
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
3,000,000 میلیون ریال 

1394/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1394/08/30 

659999 كد صنعت: وسکاب)وصبا(سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كاركنان بانکها نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 236591شماره 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

تامین وجوه بیمه و بازنشستگي به جز تامین 
اجتماعي اجباري

258,544 47,38163,522)3,481()4,978(243,90000000247,3811.30)3,481(2 4.1343,9001.23

1217فعالیتهاي جنبي واسطه گریهاي مالي 1021106110000001100.0001 0.00100.00

1202,779تأمین برق،گاز،بخار وآب گرم 207,882205,0650)2,286(1207,882000001207,8825.7001 0.00207,8825.83

12,189انواع فرآورده هاي غذایي و آشامیدني 2,1832,047014212,1830000012,1830.0601 0.002,1830.06

4133,645فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي 342,814141,9060)8,261(4342,814000004342,8149.4004 0.00342,8149.62

15303,612مواد و محصولت شیمیایي 329,252298,3434,1945,26916333,4460000015329,2529.034,19416 )4.98(333,4469.36

12,076سایر محصولت کاني غیر فلزي 1,5652,03304311,5650000011,5650.0401 0.001,5650.04

5358,836فلزات اساسي 765,451343,531)56,076(15,3055709,375000005765,45120.99)56,076(5 66.55709,37519.91

4341,840شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي 499,131359,593)37,046()17,753(5462,085000004499,13113.69)37,046(5 43.97462,08512.97

111حمل و نقل انبارداري و ارتباطات 6120)1(1600000160.0001 0.0060.00

8523,808واسطه گریهاي مالي 552,482537,8430)14,035(8552,482135,7020135,7029588,18416.1309 0.00588,18416.51

234,088انبوه سازي املک و مستغلت 28,88626,9648,1517,124137,03700000228,8860.798,1511 )9.67(37,0371.04

153,440رایانه و فعالیت هاي وابسته به آن 102,19456,0390)2,599(1102,194000001102,1942.8001 0.00102,1942.87

2651,376پست و مخابرات 613,520670,0970)18,721(2613,520000002613,52016.8202 0.00613,52017.22

00سایر فعالیتها 0000001118,49901118,4991118,4993.2501 0.00118,4993.33

482,666,461جمع سرمایه گذاری در سهام 3,492,7572,707,206)84,258()40,745(493,408,4992154,20102154,201503,646,958100)84,258(51 1003,562,700100

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

 ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 775212 میلیون ریال 

اضافه شدن 3.878.463 سهم به اتدای دوره سبحان دارو و 8.119.853 سهم به ابتدای دوره سرمایه گذاری غدیر مربوط به افزایش سرمایه می باشد.
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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

)261,221(55,000,0001,000305,690,169605,2380.55594,537333,3161,9801,110فولد مبارکه اصفهان )10,701(15,093 318,223)5,405,046(

4,000,0001,00020,073,420519,9910.50519,991572,29325,90428,51052,302ارتباطات سیار 0)20,756( 593,0490

)78,159(30,000,0001,00095,742,397256,3350.32256,335178,1762,6771,861مدیریت سرمایه گذاري امید 09,191 168,9850

)5,103(14,252,0001,00065,307,428207,8820.46207,882202,7793,1833,105پتروشیمي مبین 0)2,286( 205,0650

14,375,0001,000182,176,468187,9271.27187,927240,2901,0321,31952,363سرمایه گذاري پارس آریان 0728 239,5620

)127,847(13,800,0001,00013,107,464173,5130.09173,51345,66613,2383,484پالیش نفت بندرعباس 0)1,612( 47,2780

)42,570(45,700,0001,000137,385,954163,4690.30163,469120,8991,190880بانک تجارت 0)7,831( 128,7300

)48,754(1,821,7041,00019,106,380102,1941.05102,19453,4405,3492,797تجارت الکترونیک پارسیان 0)2,599( 56,0390

)14,446(45,873,6561,00034,488,90893,5290.0893,52979,0832,7122,293مخابرات ایران 02,035 77,0480

)29,590(36,000,0001,00037,119,328105,1800.0888,51658,9263,0522,032هلدینگ غدیر )16,664()8,294( 67,220)8,119,853(

)1,343(200,0001,00011,635,390105,6353.8873,00971,6669,4129,239سبحان دارو )32,626()32,144( 103,810)3,878,463(

)23,992(1,000,0001,0005,119,92768,9550.5168,95544,96313,4688,782نفت ایرانول 0)2,780( 47,7430

14,400,0001,00025,805,45065,5550.1865,55572,5132,5402,8106,958هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري 0)671( 73,1840

)8,515(40,000,0001,00028,876,97464,5070.0764,50755,9922,2341,939بانک ملت 0)1,530( 57,5220

)56,547(20,000,0001,000111,160,063108,9260.3263,5517,004980108فولد مبارکه اصفهان )حق تقدم( )45,375(2,447 4,557)46,305,963(

)9,315(57,800,0001,00062,323,18663,2860.1163,28653,9711,015866بانک صادرات ایران 0)3,179( 57,1500

)34,771(1,050,0001,0003,923,68663,1740.3763,17428,40316,1017,239نفت سپاهان 0)2,668( 31,0710

)16,423(42,000,0001,00026,332,47548,4430.0648,44332,0201,8401,216بانک پاسارگاد 0)2,001( 34,0210

)13,028(43,500,0001,00013,477,89546,6960.0338,00524,9773,4652,277سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین )8,691()4,283( 29,260)2,508,565(

