
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
200,000 میلیون ریال 

1392/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی3 ماهه منتهی به 1392/12/29 

كد صنعت: خوارزمی3سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان )آتی نگر سپهر ایرانیان( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 158800شماره اطلعیه :

صورتخلصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

تعداد 

شركت

انتهای دورهتغییراتابتدای دوره 

بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهای

 تمام شده

درصد 

به كل

انتهای دوره تغییرات ابتدای دوره 

بهای

 تمام شده

انتهای دوره تغییرات ابتدای دوره 

درصد به 

كل

درصد 

به كل

بهای

 تمام شده

ارزش 

بازار

ارزش 

بازار

بهای

 تمام شده

ارزش بازار بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

1241فعالیتهاي جنبي واسطه گریهاي مالي 10189052110100102100.0002 0.00100.00

00تأمین برق،گاز،بخار وآب گرم 00000000000000.0000 0.0000.00

تامین وجوه بیمه و بازنشستگي به جز تامین 
اجتماعي اجباري

00 00000012,800012,80012,8000.7701 0.002,8000.76

363,478استخراج کانه هاي فلزي 73,11784,567)4,738()21,089(468,37900000373,11720.15)4,738(4 )104.38(68,37918.61

15,700انواع فرآورده هاي غذایي و آشامیدني 7,45210,488)2,316()4,788(25,1360000017,4522.05)2,316(2 )51.02(5,1361.40

28,171فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي 7,5969,3340)1,163(27,5960000027,5962.0902 0.007,5962.07

6112,196مواد و محصولت شیمیایي 107,725117,1433,789)4,947(8111,514000006107,72529.683,7898 83.48111,51430.34

17,457سایر محصولت کاني غیر فلزي 4,1655,1993,6842,25827,8490000014,1651.153,6842 81.167,8492.14

236,818فلزات اساسي 40,61342,6714,982)5,853(345,59500000240,61311.194,9823 109.7645,59512.41

255,580شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي 49,60160,020669)4,440(250,27000000249,60113.676692 14.7450,27013.68

224,564واسطه گریهاي مالي 23,71028,819)1,531()4,255(322,179820,2390820,2391043,94912.11)1,531(11 )33.73(42,41811.54

12,481انبوه سازي املک و مستغلت 2,5043,1300)649(12,50412150121522,7190.7502 0.002,7190.74

129,271خدمات فني و مهندسي 20,47236,7480)7,477(120,47200000120,4725.6401 0.0020,4725.57

13,126پست و مخابرات 2,7302,775035112,7300000012,7300.7501 0.002,7300.74

23349,083جمع سرمایه گذاری در سهام 339,695401,0834,539)52,000(30344,2341123,25401123,25434362,9491004,53941 100367,488100

لطفا دلیل مغایرت اطلعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید. 

 ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال 

-1 شركت توسعه معادن صدر جهان به دلیل اینکه در مرحله پذیره نویسی می باشد ، در پرتفوی 3 ماه منتهی به 29/12/1392 درج نشده است . سرمایه گذاری این شركت 500000 سهم به بهای تمام شده 1750 میلیون ریال می باشد .
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
200,000 میلیون ریال 

1392/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی3 ماهه منتهی به 1392/12/29 

كد صنعت: خوارزمی3سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان )آتی نگر سپهر ایرانیان( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 158800شماره اطلعیه :

وضعیت پورتفوی سهام شركت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شركت

سرمایه

تعداد سهام)میلیون ریال(
بهای تمام

 شده

ارزش اسمی

هر سهم

 )ریال( 

انتهای دورهتغییراتابتدای دوره

ارزش بازار
افزایش

)كاهش(

ارزش هر

 سهم

 )ریال( 

بهای تمام 

شده هر

 سهم )ریال( 

درصد 

مالکیت
تعداد سهام

ارزش بازار
بهای تمام

 شده
ارزش بازاربهای تمام شده

24,788,6141,0002,575,86839,7650.0139,76542,03315,43816,3182,268مادر )هلدینگ( صنایع پتروشیمي خلیج فارس 0773 41,2600

