صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به بهمن 1396
-1سرمایهگذاریها
-1-1سرمایهگذاریدرسهاموحقتقدمسهام
1396/11/30
شركت

تعداد

گروه صنعتي پاكشو

108,080

جمع

108,080

قیمت بازار
هر سهم
13,040

بهای تمام شده
1,386,836,783
1,386,836,783

خالص ارزش فروش
1,344,656,569
1,344,656,569

درصد به كل دارایيها
6.38%
6.38%

صندوق سرمايه گذاری نيکوكاری نيک انديشان هنر
صورت وضعيت پرتفوی
برای ماه منتهی به بهمن 1396
-2-1سرمایهگذاریدراوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب

اطالعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق

مشاركت دولت-باشرايط
خاص140010
اسناد خزانه
اسالمی971228
مشاركت نفت و گاز
پرشيا( 970123ذپرشيا)
اجاره دولت-واجدشرايط
خاص( 991224ذاجاد)42
مشاركت رايان سايپا-
3ماهه( %18ذرايان)91
جمع

1396/11/30

دارای مجوز از

پذيرفته شده در

تاريخ

سازمان

بورس يا فرابورس

انتشار اوراق

بلی

بلی

2,000

بلی

بلی

2,000

865,114

بلی

بلی

6,000

1,006,000

6,082,406,550

بلی

خير

1,160

893,001

998,323,260

1,035,130,146

بلی

بلی

5,000

1,007,000

5,103,697,500

5,031,349,625

23.87%

.....

15,882,659,014

15,825,627,256

75.08%

تعداد

16,160

قيمت بازار

درصد به
بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

1,000,000

2,000,000,000

1,998,550,000

9.48%

1,698,231,704

1,728,973,585

8.20%

6,031,623,900

28.62%
4.91%

هر ورقه

كل
دارايیها

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به بهمن 1396
 -3-1سرمایهگذاری در سپرده بانکی
مشخصات حساب بانکی
سپرده های بانکی

شماره حساب

نوع سپرده

تاریخ افتتاح حساب

1396/10/30
نرخ سود علی
الحساب

مبلغ

203613304005

کوتاه مدت

1395/02/08

10

1,489,718,730

بانک دی

404514702004

بلندمدت

1395/02/21

23

2,000,000,000

بانک رفاه

214706424

کوتاه مدت

1395/12/23

10

5,342,546

بانک دی

بانک پاسارگاد
موسسه اعتباری کوثر
جمع

تغییرات طی دوره
افزایش

201110134000001

کوتاه مدت

1396/02/13

10

2,445,081

31741100380/43

کوتاه مدت

1396/06/12

8.5

732,951

5,119

3,497,506,357

5,119

1396/11/30

کاهش

مبلغ

)(1,438,664,236

51,054,494

0.24%

2,000,000,000

9.49%

)(4,956,101

386,445

0.00%

)(1,979,909

465,172

0.00%

738,070

0.00%

2,051,906,111

9.74%

.....

درصد به کل داراییها

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به بهمن 1396
اطالعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:
1396/10/30
نام سهام
سلف موازي برق گروه مپنا 971

تعداد اوراق تبعی
5,000

قیمت اعمال
289,663

تاریخ اعمال

1396/11/30
نرخ سود مؤثر

تعداد اوراق تبعی
5,000

قیمت اعمال
293,734

تاریخ اعمال

نرخ سود مؤثر

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به بهمن96
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)
1396/11/30
نام اوراق بهادار

تعداد

قيمت پایاني

قيمت تعدیل شده

108,080

12,562

12,560

1,357,484,800

اوراق مشاركت نفت و گاز پرشيا

6,000

1,000,004

1,006,000

6,036,000,000

مشاركت رایان سایپا3-ماهه%18

گروه صنعتي پاكشو

درصد تعدیل

خالص ارزش فروش تعدیل
شده

5,000

1,040,300

1,007,000

5,035,000,000

اسناد خزانه اسالمي971228

2,000

819,759

865,114

1,730,228,000

اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224

1,160

880,000

893,001

1,035,881,160

سلف موازي برق گروه مپنا 971

5,000

293,734

293,734

1,468,670,000
12,428,484,800

دليل تعدیل

…..
…..