)8,147(2,900,0001,0006,587,50037,9620.2337,96229,8155,7634,526سرمایه گذاري دارویي تامین 0)375( 30,1900
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)22,559(20,000,0001,0006,285,56337,1720.0337,17214,6135,9142,325پالیش نفت اصفهان 0)1,201( 15,8140

)2,949(3,600,0001,00020,959,83026,6670.8137,03734,0881,2721,171سرمایه گذاري مسکن 10,3708,811 25,2778,151,045

)23,632(4,160,0001,00011,533,03536,8830.2836,88313,2513,1981,149فولد آلیاژي ایران 0)1,488( 14,7390

)10,917(6,500,0001,00013,557,79372,0610.1035,01524,0985,3153,658هلدینگ بانک ملي ایران )37,046()26,106( 50,204)6,970,000(

)672(100,0001,000003.8832,62631,9548,4128,239سبحان دارو )حق تقدم( 32,62631,954 03,878,463

)2,567(2,000,0001,00015,609,67732,3810.7832,38129,8142,0741,910بیمه پارسیان 031 29,7830

)554(3,600,0001,000530,7983,0400.1729,24028,6864,7914,700پتروشیمي اراک 26,20026,236 2,4505,572,663

378,0001,0002,935,34224,1820.7824,18224,9098,2388,486727داروسازي جابر ابن حیان 0)1,717( 26,6260

)4,594(3,529,2001,0003,841,75320,9940.1120,99416,4005,4654,269صنایع پتروشیمي کرمانشاه 01,076 15,3240

)1,682(160,0001,0003,258,29120,7852.0420,78519,1036,3795,863دارو سازي تولید دارو 0)32( 19,1350

)713(12,500,0001,00014,326,92519,5520.1119,55218,8391,3651,315سرمایه گذاري خوارزمي 00 18,8390

)8,537(10,080,0001,000000.0816,6648,1272,0521,001هلدینگ غدیر )حق تقدم( 16,6648,127 08,119,853

6,000,0001,0003,234,76327,4910.0315,16518,2448,49710,2233,079پتروشیمي پردیس )12,326()13,760( 32,004)1,450,099(

2,010,8501,00019,650,00015,0000.7511,51928,7307631,90417,211بیمه اتکایي ایرانیان )3,481()5,009( 33,739)4,560,519(

)215(2,100,1001,0002,494,38410,7760.1210,77610,5614,3204,234هلدینگ البرز 0)543( 11,1040

)7,464(97,8001,0001,508,73310,2701.5410,2702,8066,8071,860لوله وتجیزات سدید 0)747( 3,5530

)1,044(70,0001,0001,425,5027,6682.047,6686,6245,3794,647دارو سازي تولید دارو )حق تقدم( 0)322( 6,9460

)3,667(150,0001,000387,0316,8580.266,8583,19117,7208,246داروسازي اکسیر 0)51( 3,2420

300,0001,000511,2734,7480.174,7485,9389,28711,6161,190البرز دارو 0308 5,6300

240,0001,000779,8454,4450.324,4454,9045,7006,289459صنعتي کیمیدارو 0125 4,7790

)3,311(8,400,0001,0005,266,4954,4220.064,4221,111840211بانک پاسارگاد )حق تقدم( 0)216( 1,3270

)1,675(445,3011,0004,416,4874,1340.994,1342,459936557آلومتک 00 2,4590

)1,356(210,0001,000231,9823,7540.113,7542,39816,18210,341پارس دارو 0)20( 2,4180

144,0001,000417,3444,2180.223,2294,24210,10813,2801,013داروسازي ابوریحان )989()1,183( 5,425)97,909(

1,023,0001,000300,0002,1830.032,1832,1897,2777,2986صنعتي بهشهر 0142 2,0470

660,9601,000600,0001,5650.091,5652,0762,6083,460511سیمان کرمان 043 2,0330
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)190(11,312,0001,000379,3128760.008766862,3091,809بانک اقتصاد نوین 0)6( 6920

400,0001,00040,000100.01102172505,429207فرابورس ایران 06 2110

200,0001,0004,57560.006111,3112,5825حمل ونقل جاده اي داخلي بازرگاني پتروشیمي 0)1( 120

1,400,0001,0008,151,0452,2190.00000970سرمایه گذاري مسکن )حق تقدم( )2,219()1,687( 1,687)8,151,045(

)742,038.00(3,492,7573,408,4992,666,461جمع )84,258()40,745( 2,707,206

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

1,0001,0001,000,002118,49900100.00118,499118,499املک مستغلت

2,000,0001,00027,437,51235,702001.3735,7021,301شرکت تامین سرمایه امید

154,2010154,201جمع

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

1,27210,3700سرمایه گذاری مسکن

2,05216,6640هلدینگ غدیر

8,41232,6260سبحان دارو

4,70126,2000پتروشیمی اراک

85,8600جمع
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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

8,41232,6268,41232,6260سبحان دارو

)11,346(5,31537,0463,68725,700هلدینگ بانک ملی ایران

2,05216,6642,05216,6640هلدینگ غدیر

)4,987(1,97910,7011,0575,714فولد مباركه اصفهان

8,50012,3269,76614,1631,837پتروشیمی پردیس

)40,129(97945,3751135,246فولد مباركه اصفهان

)3,138(3,4648,6912,2135,553سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

7633,4811,8808,5775,096بیمه اتکایی ایرانیان

10,10198913,7881,350361داروسازی ابوریحان

2722,2192722,2190سرمایه گذاری مسکن

)52,306(170,118117,812جمع

55 از