)8,988(35,000,0001,0006,510,41528,0310.0232,92323,9354,3843,187ملي صنایع مس ایران 4,892)5,511( 29,4461,000,000

)2,715(4,800,0001,0001,520,00030,9580.0330,95828,24320,36718,581پتروشیمي جم 0)3,190( 31,4330

سرمایه گذاري گروه توسعه ملي )سرمایه گذاري بانک ملي 
ایران(

4,500,0001,0004,893,71429,7240.1027,54333,5966,0747,4096,053 )2,181()2,544( 36,140)359,212(

)5,285(2,400,0001,000770,00025,3480.0325,34820,06332,91926,057پتروشیمي زاگرس 0)3,605( 23,6680

)7,883(16,000,0001,0002,959,37823,5080.0324,03216,1495,7293,850هلدینگ توسعه معادن و فلزات 524)13,743( 29,8921,235,427

)743(14,400,0001,0002,850,00019,8770.0422,72721,9843,9873,857هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري 2,850)1,896( 23,8802,850,000

)2,791(10,000,0001,0001,808,18021,4710.0221,47118,68011,87410,331سنگ آهن گل گهر 0)4,410( 23,0900

10,000,0001,0003,368,00020,4720.0320,47229,2716,0788,6918,799مدیریت پروزه هاي نیروگاهي ایران ) مپنا( 0)7,477( 36,7480

)2,407(12,000,0001,0002,950,00028,1380.0220,00617,5999,5398,391معدني وصنعتي چادر ملو )8,132()13,986( 31,585)852,626(

30,000,0001,0007,200,00018,7370.0217,17619,1462,6022,9011,970بانک پاسارگاد )1,561()4,124( 23,270)600,000(

36,000,0001,0002,959,30212,5820.0112,58212,7934,2524,323211فولد مبارکه اصفهان 0)432( 13,2250

2,550,0001,000850,0007,2810.037,2818,2988,5669,7631,017پتروشیمي شیراز 0)2,400( 10,6980

200,0001,000499,9992,5460.286,2668,15011,07114,4001,884سینادارو )حق تقدم( 3,7203,513 4,63766,001

3,628,8001,0002,216,0077,4520.045,1235,6853,3633,732562هلدینگ توسعه صنایع بهشهر )2,329()4,803( 10,488)692,500(

40,000,0001,0001,750,0004,9730.014,9735,3802,3522,544407بانک ملت 0)169( 5,549364,803

960,0001,000120,0004,8720.024,8725,10525,37526,592233نفت بهران 0)523( 5,62872,000

55,0001,000100,0004,1650.184,1654,59541,65045,954430سیمان بهبهان 0)604( 5,1990

)822(1,800,0001,000000.063,6842,8623,3762,623سیمان سپاهان 3,6842,862 01,091,384

16,000,0001,000000.022,87011,0501,0003,8508,180هلدینگ توسعه معادن و فلزات )حق تقدم( 2,87011,050 02,870,130

26 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
200,000 میلیون ریال 

1392/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی3 ماهه منتهی به 1392/12/29 

كد صنعت: خوارزمی3سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان )آتی نگر سپهر ایرانیان( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 158800شماره اطلعیه :

2,064,9851,00050,0002,7300.002,7303,12654,60062,531396ارتباطات سیار 0351 2,7750

1,000,0001,000200,0002,7240.022,7243,06613,62015,332342نفت ایرانول 0)640( 3,7060

)23(600,0001,000800,0002,5040.132,5042,4813,1303,102پارس مسکن شمال شرق 0)649( 3,1300

200,0001,000300,0001,8270.151,7905,2986,04717,8993,508سینادارو )37()149( 5,447)3,965(

1,994,8651,000000.0090903,0003,0000آهن و فولد ارفع 9090 030,000

300,0001,000000.00848410,50010,5000گروه صنعتي پاکشو 8484 08,000

150,0001,000000.0130383,7504,8478سرمایه گذاري اعتل البرز 3038 08,000

30,0001,000000.01222712,22215,3145کي بي سي 2227 01,800

65,0001,000000.0013154,3335,1042صنایع غذایي مینو شرق 1315 03,000

300,0001,00030,000100.01102413338,042231فرابورس ایران 052 1890

339,695344,234349,0834,849.00جمع 4,539)52,000( 401,083

36 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
200,000 میلیون ریال 

1392/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی3 ماهه منتهی به 1392/12/29 

