صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/09/30
1397/08/30
نام شرکت
0

تعداد بهای تمام شده
0

0

تغییرات طی دوره

خالص ارزش فروش
0

خرید طی دوره

1397/09/30

فروش طی دوره

تعداد بهای تمام شده تعداد مبلغ فروش
0

0

0

0

تعداد

قیمت بازار

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل داراییهای صندوق

0

0

0

0

0

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/09/30
نام شرکت
0

1397/09/30

1397/08/30
تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نرخ موثر

تعداد اوراق تبعی

قیمت اعمال

تاریخ اعمال

نرخ موثر

0

0

0

0

0

0

0

0

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهي به 1397/09/30
اطالعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

تغییرات طي دوره

1397/08/30

نام اوراق

دارای مجوز از سازمان

بورسي یا فرابورسي

تاریخ انتشار

تاریخ سر رسید

نرخ سود

نرخ موثر

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

اسناد خزانه اسالمي971228

بله

بله

1396/07/17

1397/12/28

0

0

16,622

14,761,973,251

15,629,962,056

اسناد خزانه-م11بودجه970913-96

خرید طي دوره

1397/09/30
فروش طي دوره

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

قیمت بازار هر ورقه

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل دارایيهای صندوق

24,568

23,368,107,605

13,232

12,579,506,937

27,958

953,999

25,939,433,280

26,652,566,911

17.37 %

5,450,000,000

تعداد مبلغ فروش

بله

بله

1396/08/27

1397/09/13

0

0

5,450

4,995,819,345

5,403,035,856

0

0

5,450

0

0

0

0

0.00 %

اسنادخزانه-م4بودجه980820-96

بله

بله

1396/10/20

1398/08/20

0

0

3,490

2,678,770,701

2,821,014,280

0

0

0

0

3,490

837,475

2,678,770,701

2,920,668,728

1.90 %

اسنادخزانه-م5بودجه970926-96

بله

بله

1396/11/09

1397/09/26

0

0

5,500

4,987,391,360

5,420,282,943

0

0

5,500

5,500,000,000

0

0

0

0

0.00 %

اسنادخزانه-م7بودجه971010-96

بله

بله

1396/11/16

1397/10/10

0

0

3,402

3,060,615,339

3,328,143,345

0

0

0

0

3,402

993,701

3,060,615,339

3,378,119,888

2.20 %

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/09/30
نام شرکت
0

1397/09/30
تعداد

قیمت پایانی

مبلغ پس از تعدیل

درصد تعدیل

ارزش ناشی از تعدیل قیمت

دالیل

0

0

0

0

0

0

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/09/30
اطالعات اوراق گواهی سپرده

تغییرات طی دوره

1397/08/30

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

تاریخ سر رسید

نرخ سود

نرخ فروش

بورسی یا فرابورسی

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

0

0

0

0

0

0

0

0

خرید طی دوره
تعداد

بهای تمام شده

0

0

1397/09/30

فروش طی دوره
تعداد مبلغ فروش
0

0

تعداد

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل داراییها

0

0

0

0

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به 1397/09/30
سپرده

1397/08/30

مشخصات حساب بانکی

تغییرات طی دوره

شماره حساب

نوع حساب

تاریخ افتتاح

نرخ سود

مبلغ

افزایش

بانک تجارت اردیبهشت

135720801

سپرده کوتاه مدت

1396/12/14

10

127,322,139

10,969,273,880

10,770,000,000

بانک تجارت اردیبهشت

135878227

حساب جاری

1396/12/14

0

35,178,462

10,770,000,000

10,800,350,000

1397/09/30

کاهش

مبلغ

درصد به کل داراییها

326,596,019

0.21 %

4,828,462

0.00 %

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهي به 1397/09/30
مشخصات
توضیحات

تاریخ دریافت سود

طي ماه
خالص درآمد

درآمد سود

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

اسناد خزانه اسالمي971228

1397/12/28

0

0

0

0

0

اسنادخزانه-م21بودجه970522-96

تاریخ سر رسید

نرخ سود درآمد سود

هزینه تنزیل

از ابتدای سال مالي تا پایان ماه
هزینه تنزیل

خالص درآمد

بانک تجارت اردیبهشت

31

10

38,553,022

0

38,553,022

565,060,821

0

565,060,821

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 1397/09/30
نام شرکت
0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهي به 1397/09/30
نام شرکت

