صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم
صورت وضعیت پورتفوي
براي ماه منتهی به 1398/09/30

صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم
صورت وضعیت پورتفوي
براي ماه منتهی به 1398/09/30
 -1سرمایه گذاری ها
 -1-1سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1398/08/30
شركت
بانك ملت
سرمايه گذاری غدير
صندوق سرمايه گذاری سهم آشنا
صندوق سرمايه گذاری هميان سپهر
فروشگاههای زنجيره ای افق كوروش
فوالد كاوه
ملي مس
جمع

تعداد

بهای تمام شده

تغييرات طي دوره
خالص ارزش فروش

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

1398/09/30

خريد طي دوره
تعداد
1,310,000
2,850,000
3,422
3,824
49,000
430,000
345,000
4,991,246

بهای تمام شده
8,012,447,296
8,974,592,341
17,000,201,708
11,118,467,376
2,997,189,845
1,974,253,046
1,982,885,954
52,060,037,566

فروش طي دوره
تعداد

مبلغ فروش

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

تعداد
1,310,000
2,850,000
3,422
3,824
49,000
430,000
345,000
4,991,246

قيمت بازار هر سهم

6,155
3,349
5,160,154
2,978,112
69,626
5,094
6,503
-

بهای تمام شده
8,012,447,296
8,974,592,341
17,000,201,708
11,118,467,376
2,997,189,845
1,974,253,046
1,982,885,954
52,060,037,566

خالص ارزش فروش
7,949,410,120
9,451,589,662
17,539,279,634
11,276,719,792
3,382,243,436
2,201,424,775
2,230,884,712
54,031,552,131

درصد به كل
دارايي ها
0.78%
0.93%
1.73%
1.11%
0.33%
0.22%
0.22%
5.33%

صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم
صورت وضعیت پورتفوي
براي ماه منتهی به 1398/09/30
 -2-1سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
اطالعات اوراق بهادار با درآمد ثابت
نام اوراق
منفعت دولت-5ش.خاص ساير0108
جمع

دارای مجوز از

پذيرفته شده در

سازمان

بورس يا فرابورس

بلي

فرابورس

1398/08/30

تاريخ انتشار اوراق

تاريخ سررسيد نرخ سود اسمي نرخ سود مؤثر

1398/08/18

17.9

1401/08/18

0

تعداد

بهای تمام شده

تغییرات طی دوره
خالص ارزش فروش

خريد طي دوره
تعداد

بهای تمام شده

1398/09/30
فروش طي دوره

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

قيمت بازار هر ورقه

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به كل
دارايي ها

400,000

400,000,000,000

363,641,768,440

0

0

0

0

400,000

911,156

400,000,000,000

364,198,164,760

35.94%

400,000

400,000,000,000

363,641,768,440

0

0

0

0

400,000

911,156

400,000,000,000

364,198,164,760

35.94%

صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم
صورت وضعیت پورتفوي
براي ماه منتهی به 1398/09/30
اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه گذاری)
1398/09/30
نام اوراق بهادار
منفعت دولت-5ش.خاص ساير0108
جمع

تعداد
400,000

قیمت پايانی
1,000,000

قیمت تعديل شده
911,156

درصد تعديل
-8.88%

خالص ارزش فروش تعديل شده
364,198,164,760
364,198,164,760

دلیل تعديل
تنزيل تا سررسيد

صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم
صورت وضعیت پورتفوي
براي ماه منتهی به 1398/09/30
 -3-1سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکي
سپردههای بانکي
سپرده بانکي نزد بانك آينده
سپرده بانکي نزد بانك آينده
سپرده بانکي نزد بانك آينده
سپرده بانکي نزد بانك گردشگری
سپرده بانکي نزد بانك گردشگری
سپرده بانکي نزد بانك گردشگری
جمع

شماره حساب

نوع سپرده

0100324647002
0203350915005
0801407151009
113.9967.669147.1
113.1197.669147.1
113.1197.669147.2

جاری
كوتاه مدت
كوتاه مدت
كوتاه مدت
بلند مدت
بلند مدت

تغييرات طي دوره

1398/08/30

تاريخ افتتاح

نرخ سود علي

حساب
1398/07/15
1398/06/04
1398/06/04
1398/07/07
1398/07/28
1398/09/30

الحساب(درصد)

0
 20ماه شمار
20
 10ماه شمار
20
20

مبلغ
30,000,000
819,908,992
410,256,665,630
411,438,903
25,000,000,000
0
436,518,013,525

