صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به آذر 1396
-1سرمایهگذاریها
-1-1سرمایهگذاریدرسهاموحقتقدمسهام
1396/09/30
شرکت

تعداد

قیمت بازار
هر سهم

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل داراییها

350,000

3219

2,185,750,000

1,126,650,000

2.96%

نفت ایرانول

40,390

5,346

215,521,040

215,924,940

0.57%

فوالد مبارکه اصفهان

542,263

2,890

1,299,262,148

1,567,140,070

4.12%

معدنی و صنعتی گل گهر

کالسیمین

500,000

4,886

2,027,000,000

2,443,000,000

6.41%

ملی صنایع مس ایران

700,000

2,349

1,687,700,000

1,644,300,000

4.32%

100,000

4,532

501,400,000

453,200,000

1.19%

1,995

4,509,000,000

2,992,500,000

7.86%

پتروشیمی مبین

450,000

4,460

1,759,500,000

2,007,000,000

5.27%

پتروشیمی شازند

500,000

2,551

1,794,000,000

1,275,500,000

3.35%

سرمایهگذاریتوسعهملی

قندهکمتان
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

1,500,000

300,000

1,616

483,600,000

بانک ملت

3,500,000

1,118

5,215,000,000

بانک صادرات ایران

800,000

804

866,400,000

643,200,000

شرکت ارتباطات سیار ایران

100,076

17084

2,121,811,352

1,709,698,384

4.49%

مخابرات ایران

1,200,000

2,266

3,438,000,000

2,719,200,000

7.14%

تامین سرمایه امید

3,107
138,755

1,600

4,992,949

4,971,200

0.01%

18000

2,508,829,155

جمع

10,724,591

به پرداخت ملت

30,617,766,644

484,800,000

1.27%

3,913,000,000

10.27%
1.69%

2,497,590,000
25,697,674,594

6.56%
67.48%

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به آذر 1396
 -2-1سرمایهگذاریدراوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب
1396/09/30

اطالعات اوراق بهادار با درآمد ثابت
دارای مجوز از

پذیرفته شده در

سازمان

بورس یا فرابورس

اجاره رایتل ماهانه % 21

بلی

بلی

1395/02/14

اسناد خزانه اسالمی961020

بلی

بلی

1396/06/26

2,000

اوراق اجاره جوپار 990212
اوراق مشارکت نفت و گاز

بلی

بلی

1395/02/12

351

1,060,000

بلی

بلی

1393/01/26

8,100

1,012,998

2,027,468,850

14,451

4,136,270

8,307,377,597

نام اوراق

پرشیا
جمع

قیمت بازار

درصد به

تاریخ انتشار اوراق

تعداد

4,000

1,072,374
990,898

1,925,749,921
351,254,826

372,060,000
8,205,283,800

22%

14,848,635,800

39%

هر ورقه

کل

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

4,002,904,000

4,289,496,000

11%

1,981,796,000

5%
1%

داراییها

صندوق سرمایه گذاری آرماناندیش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به آذر 1396
 -3-1سرمایهگذاری در سپرده بانکی
مشخصات حساب بانکی
سپرده های بانکی

شماره حساب

نوع سپرده

تاریخ افتتاح حساب

نرخ سود علی
الحساب

بانک دی

203613284009

کوتاه مدت

1395/02/08

10

5,509,563,476

بانک رفاه

214687120

کوتاه مدت

1396/01/08

10

72,693,548

31741100165/92
31741100370

بلند مدت

1395/12/23

22

58,677,375

کوتاه مدت

1396/06/09

10

3,959,136

موسسه اعتباری کوثر
موسسه اعتباری کوثر
جمع

تغییرات طی دوره

1396/08/30
مبلغ

5,640,934,399

1396/09/30

افزایش

کاهش

مبلغ

()5,356,669,989

152,893,487

0%

1,254,174,953

3%

58,677,375

0%

5,044,916

0%

1,181,481,405
1,085,780
.....

.....

1,465,745,815

درصد به کل داراییها

3%

صندوق سرمایه گذاری آرماناندیش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به آذر 96
 -4-1سرمایهگذاری در گواهی سپرده بانکی
تغییرات طی دوره

1396/08/30
گواهی سپرده بانکی
گواهی سپرده بانکی نزد بانک .....

جمع

تاریخ سررسید
.....

نرخ سود علی

نرخ

پذیرفته شده در

الحساب

شکست

بورس یا فرابورس

.....

