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اطالعات کلی صنذوق
 -1-1تاریخچه فعالیت
گذاریهطتزنپیطتاسوِصٌذٍلیتاسزهایِتاسدراًذاسُوَچههحسَبهیضَد،در


سزهایِ
صٌذٍق
تاریخ1387/02/20تحتضوارُ ً 10600شدساسهاىتَرسٍاٍراقتْادارٍدرتاریخ 1390/07/27در
آٍریسزهایِاسسزهایِگذاراى


ّذفاستطىیلایيصٌذٍق،جوع
ادارُثثتضزوتْاتِثثترسیذُاست.
ٍ تطىیل سثذی اسداراییّای هالی ٍهذیزیت ایي سثذاست .تا تَجِ تِ پذیزش ریسه هَرد لثَل،
تالش هیضَد تیطتزیي تاسدّی هوىي ًصیة سزهایِگذاراى گزدد .تزای ًیل تِ ایي ّذف ،صٌذٍق
سزهایِگذاری

درسْام ،حك تمذم خزیذ سْام پذیزفتِ ضذُ در تَرس ،اٍراق تْادار تا درآهذثاتت ٍ  ...
هیًوایذ.هذتفعالیتصٌذٍقتِهَجةهادُ ()5اساسٌاهِ 3 ،سالاستوِتاتاریخ1395/07/26

توذیذگزدیذُاست.هزوشاصلیصٌذٍقتْزاى،خیاتاىوزینخاىسًذ،خیاتاىلائنهمامفزاّاًی،وَچِ
ًگیي،وَچِسیثا،پالنٍ1العضذُاست .
 
 -1-2اطالع رسانی 
ولیِاطالعاتهزتثطتافعالیتصٌذٍقپیطتاسهطاتكتاهادُ54اساسٌاهِدرتارًوایصٌذٍقتِآدرس
سیزدرجگزدیذُاست :

www.fundsite.emofid.com



 -2ارکان صنذوق سزمایهگذاری
صٌذٍقسزهایِگذاریپیطتاسوِاسایيتِتعذصٌذٍقًاهیذُهیضَداسارواىسیزتطىیلضذُاست :
مجمع صنذوق،اساجتواع دارًذگاى ٍاحذّای سزهایِگذاری هوتاستطىیل هیضَد .دارًذگاى ٍاحذّای
سزهایِگذاریهوتاستِضزطیوِحذالل5درصذاسولٍاحذّایهوتاسرادراختیارداضتِتاضٌذ،اسحكرأی

درهجوعتزخَردارًذ.درتاریختزاسًاهِدارًذگاىٍاحذّایسزهایِگذاریهوتاسیوِدارایحكرأیتَدُاًذ
ضاهلاضخاظسیزاست:
ردیف
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درصذ واحذهای تحت

ممتاس

تحت تملک
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  1ضزوتوارگشاریهفیذ 
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مذیزصنذوق ،ضزوتوارگشاریهفیذاستوِدرتاریخ1373/09/23تاضوارٓثثتً109737شدهزجعثثت
ضزوتّاٍهؤسساتغیزتجاریتْزاىتِثثترسیذُاستً.طاًیهذیزعثارتاستاستْزاى،خیاتاىحافظ،تي

تستایزاًیاى،پالن،206طثمِ.6
متولی صنذوق ،هتَلی صٌذٍق ،هؤسسِ حساتزسی ٍخذهات هذیزیت صذر(حساتذاراى رسوی) است وِ در
ثثتضزوتّاٍهؤسساتغیزتجاریتْزاىتِثثترسیذُ

تاریخ1373/10/29تِضوارُثثت ً 8341شدهزجع 
استً.طاًیهتَلیعثارتستاستْزاى،هیذاىّفتتیز،رٍتزٍیتاًههلت،وَچِضیوی،پالنٍ،70احذ  .2

حسابزس صنذوق ،هؤسسِحساتزسیدشٍّوىاراى (حساتذاراىرسوی)استوِدرتاریخ1358/03/05تِ
ضوارُ ثثت 1970در ادارُ ثثت ضزوتْا ٍ هؤسسات غیزتجاری تْزاى تِ ثثت رسیذُ استً .طاًی حساتزس
عثارتستاستْزاى،تشرگزاًُیایص،تعذاسخیاتاىسزدارجٌگل،تشرگزاُآتطٌاساى،خیاتاىًطاطً،ثصوَچِسَم
غزتى،پالن .24






-3خالص ارسش روس و تعداد سزمایه گذاران
صندوقمشتزک پیشتاسدرتاریخ :1394/05/31
تعدادسزمایهگذاران(حمیمیوحمولی)125:نفز 
مجموعواحدهایسزمایهگذاری85851:واحد 
خالصارسشداراییهایمتعلكبهدارندگانواحدهایسزمایهگذاری101552851155667:ریال
NAVابطال1154705807ریال 
NAVصدور1156005225:ریال 
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-4تزکیبدارائیهایصندوقبهتفکیکصنعت 

صىعت

بُای تمام شذٌ

خالص ارسش فزيش درصذ بٍ کل داراییُا

ریال

ریال

درصذ

محصًالت شیمیایی

5,229,570,882

5,675,871,263

5.5%

استخزاج کاوٍ َای فلشی

1,145,408,711

568,569,537

0.6%

شزکتُای چىذ رشتٍ ای صىعتی

2,579,994,355

2,287,892,812

2.2%

فلشات اساسی

1,415,708,499

679,930,040

0.7%

عزضٍ بزق ،گاس ،بخاريآب گزم

3,770,004,988

3,795,977,776

3.7%

باوکُا ي مًسسات اعتباری

19,735,506,877

17,718,533,370

17.3%

الستیک ي پالستیک

3,297,905,364

2,820,294,812

2.8%

فزايردٌ َای وفتی ،کک ي سًخت َستٍ ای

1,186,202,629

1,140,620,980

1.1%

مخابزات

10,927,670,325

11,234,456,858

11.0%

مًاد ي محصًالت داريیی

5,865,379,051

7,073,073,974

6.9%

محصًالت غذایی ي آشامیذوی بٍ جش قىذ ي شکز

1,971,842,740

1,757,338,973

1.7%

سیمان ،آَک ي گچ

540,478,825

337,607,986

0.3%

خًدري ي ساخت قطعات

7,595,365,489

6,682,343,772

6.5%

خذمات فىی ي مُىذسی

1,722,932,956

1,499,014,766

1.5%

ماشیه آالت ي تجُیشات

2,764,100,263

2,389,375,239

2.3%

رایاوٍ ي فعالیتَای يابستٍ بٍ آن

389,507,987

506,850,285

0.5%

سزمایٍ گذاریُا

4,822,726,845

4,469,969,567

4.4%

سایز ياسطٍ گزیُای مالی

1,349,815,120

1,806,814,576

1.8%

اوبًٌ ساسی ،امالک ي مستغالت

416,614,959

386,976,610

0.4%

اوتشار ،چاپ ي تکثیز

158,190,249

157,908,244

0.2%

جمع

72,989,421,440 76,884,927,114

71.3%
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