كد صنعت: خوارزمی3سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان )آتی نگر سپهر ایرانیان( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 158800شماره اطلعیه :

وضعیت پورتفوی سهام شركت های خارج از بورس

نام شركت
سرمایه

درصد مالکیتبهای تمام شدهتعداد سهام)میلیون ریال(

ارزش اسمی

هر سهم )ریال( 

تغییراتابتدای دوره

بهای تمام شده تعداد سهام

بهای تمام شده هر 

سهم )ریال(

انتهای دوره

بهای تمام شده

مبلغ به میلیون ریال

20,0001,0004,000,0009,1710020.009,1712,293کارگزاري تحلیل گران بصیر

10,000,00010,000500,0005,024000.055,02410,048صندوق سرمایه گذاري آساس

15,0001,000500,0005,024003.335,02410,048صندوق سرمایه گذاري کاریس-سهام

280,0001,0002,800,0002,800001.002,8001,000بیمه تعاون

35,9941,000,0001,0001,000002.781,0001,000,000صندوق سرمایه گذاري مشترک خوارزمي

11,0001,2722152620153.40215140,156گواهي حق تقدم استفاده از تسهیلت مسکن

1010,000998100099.801010,020تدبیر آفرینان هگمتان

1010,000998100099.801010,020حکمت گستران هگمتان

101,000100000.1000گسترش اندیشه هگمتان

10,0001,00010000.0000امید آیندگان سپهر

11,00010000.1000آرمان توسعه مهر خوارزمي

23,254023,254جمع

46 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
200,000 میلیون ریال 

1392/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی3 ماهه منتهی به 1392/12/29 

كد صنعت: خوارزمی3سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان )آتی نگر سپهر ایرانیان( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 158800شماره اطلعیه :

صورت ریز معاملت سهام - تحصیل شده

كل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس كل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده هر سهم )ریال(نام شركت

2,9715,4930هلدینگ توسعه معادن و فلزات

4,8924,8920ملی صنایع مس ایران

000گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلت مسکن

15,4698,7560سینادارو

000بانک ملت

1,0002,8500هلدینگ صندوق بازنشستگی كشوری

000نفت بهران

3,3755,0630سیمان سپاهان

12,222220كی بی سی

3,750300سرمایه گذاری اعتل البرز

3,000900آهن و فولد ارفع

4,333130صنایع غذایی مینو شرق

10,500840گروه صنعتی پاكشو

11,1661340تولید برق عسلویه مپنا

6,0779420سرمایه گذاری دارویی تامین

9992,8700هلدینگ توسعه معادن و فلزات

31,2390جمع
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
200,000 میلیون ریال 

1392/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی3 ماهه منتهی به 1392/12/29 

كد صنعت: خوارزمی3سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان )آتی نگر سپهر ایرانیان( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 158800شماره اطلعیه :

صورت ریز معاملت سهام - واگذار  شده

سود )زیان( واگذاری كل مبلغ واگذاری كل مبلغ بهای تمام شدهبهای تمام شده هر سهم )ریال(نام شركت )قیمت واگذاری هر سهم )ریال

9,3313718,4117336سینادارو

8,1004,96910,3796,3671,398هلدینگ توسعه معادن و فلزات

00496,9328181گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلت مسکن

10,0725,03614,2527,1262,090سینادارو

2,6011,5612,8481,709148بانک پاسارگاد

6,0712,1816,9902,511330سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )سرمایه گذاری بانک ملی ایران(

9,5378,13210,4148,880748معدنی وصنعتی چادر ملو

3,3632,3293,6382,520191هلدینگ توسعه صنایع بهشهر

)88(3,3741,3793,1591,291سیمان سپاهان

11,16613414,08316935تولید برق عسلویه مپنا

6,0779426,9871,083141سرمایه گذاری دارویی تامین

26,70031,8105,110جمع

66 از


