صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1397/03/31
سرمایه گذاریها 1-
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام 1-1-
مانده پایان اردیبهشت ماه 97
ردیف شرکت

12

20
21
23
26
27

33

پتروشیمی فناوران
پرداخت الکترونیک سامان کیش
تجارت الکترونیک پارسیان
ح .نفت بهران
ح  .کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
خدماتانفورماتیک
س .نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
شرکت ارتباطات سیار ایران
صنایع آذرآب
صنایع شیمیایی ایران
فوالد خوزستان
کارخانجاتتولیدیشیشهرازی
لبنیاتکالبر
لیزینگ رایان سایپا
ملی صنایع مس ایران
معدنی و صنعتی چادرملو
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
همکاران سیستم

تعداد

بهای تمام شده

100,000

خالص ارزش فروش

تغییرات طی دوره
خرید طی دوره
تعداد
بهای تمام شده

2,970,167,897
1,786

1,000,000
10,800
1
130,000
1,000,000
2,000,000
177,223
1,044,990
400,000
262,000
1,245,000
153,133
6,599,998
2,000,000
200,000

-

2,477,605,500
95,610,618
3,462,775,518
1,397,242,750
3,030,165,000
2,498,698,889
3,085,777,618
1,195,825,900
1,438,365,852
2,172,301,523
206,078,696
7,087,247,542
4,992,840,500
432,739,250
1,500,000

100,000

11,662,866

2,491,191,169

489,876,675
-

37,033,319,728

2,502,854,035

جمع در خرداد ماه 97

فروش طی دوره
مبلغ فروش
تعداد
3,096,077,002
95,000
12,673,690
1,786
1,711,722,858
700,000
69,515,550
10,800
1
2,804,423,165
110,000
1,258,889,967
900,000
1,435,048,192
1,000,000
2,473,177,436
177,223
350,000
262,000
595,000

984,100,552
1,468,391,981
1,050,897,973

3,299,999
1,000,000
200,000
500,000
100,000

3,750,773,037
2,557,909,163
491,599,706
886,273,754
508,185,421

9,301,809

24,559,659,447

تعداد
5,000
300,000
20,000
100,000
1,000,000
1,044,990
50,000
650,000
153,133
3,299,999
1,000,000
1,000,000
-

قیمت بازار هر
سهم
36,750

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش
181,958,438
772,097,925

2,599

529,149,990
167,352,250
1,491,316,500

26,718
1,690
1,506
2,435
3,402

2,519,741,281
168,441,525

1,738
1,508
1,194
3,430

1,118,685,425
228,673,050
3,901,781,868
3,396,557,500

1,844
-

1,826,021,000

درصد به کل
دارائیها
0.33%
1.40%
0.00%
0.00%
0.96%
0.30%
2.71%
0.00%
4.58%
0.31%
0.00%
2.03%
0.42%
7.10%
6.18%
0.00%
0.00%

-

16,301,776,752

-

صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1397/03/31
اطالعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری :
1397/01/31
ردیف
1

نام سهام

تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

1397/02/31
نرخ سود موثر

تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نرخ سود موثر

صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1397/03/31
 -2-1سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
اطالعات اوراق بهادار با درآمد ثابت
دارای مجوز از

پذیرفته شدر در

تاریخ انتشار

سازمان

بورس و فرابورس

اوراق

اجاره رایتل ماهانه % 21

*

*

1395/02/14

اجاره رایتل -2سه ماهه  22درصد

*

*

نام اوراق

1397/02/31
تاریخ سررسید

نرخ سود اسمی

1399/02/14

21%

1393/12/18

1397/12/18

0

نرخ سود موثر

تعداد

بهای تمام شده

تغییرات طی دوره
خالص ارزش فروش

1,334

1,340,686,691

1,370,852,325

222

237,911,885

226,545,587

اجاره هواپیمایی ماهان 9903
اسنادخزانه-م1بودجه970508-96
اسنادخزانه-م2بودجه970612-96
اسنادخزانه-م5بودجه970926-96

