صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/05/31
1397/04/31
نام شرکت
-

تغییرات طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

-

-

-

خرید طی دوره

1397/05/31

فروش طی دوره

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

-

-

-

-

تعداد

قیمت بازار

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل داراییهای صندوق

-

-

-

-

-

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/05/31
نام شرکت
-

1397/05/31

1397/04/31
تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نرخ موثر

تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نرخ موثر

-

-

-

-

-

-

-

-

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهي به 1397/05/31
1397/04/31

اطالعات اوراق بهادار با درآمد ثابت
نرخ سود نرخ موثر

نام اوراق

دارای مجوز از سازمان

بورسي یا فرابورسي

تاریخ انتشار

تاریخ سر رسید

اسناد خزانه اسالمي971228

بله

بله

1396/07/17

1397/12/28

0

تغییرات طي دوره

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

0

3,000

2,560,855,275

2,554,176,878
4,961,361,303

خرید طي دوره

1397/05/31
فروش طي دوره

تعداد مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

1,375

1,177,439,024

0

0

تعداد

قیمت بازار هر ورقه

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل دارایيهای صندوق

4,375

866,000

3,738,294,299

3,786,003,156

2.50 %

930,000

4,995,819,345

5,064,825,337

3.35 %

اسناد خزانه-م11بودجه970913-96

بله

بله

1396/08/27

1397/09/13

0

0

5,450

4,995,819,345

0

0

0

0

5,450

اسنادخزانه-م21بودجه970522-96

بله

بله

1397/03/28

1397/05/22

0

0

2,030

1,998,968,202

1,998,506,031

0

0

2,030

2,020,752,882

0

0

0

0

0.00 %

بله

بله

1396/09/19

1397/06/12

0

0

5,138

4,998,785,093

4,995,392,812

0

0

0

0

5,138

992,725

4,998,785,093

5,096,923,099

3.37 %

اسنادخزانه-م3بودجه970710-96

بله

بله

1396/10/13

1397/07/10

0

0

8,400

7,998,192,889

7,999,396,230

0

0

0

0

8,400

972,600

7,998,192,889

8,163,916,866

5.40 %

اسنادخزانه-م5بودجه970926-96

بله

بله

1396/11/09

1397/09/26

0

0

5,500

4,987,391,360

4,973,907,800

0

0

0

0

5,500

920,206

4,987,391,360

5,057,463,678

3.35 %

اسنادخزانه-م7بودجه971010-96

بله

بله

1396/11/16

1397/10/10

0

0

3,402

3,060,615,339

3,056,180,661

0

0

0

0

3,402

912,123

3,060,615,339

3,100,792,740

2.05 %

اسنادخزانه-م2بودجه970612-96

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/05/31
نام شرکت
-

1397/05/31
تعداد

قیمت پایانی

مبلغ پس از تعدیل

درصد تعدیل

ارزش ناشی از تعدیل قیمت

دالیل

-

-

-

-

-

-

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/05/31
اطالعات اوراق گواهی سپرده
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

تاریخ سر رسید

-

-

1397/04/31

نرخ سود نرخ فروش
-

-

بورسی یا فرابورسی
-

تعداد بهای تمام شده
-

-

تغییرات طی دوره

خالص ارزش فروش
-

خرید طی دوره
تعداد
-

1397/05/31
فروش طی دوره

بهای تمام شده تعداد مبلغ فروش
-

-

-

تعداد بهای تمام شده
-

-

خالص ارزش فروش

درصد به کل داراییها

-

-

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/05/31
سپرده

1397/04/31

مشخصات حساب بانکی

1397/05/31

تغییرات طی دوره
کاهش

مبلغ

درصد به کل داراییها

شماره حساب

نوع حساب

تاریخ افتتاح

نرخ سود

مبلغ

افزایش

670,619,261

0.44 %

21,068,732

0.01 %

بانک تجارت اردیبهشت

135720801

سپرده کوتاه مدت

1396/12/14

10

446,321,735

1,414,297,526

1,190,000,000

بانک تجارت اردیبهشت

135878227

حساب جاری

1396/12/14

0

1,098,732

1,190,000,000

1,170,030,000

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهي به 1397/05/31
مشخصات
توضیحات