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به بهمن ماه 1396

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

شرح

تاریخ دریافت سود

تاریخ سررسید

نرخ سود علی
الحساب

درآمد سود

هزینه تنزیل

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

خالص درآمد

درآمد سود

هزینه تنزیل

خالص درآمد

اجاره پارس سه ماهه  20درصد (صپارس)

1396/02/07

20

23,409,834

23,409,834

مرابحه فوالد مبارکه ( 970429فوالد)971

1397/04/29

20

68,648,845

68,648,845

اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا (ذپرشیا)

1397/01/23

20

96,108,343

96,108,343

347,575,456

347,575,456

مشارکت رایان سایپا3-ماهه( %18ذرایان)91

1399/11/18

18

74,295,743

74,295,743

237,966,908

237,966,908

اجاره دولت-واجدشرایط خاص( 991224ذاجاد)42

1399/12/24

15

14,874,385

14,874,385

37,460,710

37,460,710

شش ماه یکبار

1400/10/26

17

26,336,439

26,336,439

29,751,003

29,751,003

54,632,280

54,632,280

بانک دی

سی ام

نامحدود

10

608,725

608,725

230,831,711

230,831,711

بانک رفاه

یکم

نامحدود

10

42,889

42,889

653,796,359

دوازدهم

نامحدود

10

17,439

17,439

5,010,293

5,010,293

780,547,942

780,547,942

اوراق مشارکت مشارکت دولت-باشرایط خاص140010
سود سپرده بانک-اقتصاد نوین
بانک دی
بانک پاسارگاد

273,989,122

بانک پاسارگاد
بانک دی
موسسه اعتباری کوثر
جمع

سی ام

یکساله

23

37,808,190

37,808,190

219,287,641

یکم

نامحدود

22

5,841

5,841

210,422,785

250,097,994

......

250,097,994

3,173,330,889

273,989,122
)(12

653,796,347

219,287,641
)(10
......

210,422,775
3,173,330,867

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

تعداد

شرح

خالص بهای
فروش

ارزش دفتری

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

سود و زیان ناشی
از فروش

تعداد

خالص ارزش
فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی
از فروش

پارس خودرو

61,488

48,805,838

53,213,315

)(4,407,477

گروه صنعتی پاکشو

100,000

1,454,780,325

1,450,063,536

4,716,789

فوالد کاوه جنوب کیش

2,344

4,553,147

4,143,345

409,802

تامین سرمایه امید

3,107

5,715,177

4,992,776

722,401

به پرداخت ملت

730

16,305,073

12,832,999

3,472,074

آسیا سیر ارس

632

919,635

761,844

157,791

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

130

635,617

456,976

178,641

130

635,617

456,976

178,641

مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر

629

2,343,313

1,724,622

618,691

629

2,343,313

1,724,622

618,691

1,260,000

4,089,513,183

4,002,139,449

87,373,734

1,429,060

5,623,571,308

5,530,328,862

93,242,446

صندوق س .پروژه آرمان پرند مپنا
759

2,978,930

2,181,598

797,332

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 نیکوکاری نیک اندیشان هنر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به بهمن 1396
درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
طی بهمن ماه
شرح

خالص ارزش فروش

تعداد

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی
از تغییر قیمت

گروه صنعتی پاكشو
-

-

-

-

تعداد
108,080
108,080

خالص ارزش فروش

ارزش دفتری

1,344,656,569
1,344,656,569

1,386,836,783
1,386,836,783

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

سود و زیان ناشی از
تغییر قیمت
)(42,180,214
)(42,180,214

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به بهمن 1396
درآمد حاصل از سرمایهگذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی

نام سپرده

اقتصاد نوین

طی بهمن ماه

شماره حساب

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

سود سپرده بانکی و درصد سود به
گواهی سپرده

میانگین سپرده

147-2-5337603-1

سود سپرده بانکی و

درصد سود به

گواهی سپرده

میانگین سپرده

54,632,280

بانک دی

203613304005

608,725

230,831,711

......

بانک دی

404514702004

37,808,190

219,287,641

......

بانک رفاه

214706424

42,889

653,796,359

2018100134000001

17,439

5,010,293

31741100380/43

5,841

210,422,785

بانک پاسارگاد
موسسه اعتباری کوثر
جمع

38,483,084

......

1,373,981,069

......

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به بهمن 1396

سایر درآمدها:

سایر درآمدها

بهمن

کل 96

مبلغ

مبلغ

سایر درآمدها برای تنزیل سود بانک

12
-

34,349
4,109,392

جمع

12

4,143,741

سایر درآمدها