خرید طی دوره

خالص ارزش
تعداد

بهای تمام شده

.....

.....

.....

.....

.....

.....

فروش

بهای تمام شده

تعداد

1396/09/30
فروش طی دوره

تعداد

.....

.....

مبلغ فروش

.....

.....

.....

.....

خالص ارزش

درصد به کل

فروش

داراییها
.....

.....

تعداد

بهای تمام شده

.....

.....

.....

.....

.....

.....

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به آذر 96
اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)
1396/09/30
نام اوراق بهادار
بانک صادرات ایران

تعداد

قیمت پایانی

قیمت تعدیل شده

درصد تعدیل

800,000

1,005

804

%-20

خالص ارزش فروش تعدیل
شده
643,200,000
643,200,000

دلیل تعدیل

صندوق سرمایه گذاری آرمن اندیش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به آذر 1396
اطالعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:
1396/08/30
نام سهام
سلف موازي برق گروه مپنا 971

تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

1396/09/30
نرخ سود مؤثر

تعداد اوراق تبعی
7,000

قیمت اعمال
285,592

تاریخ اعمال

نرخ سود مؤثر

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر 96
 -2درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
مبلغ

درصد از کل درآمدها

درصد از کل دارایی ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1842473653

113%

5%

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

()227,111,964

14%-

1%-

20,737,841

1%

0%

683

0%

0%

شرح

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
سایر درآمدها
جمع

1,636,100,213

4%

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ماه 1396
درآمد سود سهام
اطالعات مجمع
تعداد سهام متعلقه در زمان
نام سهام

تاریخ تشکیل مجمع مجمع

طی آذر ماه
سود متعلق به

جمع درآمد

هر سهم

سود سهام

هزینه تنزیل

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
خالص درآمد سود

جمع درآمد سود

سهام

سهام

هزینه تنزیل

خالص درآمد
سود سهام

ارتباطات سیار ایران

1396/02/06

1,500,000

25000

0

175,000,000

-

175,000,000

پاالیش نفت بندرعباس

1396/04/27

1,500,000

200,000

0

130,000,000

-

130,000,000

پتروشیمی مبین

1396/02/26

600,000

200000

0

170,000,000

-

170,000,000

كشت و صنعت شهداب ناب خراسان

1396/04/08

1,000,000

450000

0

99,900,000

)(3,307,947

96,592,053

پاالیش نفت تبریز

1396/04/31

200,000

200000

1,506

2,200,000

-

2,200,000

پاالیش نفت اصفهان

1396/04/31

250,000

360000

0

90,000,000

-

90,000,000

باما
فوالد مبارکه اصفهان

1,506

1396/03/12

3,015,030

200000

0

40,000,000

-

40,000,000

1396/04/28

200,000

1000000

0

100,000,000

-

100,000,000

......

807,100,000

()3,307,947

803,792,053

......

......

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ماه 1396

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
طی آذر ماه

شرح
سود سپرده بانک دی

تاریخ دریافت سود

تاریخ سررسید

نرخ سود علی
الحساب

درآمد سود

هزینه تنزیل

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

خالص درآمد

درآمد سود

هزینه تنزیل

خالص درآمد

سی ام

نامحدود

10

14,826,616

14,826,616

329,906,719

329,906,719

بانک رفاه

یکم

نامحدود

10

4,811,381

4,811,381

271,551,207

271,551,207

موسسه اعتباری کوثر

یکم

نامحدود

22

1,061,010

1,061,010

29,793,308

29,793,308

موسسه اعتباری کوثر

یکم

نامحدود

10

38,834

38,834

6,347,533

6,347,533

جمع

38,834

......

20,737,841

637598767

......

637,598,767

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر 1396
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
طی آذر ماه