*

*

1396/11/09

1397/09/26

630

648,549,384

3384

3,436,615,016

1200

888,038,443

اسنادخزانه-م8بودجه980411-96

1,964
222

1,013,764

1,989,236,075

1,021,216

3,384
1,000

237,911,885

225,852,340

3,436,615,016

3,413,674,674

1,000

924,317,144

960,530,110

924,317,144
888,038,443

1,050

954,183,781

989,013,495

1,050

942,601

954,183,781

3,000

2,623,867,927

2,668,591,867

3,000

890,176

2,623,867,927

2,694,448,108

1,110,004,178

1,101,312,469

920

785,789,284

813,454,338

427,059,393

447,026,671

4,763,343,382

4,711,537,657

1,590,469,142

1,566,831,223

6,019,365,875

6,175,423,570

134

104,193,486

106,623,358

اوراق اجاره جوپار 990212

*

*

1395/05/12

1399/02/12

21%

5,000

5,003,630,000

5,046,338,750

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

*

*

1394/09/02

1397/09/02

23%

874

911,523,182

886,100,905

*

*

1396/11/11

1400/11/11

17%

3,000

3,030,006,000

2,997,819,004

اسناد خزانه  9 6 -بودجه 980411-96
اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1
شهرداری کرج 1394
مشاررکت دولتی  -5شرایط خاص 980922
مشارکت دولتی  - 9شرایط خاص 990909
مشارکت سیمان کردستان 980219
16,534

16,726,027,767

16,065,869,739

1,200

1,500

1,110,004,178
420

373,109,299

500

5866

4,659,149,896

6,000

2000

1,590,469,142

2,000

1000

1,015,735,875

6,000

217

217,483,061

217

159

159,115,275

1500

1,478,170,699

4300

3,607,612,224

500

507,867,437
18,810,943,193

961,227

894,702
796,274
1,010,000

874

1,014,581

3,000

999,998

159

373,109,299

دارائیها

1,989,588,997

974,650,865

1500

اسنادخزانه-م7بودجه971010-96

تعداد

بهای تمام شده

850,593,272

اسناد خزانه  -م  6بودجه 980722-96

ص اجاره گل گهر  3 -411ماهه %17

تعداد

فروش طی دوره

تعداد

قیمت بازار هر ورقه

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

1,005,690,096

اسناد خزانه  -م  15بودجه 980820-96
0

خرید طی دوره
بهای تمام شده

1397/03/31
درصد به کل

217,483,061

216,866,745

911,523,182

885,431,906

159,115,275

158,884,884

3,030,006,000

2,997,819,004

1,500

1,478,170,699

1,468,204,280

4,300

3,607,612,224

500

507,867,437

500,736,703

34,368,322,682

34,875,038,541

3,490,465,077
0

صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1397/03/31
اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
( بر اساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری )
1397/02/31
ردیف
1

نام اوراق بهادار
سهام شرکت صنایع آذرآب

تعداد
1,044,990

قیمت پایانی
3,042

قیمت
تعدیل شده
2,435

درصد تعدیل
-20

خالص ارزش فروش
تعدیل شده
3,178,859,580

دلیل تعدیل

صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1397/03/31
 -4-1سرمایه گذاری در گواهی سپرده گذاری
1397/01/31
ردیف

گواهی سپرده بانکی

1

گواهی سپرده بانکی نزد بانک

2

گواهی سپرده بانکی نزد بانک

3
4
5
6
جمع

تاریخ سررسید

نرخ سود علی
الحساب

نرخ شکست

پذیرفته شده در
بورس یا فرابورس

تغییرات طی دوره
تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش
فروش

خرید طی دوره
تعداد

بهای تمام شده

1397/02/31
فروش طی دوره

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش

درصد به کل

فروش

دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1397/03/31
 -3-1سرمایه گذاری در سپرده بانکی
مشخصات حساب بانکی
سپرده های بانکی
سپرده بانکی نزد بانک
خاورمیانه شعبه مهستان
سپرده بانکی نزد بانک
خاورمیانه شعبه مهستان
سپرده بانکی نزد بانک ملی

