صىذيق سزمایهگذاری مشتزک امیه آيیذ
گشارش عملکزد  87ريسه مىتهی 2031/37/03

 .1مقدمه:
 .2غٌذٍق اهیي آٍیذ دس تاسیخ 30/02/1392تا دسیافت هجَص اص ساصهاى تَسس ٍ اٍساق تْاداس (سثا) تِ عٌَاى غٌذٍق
سشهایِ گزاسی هَضَع تٌذ  20هادُ  1لاًَى تاصاس اٍساق تْاداس هػَب آرس هاُ سال  ،1384فعالیت خَد سا آغاص کشد.
ایي غٌذٍق تا ضواسُ ً 11173ضد سثا تِ ثثت سسیذُ است .عولکشد ایي غٌذٍق تش اساس هفاد اساسٌاهِ ٍ اهیذًاهِ
ٍ دس چاسچَب لَاًیي ٍ همشسات هشتَطِ است .فعالیت ایي غٌذٍق تحت ًظاست سثا اًجام ضذُ ٍ هتَلی غٌذٍق ًیض
تِ طَس هستوش فعالیت آى سا صیش ًظش داسد .هذیشیت داسایی ّای غٌذٍق کِ عوذتاً ضاهل سْام ضشکت ّای پزیشفتِ
ضذُ دس تَسس هی ضَد ،تَسط هذیش سشهایِ گزاسی غٌذٍق غَست هی گیشد .سشهایِ گزاساى دس اصای سشهایِ گزاسی
دس ایي غٌذٍق گَاّی سشهایِ گزاسی دسیافت هی کٌٌذ .غذٍس ٍاحذ سشهایِ گزاسی ٍ اتطال آًْا تش اساس اسصش
خالع داسایی ّای سٍص تعذاص اسایِ دسخَاست غَست هی گیشد .ضاهي غٌذٍق پشداخت ٍجَُ سشهایِ گزساى حذاکثش
 7سٍص پس اص اسایِ دسخَاست اتطال سا ضواًت کشدُ است.

 .3صندوق سزمایهگذاری مشتزک امین آوید در یک نگاه:
 تاسیخ آغاص فعالیت2031/30/20 :
 ارکان صىذيق:
 oهذیش غٌذٍق :
 oهتَلی غٌذٍق:
 oحساتشس:
 مذیز سزمایهگذاری:
 oسیذعلی تمَی،

ضشکت تاهیي سشهایِ اهیي
ضشکت هطاٍس سشهایِ گزاسی آٍای آگاُ
هَسسِ خذهات حساتشسی هذتشاى هستمل

 مشخصات داروذگان ياحذهای سزمایهگذاری ممتاس:
اساهی ٍ هطخػات داسًذگاى ٍاحذّای سشهایِگزاسی هوتاص غٌذٍق سشهایِگزاسی تَسعِ تاصاس سشهایِ تِ ضشح ریل
است:

سدیف

داسًذگاى گَاّی هوتاص

تعذاد

دسغذ

1

ضشکت کاسکضاسی اهیي آٍیذ (سْاهی خاظ)

200

20

2

ضشکت تاهیي سشهایِ اهیي (سْاهی خاظ)

800

80

 .4بزرسی روند تغییزات  NAVواحدهای سزمایهگذاری صندوق:
دس ًوَداس صیش خالع اسصش سٍصاًِ ّش ٍاحذ سشهایِگزاسی تشای دٍسُ  78سٍصُ هٌتْی تِ ً 1392/08/30وایص دادُ ضذُ
است.
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خالص ارسش ريساوه ياحذهای سزمایه گذاری

دس طی دٍسُ فعالیت خالع اسصش سٍصاًِ ٍاحذّای سشهایِ گزاسی غٌذٍق تا ًَساًاتی ّوشاُ تَدُ ٍلی دس هجوَع سًٍذی
غعَدی داضتِ ٍ اسصش ّش ٍاحذ سشهایِگزاسی دس پایاى دٍسُ تِ  104040890سیال افضایص پیذا کشدُ است .تذیي تشتیة
اص اتتذای فعالیت غٌذٍق تا کٌَى تاصدّی  40دسغذی تشای سشهایِگزاساى هحمك ضذُ است.
تعذاد ٍاحذّای سشهایِ گزاسی ًضد سشهایِ گزاساى اص سلن ٍ 5007احذ دس تاسیخ اتتذای فعالیت غٌذٍق تِ ٍ 400496احذ
دس تاسیخ هٌتْی تِ  1392/08/30سسیذُ کِ تیاًگش سضذ چطوگیش ٍاحذّا ٍ استمثال عوَهی اص غٌذٍق اهیي آٍیذ هی
تاضذ.

تغییزات کل خالص ارسش داراییها:
دس ًوَداس صیش تغییشات کل خالع اسصش داساییّای غٌذٍق اص  1392/06/13تا ً 1392/08/30وایص دادُ ضذُ است.
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کل ارسش خالص دارایی های صىذيق

اص اتتذای دٍسُ فعالیت غٌذٍق ،کل خالع اسصش داساییّا ی غٌذٍق تا ًَساًاتی ّوشاُ تَدُ ٍلی دس هجوَع سًٍذی
غعَدی داضتِ ٍ ٍ اص  5004705680202سیال دس اتتذای تطکیل غٌذٍق (  )1392/06/13تِ تیص اص 56089204160430
سیال دس تاسیخ  1392/08/30افضایص پیذا کشدُ است.

 .5خالصه آخزین وضعیت صندوق:
آخشیي ٍضعیت غٌذٍق (دس تاسیخ  )1392/08/30دس جذٍل صیش هٌعکس ضذُ است:
کل خالع اسصش داسایی ّا

 56089204160430سیال

تعذاد ٍاحذّای سشهایِ گزاسی

400496

اسصش ّش ٍاحذ سشهایِ گزاسی

 104040890سیال

تاصدّی دٍسُ  87سٍصُ

%40