شرح

تعداد

خالص بهای فروش

ارزش دفتری

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

سود و زیان ناشی
از فروش

کمباین سازی ایران

تعداد

خالص ارزش
فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی
از فروش

1,000,000

835,770,998

889,283,398

)(53,512,400

معدنی و صنعتی گل گهر

150,000

487,708,958

404,355,809

83,353,149

150,000

487,708,958

404,355,809

83,353,149

پاالیش نفت الوان

80,000

1,111,684,963

1,084,667,069

27,017,894

80,000

1,111,684,963

1,084,667,069

27,017,894

سیمانارومیه

500,000

1,371,496,251

1,564,237,294

)(192,741,043

فرآوریموادمعدنیایران

200,000

1,950,520,468

1,839,109,353

111,411,115

هتل پارسیان کوثر اصفهان

53,118

848,867,288

723,767,576

125,099,712

سرمایه گذاری آتیه دماوند

500,000

1,194,756,720

1,274,044,896

)(79,288,176

گروهبهمن

300,000

634,008,229

527,911,332

106,096,897

سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ

1,063,362

1,148,434,467

1,144,080,384

4,354,083

بانک ملت

250,000

249,914,551

273,407,385

)(23,492,834

سرمایه گذاری شاهد

500,000

697,745,550

662,056,071

35,689,479

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

300,000

797,580,453

761,301,102

36,279,351

1,698,590

6,889,042,158

6,765,214,997

123,827,161

مارگارین

600,000

2,184,685,855

2,082,471,865

102,213,990

گسترش نفت و گاز پارسیان

500,000

925,354,726

901,494,141

23,860,585

فوالد خوزستان

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

500,000

2,164,956,009

1,997,698,750

167,257,259

1,050,000

2,241,582,908

2,251,119,953

)(9,537,045

پاکسان

425,123

2,283,777,592

2,324,702,761

)(40,925,169

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

104,203

1,925,926,520

1,871,540,774

54,385,746

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

500,000

2,472,953,098

2,492,003,200

)(19,050,102

سخت آژند

400,000

1,109,882,579

1,391,642,855

)(281,760,276

توکاریل

200,000

423,672,921

418,775,635

4,897,286

پارس خودرو

61,489

65,724,783

53,187,524

12,537,259

پتروشیمی فجر

150,000

887,571,926

903,506,260

)(15,934,334

لیزینگصنعتومعدن

123,710

175,688,327

155,617,471

20,070,856

فوالد کاوه جنوب کیش

2,344

4,551,768

4,144,583

407,185

شیر پگاه آذربایجان شرقی

154

627,334

519,015

108,319

پتروشیمی زاگرس

21,998

453,378,511

477,435,506

)(24,056,995

پتروشیمی مبین

200,000

706,138,289

832,939,936

)(126,801,647

100,000

0

21,867,480

)(21,867,480

1,300,000

1,567,171,116

1,577,073,942

)(9,902,826

179,528

2,489,887,252

2,352,495,954

137,391,298

شرکت پتروشیمی خراسان

300,000

1,753,542,939

1,652,299,955

101,242,984

سیمانشاهرود

300,000

415,905,003

452,488,458

)(36,583,455

شرکت ارتباطات سیار ایران

25,000

799,685,875

905,238,251

)(105,552,376

بانک خاورمیانه

500,000

1,431,615,515

1,318,878,750

112,736,765

به پرداخت ملت

730

16,270,437

12,837,087

3,433,350

ایران خودرو

100,000

298,391,000

279,513,346

18,877,654

پاالیش نفت تبریز

600,000

3,463,261,611

3,288,581,458

174,680,153

446,579

1,213,284,429

1,197,427,449

15,856,980

2,500,000

5,238,521,444

4,685,616,223

552,905,221

500,000

1,668,571,249

1,607,593,161

60,978,088

1,550,000

3,272,868,532

3,214,901,164

57,967,368

1,000,000

860,057,992

793,839,400

66,218,592

1,907,137

6,711,207,575

6,260,793,512

450,414,063

ذغالسنگ نگین طبس

200,000

540,146,910

635,357,292

)(95,210,382

پاالیش نفت بندرعباس

1,100,000

5,798,209,782

5,582,792,944

215,416,838

250,100

1,721,529,127

1,700,101,830

21,427,297

اختیارف خودرو27/02/1396-3000-
سایپا
پاالیش نفت شیراز

توسعه معادن روی ایران

179,528

300,000

2,489,887,252

801,283,634

2,352,495,954

810,402,837

137,391,298

)(9,119,203

فوالد مبارکه اصفهان
شرکت آهن و فوالد ارفع
ملی صنایع مس ایران

300,000

684,163,725

586,892,874

97,270,851

سرمایهگذاری مسکن
پاالیش نفت اصفهان

باما

600,000

50,100

2,490,036,645

395,317,740

2,069,155,309

393,206,048

420,881,336

2,111,692

پتروشیمی شازند
سهامی ذوب آهن اصفهان

900,000

839,751,803

814,581,486

25,170,317

آسیا سیر ارس
3,059,628

11,464,790,729

10,513,456,136

951,334,593

200,000

688,878,891

683,304,801

5,574,090

900,000

839,751,803

814,581,486

25,170,317

632

916,226

761,996

154,230

24,893,797

74,868,722,899

73,112,884,084

1,755,838,815

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 آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر 1396
درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
طی آذر ماه
شرح
شرکت ارتباطات سیار ایران