طي ماه
تعداد بهای فروش

از ابتدای سال مالي تا پایان ماه

ارزش دفتری

سود و زیان ناشي از تغییر قیمت

تعداد بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشي از تغییر قیمت

اسناد خزانه اسالمي971228

27,958

26,652,566,911

26,807,422,085

-154,855,173

27,958

26,652,566,911

25,939,433,280

713,133,631

اسنادخزانه-م4بودجه980820-96

3,490

2,920,668,728

2,821,014,280

99,654,448

3,490

2,920,668,728

2,678,770,701

241,898,027

اسنادخزانه-م7بودجه971010-96

3,402

3,378,119,888

3,328,143,345

49,976,543

3,402

3,378,119,888

3,060,615,339

317,504,549

اسناد خزانه-م11بودجه970913-96

0

0

407,216,511

-407,216,511

0

0

0

0

اسنادخزانه-م5بودجه970926-96

0

0

432,891,583

-432,891,583

0

0

0

0

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهي به 1397/09/30
نام شرکت

از ابتدای سال مالي تا پایان ماه

طي ماه
تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشي از فروش

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

سود و زیان ناشي از فروش

اسناد خزانه اسالمي971228

13,232

12,579,506,937

12,190,647,576

388,859,361

13,232

12,579,506,937

12,190,647,576

388,859,361

اسناد خزانه-م11بودجه970913-96

5,450

5,450,000,000

4,995,819,345

454,180,655

5,450

5,450,000,000

4,995,819,345

454,180,655

اسنادخزانه-م5بودجه970926-96

5,500

5,500,000,000

4,987,391,360

512,608,640

5,500

5,500,000,000

4,987,391,360

512,608,640

اسنادخزانه-م2بودجه970612-96

0

0

0

0

5,138

5,138,000,000

4,998,785,093

139,214,907

اسنادخزانه-م3بودجه970710-96

0

0

0

0

8,400

8,400,000,000

7,998,192,889

401,807,111

اسنادخزانه-م21بودجه970522-96

0

0

0

0

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 1397/09/30
نام شرکت
0

طی ماه
درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

0

0

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درآمد فروش مبلغ
0

0

درصد از کل درآمدها

درآمد سود سهام

درآمد تغییر ارزش

0

0

0

درآمد فروش مبلغ
0

0

درصد از کل درآمدها
0

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهي به 1397/09/30
توضیحات

از ابتدای سال مالي تا پایان ماه

طي ماه
درآمد سود اوراق

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

جمع

درآمد سود اوراق

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

جمع

اسناد خزانه اسالمي971228

0

-154,855,173

388,859,361

234,004,188

0

713,133,631

388,859,361

1,101,992,992

اسناد خزانه-م11بودجه970913-96

0

-407,216,511

454,180,655

46,964,144

0

0

454,180,655

454,180,655

اسنادخزانه-م5بودجه970926-96

0

-432,891,583

512,608,640

79,717,057

0

0

512,608,640

512,608,640

اسنادخزانه-م2بودجه970612-96

0

0

0

0

0

0

139,214,907

139,214,907

اسنادخزانه-م3بودجه970710-96

0

0

0

0

0

0

401,807,111

401,807,111

اسنادخزانه-م21بودجه970522-96

0

0

0

0

0

0

21,784,680

21,784,680

اسنادخزانه-م7بودجه971010-96

0

49,976,543

0

49,976,543

0

317,504,549

0

317,504,549

اسنادخزانه-م4بودجه980820-96

0

99,654,448

0

99,654,448

0

241,898,027

0

241,898,027

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1397/09/30
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

38,553,022

565,060,821

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 1397/09/30
طی ماه

1397/09/30

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
برایماهمنتهیبه1397/09/30
توضیحات

مبلغ

درصدازکلدرآمدها

درصدبهکلداراییهایصندوق

سرمایهگذاریدرسهام

0

0.00 %

0.00 %

سرمایهگذاریدراوراقبهادار

510,316,380

91.46 %

0.33 %

درآمدسپردهبانکی

38,553,022

6.91 %

0.03 %