افزايش
104,263,157,588
17,504,547,642
241,122,539,935
50,410,958,903
0
50,000,000,000
463,301,204,068

1398/09/30
كاهش

104,263,157,588
18,323,456,634
143,168,368,563
50,410,958,903
0
0
316,165,941,688

مبلغ
30,000,000
1,000,000
508,210,837,002
411,438,903
25,000,000,000
50,000,000,000
583,653,275,905

درصد به كل
دارايي ها
0.00%
0.00%
50.15%
0.04%
3.10%
4.93%
58.23%

صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم
صورت وضعیت درآمدها
براي ماه منتهی به 1398/09/30
 -2درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
درصد از كل

درصد از كل دارايي

درآمد حاصل از سرمايه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
درآمد حاصل از سرمايه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

1-2
2-2

2,157,923,170
9,068,607,062

درآمدها
7.09%
29.78%

ها
0.21%
0.89%

درآمد حاصل از سرمايه گذاری در سپرده بانکي و گواهي سپرده
ساير درآمدها
جمع

3-2
4-2

19,221,248,413
6,390,189
30,454,168,834

63.12%
0.02%
100%

1.90%
0.00%
3.01%

شرح

يادداشت

مبلغ

صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم
صورت وضعیت درآمدها
براي ماه منتهی به 1398/09/30
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

طي دوره
شرح
بلند مدت-113.1197.669147.1-گردشگری
كوتاه مدت-0203350915005-آينده
كوتاه مدت-0801407151009-آينده
منفعت دولت-5ش.خاص ساير0108
منفعت صبا اروند سپهر 14001222
جمع

تاريخ دريافت سود

تاريخ سررسيد

1398/08/28
1398/08/14
1398/08/13
1399/02/18
1398/12/22

1399/07/28
-
-
1401/08/18
1400/12/22

نرخ سود علي
الحساب(درصد)
20
20
 20ماه شمار
17.9
19

1398/09/30

درآمد سود

هزينه تنزيل

خالص درآمد

درآمد سود

هزينه تنزيل

خالص درآمد

410,958,903
6,730,652
6,385,402,568
5,514,180,822
0

)(1,929,067
0
)(70,885,073
0
0

409,029,836
6,730,652
6,314,517,495
5,514,180,822
0

849,315,066
868,631,267
17,503,302,080
44,870,419,726
29,897

0
0
0
0
0

849,315,066
868,631,267
17,503,302,080
44,870,419,726
29,897

12,244,458,805

64,091,698,036

0

64,091,698,036

12,317,272,945

)(72,814,140

صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم
صورت وضعیت درآمدها
براي ماه منتهی به 1398/09/30
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طي دوره
شرح

1398/09/30

تعداد

خالص ارزش فروش

ارزش دفتری

سود و زيان ناشي
از فروش

تعداد

خالص ارزش فروش

ارزش دفتری

سود و زيان ناشي از
فروش

منفعت صبا اروند سپهر 14001222

0

0

0

0

10

9,512,681

9,520,002

)(7,321

پتروشيمي تامين

0

0

0

0

2,500,000

7,648,413,939

7,462,005,334

186,408,605

0

0

0

0

2,500,010

7,657,926,620

7,471,525,336

186,401,284

جمع

ارزش دفتری برابر است با ميانگين موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خريد طي دوره ضربدر تعداد در پايان دوره

صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم
صورت وضعیت درآمدها
براي ماه منتهی به 1398/09/30
 درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طي دوره
شرح