1397/02/31
تاریخ افتتاح

نرخ سود علی

حساب

الحساب

مبلغ

شماره حساب

نوع سپرده

707071311-810-10-1005

سپرده کوتاه مدت

10

707071384-040 -11-1005

جاری

-

50,000,000

111336703005

جاری

-

447,000

1397/03/31

تغییرات طی دوره

مبلغ

افزایش

کاهش

11,892,088

8,625,222,775

8,596,045,992

41,068,871

0

0

50,000,000

0

0

447,000

62,339,088

8625222775

8596045992

91,515,871

درصد به کل
دارائیها

0

صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1397/03/31

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
شرح

مبلغ

یادداشت

در صد از کل درآمدها

در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1-2

1,565,305,427

99.07%

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

3-2

14,649,648

0.93%

سایر درآمدها

4-2

1,579,955,075

0.00%
100%

صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1397/03/31

درآمد سود سهام
اطالعات مجمع

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه 1397

طی خرداد ماه 1397

تعداد سهام
نام سهام

تاریخ تشکیل

متعلقه در زمان

سود متعلق

جمع درآمد سود

مجمع

مجمع

به هر سهم

سهام

خالص درآمد سود
هزینه تنزیل

جمع درآمد سود سهام

سهام

شرکت ارتباطات سیار ایران

هزینه تنزیل

634,992,140

شرکت خدمات انفورماتیک

-

260,000,000
-

-

-

.

-

-

67,000

92

لیزینگ رایان سایپا

-

-

-

-

-

-

486,399,800

3,308,842

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

-

-

-

-

-

-

353,601,600

2,166,381
6,561,559

سرمایه گذاری البرز

فوالد مبارکه اصفهان

-

-

-

-

-

-

348,700,000

توسعه معادن روی ایران

-

-

-

-

-

-

163,653,450

-

ایران ترانسفو

-

-

-

-

-

-

161,200,000

-

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

-

-

-

-

-

-

130,500,000

ماشین سازی اراک

-

-

-

-

-

-

68,450,000

-

شرکت اعتباری کوثر مرکزی

-

-

-

-

-

-

34,650,880

-

سایپا

-

-

-

-

-

-

3,656,000

76,013

داروسازی اسوه

-

-

-

-

-

-

2,400,000

-

معدنی امالح ایران

-

-

-

-

-

-

1,600,000

-

صنایع الستیکی سهند

-

-

-

-

-

-

1,200,000

-

تولید نیروی برق دماوند

-

-

-

-

-

-

1,150,000

-

تولیدمواداولیهداروپخش

-

-

-

-

-

-

1,000,000

-

-

-

-

-

-

-

6,917,800

23,721

2,660,138,670

28,751,372

سایر
جمع

16,614,764

صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1397/03/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
طی خردادماه 1397
تاریخ دریافت
شرح

سود

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه 1397

نرخ سود علی
الحساب

تاریخ سررسید

سود اوراق مشارکت اجاره راتیل ماهانه  20درصد

درآمد سود

هزینه تنزیل

386
0

سود اوراق مشارکت میدکو ماهانه %20
سود اوراق مشارکت اجاره رایتل -2سه ماهه  22درصد

متعدد

22

سود اوراق مشارکت سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

متعدد

23

سود اوراق مشارکت سیمان کردستان 980219

0

4,172,312

0

16,496,707

0

7,390,114

سود اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1

خالص درآمد
386

3,315,075

-

درآمد سود

هزینه تنزیل

386
6,760,131

0

22,784,373

0

7,390,114

7,390,114

16,496,707

69,096,688

0

3,315,075

3,315,075

4,172,312

سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه % 21

متعدد

21

23,637,619

0

23,637,619

280,275,399

0

سود اوراق مشارکت اوراق اجاره جوپار 990212

متعدد

21

98,247,886

0

98,247,886

1,057,565,470

0

42,170,692

42,170,692

42,170,692

2,126,599

2,126,599

2,126,599

42,874,854

195,631,092

سود اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان 9903
سود اوراق مشارکت شهرداری کرج 1394
سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر  3 -411ماهه %17

متعدد

17

سود اوراق مشارکت دولتی  - 5شرایط خاص 980922
سود اوراق مشارکت دولتی  -9شرایط خاص 990909
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه شعبه مهستان

متعدد

10

42,874,854

0

0

3,077,062

3,077,062

3,077,062

13,584,751

13,584,751

13,584,751

14,649,648

2117

14,647,531

45,190,812

0

271,743,319

2,117

271,741,202

1,748,968,258

0

صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1397/03/31
درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
طی خرداد ماه
شرح
پتروشیمی فناوران
پرداخت الکترونیک سامان کیش
تجارت الکترونیک پارسیان