تاریخ دریافت سود

طي ماه
تاریخ سر رسید

نرخ سود

درآمد سود

خالص درآمد

درآمد سود

اسنادخزانه-م21بودجه970522-96

1397/05/22

0

0

0

0

0

اسنادخزانه-م7بودجه971010-96

1397/10/10

0

0

0

0

0

اسنادخزانه-م5بودجه970926-96

1397/09/26

0

0

0

0

0

اسنادخزانه-م3بودجه970710-96

1397/07/10

0

0

0

0

0

اسنادخزانه-م2بودجه970612-96

1397/06/12

0

0

0

0

0

اسنادخزانه-م4بودجه980820-96

1398/08/20

0

0

0

0

0

اسناد خزانه-م11بودجه970913-96

1397/09/13

0

0

0

0

0

1397/12/28

0

0

0

0

0

اسناد خزانه اسالمي971228

هزینه تنزیل

از ابتدای سال مالي تا پایان ماه
هزینه تنزیل

خالص درآمد

بانک تجارت اردیبهشت

31

10

4,663,808

0

4,663,808

450,975,545

0

450,975,545

بانک تجارت اردیبهشت

17

0

0

0

0

0

0

0

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/05/31
نام شرکت
-

اطالعات مجمع

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

تاریخ مجمع

تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع

سود متعلق به هر سهم

جمع درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

خالص درآمد سود سهام

جمع درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

خالص درآمد سود سهام

-

-

-

-

-

-

-

-

-

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهي به 1397/05/31
نام شرکت

طي ماه
تعداد بهای فروش

از ابتدای سال مالي تا پایان ماه

ارزش دفتری

سود و زیان ناشي از تغییر قیمت

اسناد خزانه اسالمي971228

4,375

3,786,003,156

3,731,615,902

54,387,254

4,375

اسناد خزانه-م11بودجه970913-96

5,450

5,064,825,337

4,961,361,303

103,464,034

5,450

اسنادخزانه-م2بودجه970612-96

ارزش دفتری

سود و زیان ناشي از تغییر قیمت

تعداد بهای فروش
3,786,003,156

3,738,294,299

47,708,857

5,064,825,337

4,995,819,345

69,005,992

5,138

5,096,923,099

4,995,392,812

101,530,287

5,138

5,096,923,099

4,998,785,093

98,138,006

اسنادخزانه-م3بودجه970710-96

8,400

8,163,916,866

7,999,396,230

164,520,636

8,400

8,163,916,866

7,998,192,889

165,723,977

اسنادخزانه-م5بودجه970926-96

5,500

5,057,463,678

4,973,907,800

83,555,878

5,500

5,057,463,678

4,987,391,360

70,072,318

اسنادخزانه-م7بودجه971010-96

3,402

3,100,792,740

3,056,180,661

44,612,079

3,402

3,100,792,740

3,060,615,339

40,177,401

اسنادخزانه-م21بودجه970522-96

0

0

-462,171

462,171

0

0

0

0

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/05/31
نام شرکت
اسنادخزانه-م21بودجه970522-96

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه
تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از فروش

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشی از فروش

2,030

2,020,752,882

1,998,968,202

21,784,680

2,030

2,020,752,882

1,998,968,202

21,784,680

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/05/31
نام شرکت
-

طی ماه
درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

-

-

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درآمد فروش مبلغ
-

-

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

-

-

-

درآمد فروش مبلغ
-

-

درصد از کل درآمدها
-

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهي به 1397/05/31
توضیحات

طي ماه
درآمد سود اوراق

درآمد تغییر ارزش

از ابتدای سال مالي تا پایان ماه
درآمد فروش

جمع

درآمد سود اوراق

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

جمع

0

462,171

21,784,680

22,246,851

0

0

21,784,680

21,784,680

اسنادخزانه-م7بودجه971010-96

0

44,612,079

0

44,612,079

0

40,177,401

0

40,177,401

اسنادخزانه-م5بودجه970926-96

0

83,555,878

0

83,555,878

0

70,072,318

0

70,072,318

اسنادخزانه-م3بودجه970710-96

0

164,520,636

0

164,520,636

0

165,723,977

0

165,723,977

اسنادخزانه-م2بودجه970612-96

0

101,530,287

0

101,530,287

0

98,138,006

0

98,138,006

اسنادخزانه-م21بودجه970522-96

اسنادخزانه-م4بودجه980820-96

0

0

0

0

0

0

0

0

اسناد خزانه-م11بودجه970913-96

0

103,464,034

0

103,464,034

0

69,005,992

0

69,005,992

اسناد خزانه اسالمي971228

0

54,387,254

0

54,387,254

0

47,708,857

0

47,708,857

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/05/31
نام سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه
درصد سود به میانگین سپرده

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده

شماره حساب

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

بانک تجارت اردیبهشت

135720801

4,663,808

450,975,545

بانک تجارت اردیبهشت

135878227

0

0

درصد سود به میانگین سپرده

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/05/31
طی ماه

1397/05/31

مبلغ

مبلغ

سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام

0

0

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

0

0

تعدیل کارمزد کارگزار

0

0

سایر درآمدها

صندوقسرمایهگذاریجسورانهیکمدانشگاهتهران
صورتوضعیتدرآمدها
برایماهمنتهیبه1397/05/31
توضیحات

مبلغ

درصدازکلدرآمدها

درصدبهکلداراییهایصندوق

سرمایهگذاریدرسهام

0

0.00 %

0.00 %

سرمایهگذاریدراوراقبهادار

574,317,019

99.12 %

0.38 %

درآمدسپردهبانکی

4,663,808

0.80 %

0.00 %

