صندوق سرمایهگذاری مشترک امین آوید
گزارش عملکرد  6ماهه منتهی به 1031/11/03

 .1مقدمه:
صندوق امین آوید در تاریخ  2030/30/03با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق
سرمایه گذاری موضوع بند  03ماده  2قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال  ،20٣١فعالیت خود را آغاز کرد.
این صندوق با شماره  22210نزد سبا به ثبت رسیده است .عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه
و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است .فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز
به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد .مدیریت داراییهای صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکتهای پذیرفته
شده در بورس میشود ،توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت میگیرد .سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری
در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت میکنند .صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش
خالص داراییهای روز بعد از ارایه درخواست صورت میگیرد .ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر
 1روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

 .2صندوق سرمایهگذاری مشترک امین آوید در یک نگاه:
 تاریخ آغاز فعالیت1032/36/10 :
 ارکان صندوق:





مدیر صندوق :
متولی صندوق:
حسابرس صندوق:
ضامن نقدشوندگی:

 مدیر سرمایهگذاری:
 آریا ملکی خرم

شرکت کارگزاری امین آوید
شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
شرکت تامین سرمایه امین

 مشخصات دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز:
اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز صندوق سرمایهگذاری امین آوید به شرح ذیل است:
ردیف

دارندگان گواهی ممتاز

تعداد

درصد

2

شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)

033

03

0

شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص)

٣33

٣3

 .3بررسی روند تغییرات  NAVواحدهای سرمایهگذاری صندوق:
در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایهگذاری شش ماهه منتهی به  203١/22/03نمایش داده شده است:

از ابتدددای دوره مددالی شددش ماهدده منتهددی بدده  203١/22/03خددالص ارزش روزاندده واحدددهای سددرمایه گددذاری
صددندوق روندددی صددعودی داشددته و ارزش هددر واحددد سددرمایهگددذاری از  2،١34،0٣0ریددال در ابتدددای سددال مددالی بدده
 2،٣2١،03٣ریددال در پایددان ایددن دوره افددزایش پیدددا کددرده اسددت .بدددین ترتی د از ابتدددای سددال مددالی تددا کنددون
بازدهی  02،0درصدی برای سرمایهگذاران محقق شده است.

 .4تغییرات کل خالص ارزش داراییها:
در نمددودار زیددر تغییددرات کددل خددالص ارزش دارایددیهددای صددندوق از  203١/34/32تددا  203١/22/03نمددایش
داده شده است.

از ابتدددای دوره مددالی شددش ماهدده منتهددی بدده 203١/22/03کددل خددالص ارزش دارایددیهددای صددندوق بددا نوسدداناتی
همددراه بددوده ولددی در مجمددوع روندددی صددعودی داشددته و از  0٣،003،043،303ریددال در ابتدددای سددال مددالی بدده
 03،0٣3،303،١3٣ریال در تاریخ  203١/22/03افزایش پیدا کرده است.

 .5بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایهگذاری صندوق در طی دوره فعالیت:
درنمددودار زیددر رونددد تغییددرات تعددداد واحدددهای سددرمایهگددذاری نددزد سددرمایهگددذاران از  203١/34/32تددا
203١/22/03نمایش داده شده است:

تعددداد واحدددهای سددرمایه گددذاری نددزد سددرمایه گددذاران از رق د  00،421واحددد در ابتدددای سددال مددالی منتهددی بدده
203١/34/32به رق  02،٣24واحد در تاریخ  203١/22/03کاهش یافته است.

 .6خالصه آخرین وضعیت صندوق:
آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ  )203١/30/02و بازدهی صندوق نسبت به سال مالی منتهی به 2030/30/02در
جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی ها

 03،083،303،138ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

 21،816واحد

ارزش هر واحد سرمایه گذاری

 1،811،038ریال

بازدهی دوره شش ماهه منتهی به1031/11/03

%21،0