تعداد
5,000
300,000

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش
181,958,438

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
سود و زیان ناشی از
تغییر قیمت
191,208,790

-

-

772,097,925

تعداد

273,849,316

5,000
300,000

ارزش دفتری

خالص ارزش فروش
181,958,438
772,097,925

152,130,719

سود و زیان ناشی از
تغییر قیمت
29,827,719

848,295,806

ح .نفت بهران

-

-

-

-

-

ح  .کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

-

-

-

-

-

)(76,197,881

خدماتانفورماتیک

20,000

529,149,990

)(113,466,469

20,000

529,149,990

512,756,191

16,393,799

س .نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

100,000

167,352,250

119,961,273

100,000

167,352,250

149,983,531

17,368,719

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

1,000,000

1,491,316,500

110,085,473

1,000,000

1,491,316,500

1,648,933,969

)(157,617,469

شرکت ارتباطات سیار ایران

-

210,280,475

-

-

-

-

صنایع آذرآب

1,044,990

2,519,741,281

)(566,036,337

1,044,990

2,519,741,281

3,146,149,114

)(626,407,833

صنایع شیمیایی ایران

50,000

168,441,525

154,114,013

50,000

168,441,525

168,785,485

)(343,960

1,314,524,261

)(195,838,836

فوالد خوزستان
کارخانجاتتولیدیشیشهرازی

650,000

)(74,330,962

-

149,679,180

1,118,685,425

650,000

1,118,685,425

-

لبنیاتکالبر

153,133

228,673,050

22,594,353

153,133

228,673,050

288,192,548

)(59,519,498

لیزینگ رایان سایپا

3,299,999

3,901,781,868

638,875,196

3,299,999

3,901,781,868

4,024,340,853

)(122,558,985

1,000,000

3,396,557,500

1,072,162,269

1,000,000

3,396,557,500

2,668,445,269

728,112,231

ملی صنایع مس ایران
معدنی و صنعتی چادرملو
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
همکاران سیستم