تعداد

خالص ارزش
فروش

ارزش دفتری

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

سود و زیان ناشی
از تغییر قیمت

تعداد

خالص ارزش
فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از
تغییر قیمت

100076

1693028825

1700461344

)(7,432,519

100076

1693028825

1712533442

)(19,504,617

پتروشیمی مبین

450,000

1,987,431,750

1,855,976,062

131,455,688

450,000

1,987,431,750

1,890,106,184

97,325,566

تامین سرمایه امید

3,107

4,922,731

4,994,267

)(71,536

3,107

4,922,731

4,994,267

)(71,536

138,755

2,473,238,497

2,509,178,673

)(35,940,176

138,755

2,473,238,497

2,509,178,673

)(35,940,176

1,200,000

2,692,687,800

2,687,076,387

5,611,413

1,200,000

2,692,687,800

2,688,597,229

4,090,571

300,000

480,073,200

483,670,411

)(3,597,211

300,000

480,073,200

483,670,411

)(3,597,211

به پرداخت ملت
مخابرات ایران
سرمایهگذاریتوسعهملی
ملی صنایع مس ایران
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

700,000

1,628,268,075

1,265,864,876

362,403,199

700,000

1,628,268,075

1,369,416,712

258,851,363

1,500,000

2,963,323,125

3,006,534,374

)(43,211,249

1,500,000

2,963,323,125

3,007,905,721

)(44,582,596

معدنی و صنعتی گل گهر

350,000

1,115,665,162

913,171,816

202,493,347

350,000

1,115,665,162

943,496,887

172,168,275

فوالد مبارکه اصفهان

542,263

1,551,860,455

1,355,864,237

195,996,217

542,263

1,551,860,455

1,252,991,930

298,868,525

کالسیمین

500,000

2,419,180,750

2,098,339,750

320,841,000

500,000

2,419,180,750

2,026,846,016

392,334,734

پتروشیمی شازند

500,000

1,263,063,875

1,191,765,875

71,298,000

500,000

1,263,063,875

1,222,146,571

40,917,304

قندهکمتان
بانک ملت

100,000

448,781,300

501,385,041

)(52,603,741

100,000

448,781,300

501,385,041

)(52,603,741

3,500,000

3,874,848,250

3,445,079,750

429,768,500

3,500,000

3,874,848,250

3,467,012,642

407,835,608

800,000

636,928,800

636,581,472

347,328

40,390
10,724,591

213,819,672
25,447,122,267

215,525,745
23,932,388,943

بانک صادرات ایران
نفت ایرانول

40,390
9,924,591

213,819,672
24,810,193,467

215,525,745
23,234,888,608

)(1,706,073
1,575,304,859

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

)(1,706,073
1,514,733,324

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر 1396
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی

نام سپرده

سپرده (پشتیبان)کوتاه مدت
نزد بانک دی
سپرده موسسه اعتباری کوثر
سپرده (پشتیبان)کوتاه مدت
نزد بانک ایران زمین
سپرده(پشتیبان)کوتاه مدت
بانک اقتصاد نوین
سپرده(پشتیبان)کوتاه مدت
بانک رفاه
سپرده(پشتیبان)کوتاه مدت
موسسه اعتباری کوثر
جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

سود سپرده بانکی و

درصد سود به

سود سپرده بانکی و

درصد سود به

گواهی سپرده

میانگین سپرده

گواهی سپرده

میانگین سپرده

203613284009

14,826,616

329,906,719

......

31741100165/92

1,061,010

29,793,308

......

شماره حساب

106-810-24084-1

2,013,191

152-2-5340915-1

256,410

214687120
31741100370/43

271,551,207

4,811,381

6,347,533

38,834
5,911,225

......

639,868,368

......

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر 1396

سایر درآمدها:

سایر درآمدها

آذر

کل 96

مبلغ

مبلغ

سایر درآمدها برای تنزیل سود بانک

683
-

670,627
6,328,726

جمع

683

6,999,353

سایر درآمدها

