ش.خ0302

46,893,442

68,919,999-

0

22,026,557-

46,893,442

68,919,999-

0

22,026,557-

جمع

46,893,442

95,317,254-

0

48,423,812-

46,893,442

95,317,254-

0

48,423,812-

000519

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/07/30
 -3-2درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:
نام سپرده بانکی

طی دوره

نام سپرده

شماره حساب

سپرده بانکی بلند مدت  -پاسارگاد

225-9012-50217000-1

سپرده بانکی کوتاه مدت  -دی

0205239122000

سپرده بانکی کوتاه مدت  -پاسارگاد 225-8100-50217000-1
جمع

1399/07/30

سود سپرده بانکی و

درصد سود به

سود سپرده بانکی و

درصد سود به

گواهی سپرده

میانگین سپرده

گواهی سپرده

میانگین سپرده

6,481,972,602

95/02%

6,691,068,492

89/23%

208,227,112

3/05%

374,808,808

5/00%

131,786,603

1/93%

432,680,085

5/77%

6,821,986,317

100/00%

7,498,557,385

100/00%

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/07/30
 -4-2سایر درآمدها:

سایر درآمدها

طی دوره

1399/07/30

مبلغ

مبلغ

بانک سامان

2,393,531

2,393,531

واحدهای سرمایه گذاری

352,301

352,301

جمع

2,745,832

2,745,832