1,000,000
-
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1,964

اجاره رایتل -2سه ماهه  22درصد

4,152,737

-

165,226,884

1,826,021,000
1,989,588,997

1,000,000

)(78,045,965

-

)(29,812,711

1,964

1,826,021,000
1,989,588,997

1,660,794,116

165,226,884

)(2,020,499,502

)(30,910,505

222

225,852,340

)(693,247

222

225,852,340

)(237,911,885

)(12,059,545

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

3,384

3,413,674,674

)(22,940,342

3,384

3,413,674,674

)(3,436,615,016

)(22,940,342

اسنادخزانه-م1بودجه970508-96

1,000

974,650,865

14,120,755

1,000

974,650,865

)(924,317,144

50,333,721

اسناد خزانه  -م  15بودجه 980820-96

1,200

850,593,272

)(37,445,171

1,200

850,593,272

)(888,038,443

)(37,445,171

)(3,394,347

-

اسنادخزانه-م3بودجه970710-96
1,050

1,005,690,096

16,676,601

1,050

1,005,690,096

)(954,183,782

51,506,314

اسنادخزانه-م5بودجه970926-96

3,000

2,694,448,108

25,856,240

3,000

2,694,448,108

)(2,623,867,928

70,580,180

اسنادخزانه-م2بودجه970612-96
اسناد خزانه  -م  6بودجه 980722-96

1,500

1,101,312,469

)(8,691,708

1,500

1,101,312,469

)(1,110,004,177

)(8,691,708

اسنادخزانه-م7بودجه971010-96

500

447,026,671

)(7,697,776

500

447,026,671

)(427,059,394

)(11,105,765

-

اسنادخزانه-م8بودجه980411-96

6,000

4,711,537,657

)(54,235,597

اسناد خزانه اسالمی 971228
اسناد خزانه  9 6 -بودجه 980411-96

19,967,277

6,000

4,711,537,657

)(4,763,343,383

)(51,805,726

2,000

1,566,831,223

)(23,637,914

2,000

1,566,831,223

)(1,590,469,137

)(23,637,914

اوراق اجاره جوپار 990212

6,000

6,175,423,570

113,348,944

6,000

6,175,423,570

)(6,031,845,399

143,578,171

اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1

217

216,866,745

)(616,317

217

216,866,745

)(217,483,062

)(616,317

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

885,431,906

)(911,523,182

)(26,091,276

874

885,431,906

)(668,998

874

شهرداری کرج 1394

159

158,884,884

)(230,392

159

)(230,392

%ص اجاره گل گهر  3 -411ماهه 17

3,000

2,997,819,004

3,000

)(32,186,996

مشاررکت دولتی  -5شرایط خاص 980922

1,500

1,468,204,280

)(9,966,420

1,500

)(9,966,420

مشارکت دولتی  - 9شرایط خاص 990909

4,300

3,490,465,077

)(117,147,148

4,300

)(117,147,148

مشارکت سیمان کردستان 980219

500

500,736,703

)(7,130,735

500

)(7,130,735

8,652,192

41,675,273,439

2,249,142,481

8,651,159

-

-

41,675,273,439

)(8,642,306,390

)(326,449,642

صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1397/02/31

 -1-2درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام :
طی خرداد ماه 1397
سهام

درآمد سود سهام
یادداشت ....

