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


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


ّذفاستشىیلایيصٌذٍق،جوع
ادارُثثتشزوتْاتِثثترسیذُاست.
ٍ تشىیل سثذی اسداراییّای هالی ٍهذیزیت ایي سثذاست .تا تَجِ تِ پذیزش ریسه هَرد لثَل،
تالش هیشَد تیشتزیي تاسدّی هوىي ًصیة سزهایِگذاراى گزدد .تزای ًیل تِ ایي ّذف ،صٌذٍق
سزهایِگذاری

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

توذیذگزدیذُاست.هزوشاصلیصٌذٍقتْزاى،خیاتاىوزینخاىسًذ،خیاتاىلائنهمامفزاّاًی،وَچِ
ًگیي،وَچِسیثا،پالنٍ1العشذُاست .
 
 -1-2اطالع رسانی 
ولیِاطالعاتهزتثطتافعالیتصٌذٍقپیشتاسهطاتكتاهادُ54اساسٌاهِدرتارًوایصٌذٍقتِآدرس
سیزدرجگزدیذُاست :

www.fundsite.emofid.com



 -2ارکان صنذوق سزمایهگذاری
صٌذٍقسزهایِگذاریپیشتاسوِاسایيتِتعذصٌذٍقًاهیذُهیشَداسارواىسیزتشىیلشذُاست :
مجمع صنذوق،اساجتواع دارًذگاى ٍاحذّای سزهایِگذاری هوتاستشىیل هیشَد .دارًذگاى ٍاحذّای
سزهایِگذاریهوتاستِشزطیوِحذالل5درصذاسولٍاحذّایهوتاسرادراختیارداشتِتاشٌذ،اسحكرأی

درهجوعتزخَردارًذ.درتاریختزاسًاهِدارًذگاىٍاحذّایسزهایِگذاریهوتاسیوِدارایحكرأیتَدُاًذ
شاهلاشخاصسیزاست:
ردیف



















نام دارنذگان واحذهای

تعذاد واحذهای ممتاس

درصذ واحذهای تحت

ممتاس

تحت تملک

تملک

  1شزوتوارگشاریهفیذ 
  2رضااتزاّیویللعِحسي 
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مذیزصنذوق ،شزوتوارگشاریهفیذاستوِدرتاریخ1373/09/23تاشوارٓثثتً109737شدهزجعثثت
شزوتّاٍهؤسساتغیزتجاریتْزاىتِثثترسیذُاستً.شاًیهذیزعثارتاستاستْزاى،خیاتاىحافظ،تي

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

تاریخ1373/10/29تِشوارُثثت ً 8341شدهزجع 
استً.شاًیهتَلیعثارتستاستْزاى،هیذاىّفتتیز،رٍتزٍیتاًههلت،وَچِشیوی،پالنٍ،70احذ  .2

حسابزس صنذوق ،هؤسسِ حساتزسی ٍخذهات هذیزیت رّثیي است وِ در تاریخ  1375/03/28تِ شوارُ
ثثت ً 8977شد هزجع ثثت شزوت ّای تْزاى تِ ثثت رسیذُ استً .شاًی حساتزس عثارت است اس تْزاى،
خیاتاىسْزٍردیشوالی،خیاتاىخزهشْز،خیاتاىعزتعلی،پالنٍ،1احذ 6






-3خالص ارسش روس و تعداد سزمایه گذاران
صندوقمشتزک پیشتاسدرتاریخ :1014/11/03
تعدادسزمایهگذاران(حمیمیوحمولی)101:نفز 
مجموعواحدهایسزمایهگذاری268,8:واحد 
خالصارسشداراییهایمتعلكبهدارندگانواحدهایسزمایهگذاری1146,11663661,4:ریال
NAVابطال1062686133ریال 
NAVصدور1463466316:ریال 
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-4تزکیبدارائیهایصندوقبهتفکیکصنعت 
صىعت

بُای تمام شذٌ

خالص ارسش فزيش درصذ بٍ کل داراییُا

ریال

ریال

درصذ

محصًالت شیمیایی

8,045,243,223

10,093,523,873

8.6%

شزکتُای چىذ رشتٍ ای صىعتی

1,451,813,519

1,260,345,510

1.1%

عزضٍ بزق ،گاس ،بخاريآب گزم

8,096,714,251

8,776,481,058

7.4%

باوکُا ي مًسسات اعتباری

17,395,074,621

17,583,303,762

14.9%

الستیک ي پالستیک

5,010,201,260

5,426,981,505

4.6%

مخابزات

10,662,718,386

14,136,764,447

12.0%

مًاد ي محصًالت داريیی

8,415,509,336

12,454,018,605

10.6%

محصًالت غذایی ي آشامیذوی بٍ جش قىذ ي شکز

2,062,173,589

2,800,988,168

2.4%

خًدري ي ساخت قطعات

5,730,341,345

7,234,601,952

6.1%

خذمات فىی ي مُىذسی

1,507,566,338

1,654,918,833

1.4%

ماشیه آالت ي تجُیشات

2,385,691,835

2,119,004,343

1.8%

رایاوٍ ي فعالیتَای يابستٍ بٍ آن

1,317,404,955

1,528,101,955

1.3%

سزمایٍ گذاریُا

4,433,871,239

4,223,117,312

3.6%

سایز ياسطٍ گزیُای مالی

1,349,815,120

2,547,117,656

2.2%

اوبًٌ ساسی ،امالک ي مستغالت

319,969,088

313,490,642

0.3%

سایز محصًالت کاوی غیزفلشی

407,198,012

571,070,848

0.5%

92,723,830,469 78,591,306,117

جمع



78.7%
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