تعداد

خالص ارزش فروش

1398/09/30
ارزش دفتری

سود و زيان ناشي از تغيير
قيمت

تعداد

خالص ارزش فروش

ارزش دفتری

سود و زيان ناشي از تغيير
قيمت

بانك ملت

1,310,000

7,949,410,120

8,012,447,296

)(63,037,176

1,310,000

7,949,410,120

8,012,447,296

)(63,037,176

سرمايه گذاری غدير

2,850,000

9,451,589,662

8,974,592,341

476,997,321

2,850,000

9,451,589,662

8,974,592,341

476,997,321

سهم آشنا

3,422

17,539,279,634

17,000,201,708

539,077,926

3,422

17,539,279,634

17,000,201,708

539,077,926

صندوق سرمايه گذاری هميان سپهر

3,824

11,276,719,792

11,118,467,376

158,252,416

3,824

11,276,719,792

11,118,467,376

158,252,416

فروشگاههای زنجيره ای افق كوروش

49,000

3,382,243,436

2,997,189,845

385,053,591

49,000

3,382,243,436

2,997,189,845

385,053,591

فوالد كاوه

430,000

2,201,424,775

1,974,253,046

227,171,729

430,000

2,201,424,775

1,974,253,046

227,171,729

ملي مس

345,000

2,230,884,712

1,982,885,954

247,998,758

345,000

2,230,884,712

1,982,885,954

247,998,758

منفعت دولت-5ش.خاص ساير0108

400,000

364,198,164,760

363,641,768,440

556,396,320

400,000

364,198,164,760

400,000,000,000

)(35,801,835,240

5,391,246

418,229,716,891

415,701,806,006

2,527,910,885

5,391,246

418,229,716,891

452,060,037,566

)(33,830,320,675

جمع

ارزش دفتری برابر است با ميانگين موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خريد طي دوره ضربدر تعداد در پايان دوره

صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم
صورت وضعیت درآمدها
براي ماه منتهی به 1398/09/30
 -1-2درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طي دوره
سهام
بانك ملت
سرمايه گذاری غدير (هلدينگ)
سهم آشنا
صندوق سرمايه گذاری هميان سپهر
فروشگاههای زنجيره ای افق كوروش
فوالد كاوه جنوب كيش
ملي صنايع مس ايران
س .نفت و گاز و پتروشيمي تامين
جمع

درآمد سود سهام

درآمد تغيير ارزش

درآمد فروش

0
0
0
0
0
0
0
0
0

)(63,037,176

0
0
0
0
0
0
0
0
0

476,997,321
539,077,926
158,252,416
385,053,591
227,171,729
247,998,758
0
1,971,514,565

1398/09/30
جمع مبلغ
)(63,037,176
476,997,321
539,077,926
158,252,416
385,053,591
227,171,729
247,998,758
0
1,971,514,565

درصد از كل
درآمد ها
-0.21%
1.57%
1.77%
0.52%
1.26%
0.75%
0.81%
0.00%
6.47%

درآمد سود سهام

درآمد تغيير ارزش

0
0
0
0
0
0
0
0
0

)(63,037,176
476,997,321
539,077,926
158,252,416
385,053,591
227,171,729
247,998,758
0
1,971,514,565

درآمد فروش
0
0
0
0
0
0
0
186,408,605
186,408,605

جمع مبلغ
)(63,037,176
476,997,321
539,077,926
158,252,416
385,053,591
227,171,729
247,998,758
186,408,605
2,157,923,170

درصد از كل درآمد
ها
-0.21%
1.57%
1.77%
0.52%
1.26%
0.75%
0.81%
0.61%
7.09%

صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم
صورت وضعیت درآمدها
براي ماه منتهی به 1398/09/30
 -2-2درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طي دوره
سهام

درآمد سود اوراق

درآمد تغيير ارزش

منفعت دولت-5ش.خاص ساير0108

5,514,180,822

منفعت صبا اروند سپهر 14001222

0

0

5,514,180,822

556,396,320

جمع

556,396,320

1398/09/30
درآمد فروش

جمع مبلغ

درآمد سود اوراق

درآمد تغيير ارزش

44,870,419,726

)(35,801,835,240

0

6,070,577,142

0

0

29,897

0

6,070,577,142

44,870,449,623

درآمد فروش

جمع مبلغ

0

9,068,584,486

0

)(7,321

22,576

)(35,801,835,240

)(7,321

9,068,607,062

صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم
صورت وضعیت درآمدها
براي ماه منتهی به 1398/09/30
 -3-2درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:
نام سپرده بانکي

1398/09/30

طي دوره
سود سپرده بانکي و گواهي

درصد سود به

سود سپرده بانکي و گواهي

درصد سود به

سپرده

ميانگين سپرده

سپرده

ميانگين سپرده

سپرده بانکي بلند مدت  -گردشگری

113.1197.669147.1

410,958,903

6.04%

849,315,066

4.42%

سپرده بانکي كوتاه مدت  -آينده

0203350915005

6,730,652

0.10%

868,631,267

4.52%

سپرده بانکي كوتاه مدت  -آينده

0801407151009

6,385,402,568

93.86%

17,503,302,080

91.06%

6,803,092,123

100.00%

19,221,248,413

100.00%

نام سپرده

جمع

شماره حساب

صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم
صورت وضعیت درآمدها
براي ماه منتهی به 1398/09/30
 -4-2سایر درآمدها:

ساير درآمدها
تعديل كارمزد كارگزاری

جمع

طي دوره
مبلغ

1398/09/30
مبلغ

2,536,422

6,390,189

2,536,422

6,390,189