پتروشیمی فناوران

-

پرداخت الکترونیک سامان کیش

-

تجارت الکترونیک پارسیان

-

درآمد تغییر ارزش
یادداشت
191,208,790
273,849,316

ح .نفت بهران

-

-

ح  .کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

-

-

جمع

درآمد فروش
یادداشت

-

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه 1397

مبلغ

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

یادداشت

یادداشت

یادداشت

مبلغ

236,079,217

265,906,936

4.15%

1,135,610

1,135,610

0.02%

درصد از کل درآمدها

236,079,217

427,288,007

27.30%

-

1,135,610

1,135,610

0.07%

-

)(250,780,413

23,068,903

1.47%

-

)(25,585,200

)(25,585,200

-1.63%

-

0.00%

353,601,600

)(113,466,469

11,876,447

)(101,590,022

-6.49%

260,000,000

119,961,273

)(78,566,773

41,394,500

2.64%

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

-

110,085,473

)(199,756,303

)(89,670,830

-5.73%

130,500,000

شرکت ارتباطات سیار ایران

-

210,280,475

)(211,451,025

)(1,170,550

-0.07%

634,992,140

صنایع آذرآب

-

)(566,036,337

صنایع شیمیایی ایران

-

154,114,013

خدماتانفورماتیک

-

س .نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

-

-

29,827,719
)(76,197,881

)(285,286,374

)(361,484,255

-5.65%

-

)(25,585,200

)(25,585,200

-

)(101,740,667

251,860,933

3.93%

16,393,799

11,876,447

288,270,246

4.50%

17,368,719

)(78,566,773

)(61,198,054

-0.96%

)(157,617,469

)(263,585,640

)(290,703,109

-4.54%

)(206,831,818

428,160,322

6.69%

)(626,407,833

-9.79%

)(188,052,348

-2.94%

-

)(566,036,337

-36.16%

-

)(33,594,375

-2.15%

-

)(343,960

فوالد خوزستان

-

)(74,330,962

118,814,884

44,483,922

2.84%

-

کارخانجاتتولیدیشیشهرازی

-

149,679,180

)(142,050,168

7,629,012

0.49%

لبنیاتکالبر

-

22,594,353

22,594,353

1.44%

لیزینگ رایان سایپا

-

638,875,196

)(236,637,723

402,237,473

25.70%

ملی صنایع مس ایران

-

1,072,162,269

)(85,350,928

986,811,341

63.04%

معدنی و صنعتی چادرملو

-

4,152,737

59,548,013

63,700,750

4.07%

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

-

165,226,884

همکاران سیستم

-

)(78,045,965

سایر
 %اجاره رایتل ماهانه 21
اجاره رایتل -2سه ماهه  22درصد

486,399,800

64,602,947

229,829,831

14.68%

101,358,304

23,312,339

1.49%
0.00%

437,387,530

-0.39%

256,637,780

)(29,812,711

)(6,175,092

-

)(187,708,388
118,814,884

118,814,884

1.86%

)(202,514,873

)(394,697,709

-6.17%

)(59,519,498

)(190,878,603

)(250,398,101

-3.91%

)(122,558,985

)(370,835,295

)(6,994,480

-0.11%

728,112,231

)(67,465,403

660,646,828

10.32%

59,548,013

59,548,013

0.93%

64,602,947

229,829,831

3.59%

101,358,304

454,959,904

7.11%

3,398,444,848

3,835,832,378

59.93%

)(30,910,505

225,727,275

3.53%

)(12,059,545

)(12,059,545

-0.19%

)(195,838,836

353,601,600

23,637,619

3,656,000

165,226,884
-

4,172,312

)(693,247

3,479,065

0.22%

42,170,692

)(22,940,342

19,230,350

1.23%

-

اسنادخزانه-م1بودجه970508-96

14,120,755

14,120,755

0.90%

-

اسناد خزانه  -م  15بودجه 980820-96

)(37,445,171

)(37,445,171

-2.39%

-

اسنادخزانه-م2بودجه970612-96

16,676,601

16,676,601

1.07%

-

25,856,240

25,856,240

1.65%

-

اسناد خزانه  -م  6بودجه 980722-96

)(8,691,708

)(8,691,708

-0.56%

6,760,131

اسنادخزانه-م7بودجه971010-96

)(7,697,776

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

اسنادخزانه-م5بودجه970926-96

14,650,109

درصد از کل درآمدها

-0.40%

)(626,407,833

)(187,708,388

جمع

)(22,940,342
50,333,721

)(16,180,211
14,650,109

-0.25%

6,952,333

0.44%

64,983,830

1.02%

اسنادخزانه-م8بودجه980411-96

)(11,105,765

)(11,105,765

-0.71%

486,399,800

)(37,445,171

448,954,629

7.01%

اسناد خزانه  9 6 -بودجه 980411-96

)(54,235,597

)(54,235,597

-3.46%

68,450,000

51,506,314

119,956,314

1.87%

اوراق اجاره جوپار 990212

98,247,886

)(23,637,914

74,609,972

4.77%

70,580,180

70,580,180

1.10%

اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1

3,315,075

113,348,944

116,664,019

7.45%

)(8,691,708

)(8,691,708

-0.14%

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

16,496,707

)(616,317

15,880,390

1.01%

شهرداری کرج 1394

2,126,599

)(668,998

1,457,601

0.09%

19,967,277

38,579,338

0.60%

%ص اجاره گل گهر  3 -411ماهه 17

42,874,854

)(230,392

42,644,462

2.72%

)(51,805,726

)(51,805,726

-0.81%

)(23,637,914

935,679,670

14.62%

143,578,171

143,578,171

2.24%

)(616,317

51,983,663

0.81%

مشاررکت دولتی  -5شرایط خاص 980922

3,077,062

)(9,966,420

مشارکت دولتی  - 9شرایط خاص 990909

13,584,751

)(117,147,148

مشارکت سیمان کردستان 980219

7,390,114

)(7,130,735

257,093,671

2,242,570,408

سایر
-

21,108,007
)(809,821,390

)(6,889,358

-0.44%

)(103,562,397

-6.62%

259,379

0.02%

21,108,007

1.35%

1,565,305,427

100%

18,612,061
959,317,584
52,599,980
4,456,316,026

)(133,080,358

301,082,503

301,082,503

2,326,593,848

6,400,730,676

1

صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1397/03/31

 -3-2درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده :

نام سپرده بانکی

طی خرداد ماه 1396
سود سپرده بانکی و

نام سپرده

شماره حساب

گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه 1397

درصد سود به میانگین
سپرده

 .....یادداشت

سود سپرده بانکی و گواهی
سپرده

در صد سود به میانگین سپرده

 .....یادداشت

سپرده بانکی
سپرده بانکی خاورمیانه
جمع

1005-800-707071311

14,649,648
14,649,648

10

45,190,812
45,190,812

متعدد

صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1397/03/31

 -4-2سایر درآمدها :

سایر درآمدها
درآمد حاصل از برگشت هزینه
تنزیل سود سهام

طی خرداد ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان

1397

خرداد ماه 1397

مبلغ

مبلغ

0

52,211,675

