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اطالعات کلی صنذوق
 -1-1تاریخچه فعالیت
سزهایِگذاری هشتزن پیشتاس وِ صٌذٍلی تا سزهایِ تاس هحسَب  هیشَد ،در تاریخ

صٌذٍق
1387/02/20تحتشوارُ ً 10600شدساسهاىتَرسٍاٍراقتْادارٍدرتاریخ 1390/07/27درادارُ
ثثت شزوتْا تِثثت رسیذُ استّ .ذف استشىیل ایيصٌذٍق ،جوعآٍری سزهایِ اس سزهایِگذاراى ٍ
تشىیلسثذیاسداراییّایهالیٍهذیزیتایيسثذاست.تاتَجِتِپذیزشریسههَردلثَل،تالش

شَدتیشتزیيتاسدّیهوىيًصیةسزهایِگذاراىگزدد.تزایًیلتِایيّذف،صٌذٍقدرسْام،


هی
گذاریهیًوایذ.


سزهایِ
حكتمذمخزیذسْامپذیزفتِشذُدرتَرس،اٍراقتْادارتادرآهذثاتتٍ ...
هذت فعالیت صٌذٍق تِ هَجة هادُ ( )5اساسٌاهِ 3 ،سال است وِ تا تاریخ  1398/07/26توذیذ
گزدیذُاست.هزوشاصلیصٌذٍقتْزاى،خیاتاىوزینخاىسًذ،خیاتاىلائنهمامفزاّاًی،وَچًِگیي،
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 

 950
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مذیزصنذوق ،شزوتوارگشاریهفیذاستوِدرتاریخ1373/09/23تاشوارٓثثتً109737شدهزجعثثت
شزوتّاٍهؤسساتغیزتجاریتْزاىتِثثترسیذُاستً.شاًیهذیزعثارتاستاستْزاى،خیاتاىحافظ،تي

تستایزاًیاى،پالن،206طثمِ.6
متولی صنذوق ،هتَلی صٌذٍق ،هؤسسِ حساتزسی فزاس هشاٍر(حساتذاراى رسوی) است وِ در تاریخ
وتّا ٍ هؤسسات غیزتجاری تْزاى تِ ثثت رسیذُ است.
1367/09/10تِ شوارُ ثثت ً 3491شد هزجع ثثت شز 
ًشاًیهتَلیعثارتستاستْزاى،اتتذایخیاتاىاستادهطْزی،شوارُ،444طثمِسَم  .

حسابزس صنذوق ،هؤسسِ حساتزسی ٍخذهات هذیزیت رّثیي (حساتذاراى رسوی) است وِ درتاریخ
1375/03/28تِ شوارُ ثثت  8977در ادارُ ثثت شزوتْا ٍ هؤسسات غیزتجاری تْزاى تِ ثثت رسیذُ است.
ًشاًیحساتزسعثارتستاستْزاى،خیاتاىسْزٍردیشوالی،خیاتاىخزهشْز،خیاتاىعزتعلی،پالنٍ.1احذ 6





-3خالص ارسش روس و تعداد سزمایه گذاران
صندوقمشتزک پیشتاسدرتاریخ :1395/11/30
تعدادسزمایهگذاران(حمیمیوحمولی)164:نفز 
مجموعواحدهایسزمایهگذاری98582:واحد 
خالصارسشداراییهایمتعلكبهدارندگانواحدهایسزمایهگذاری140883582168065:ریال
NAVابطال1486978894ریال 
NAVصدور1488478443:ریال 
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-4تزکیبدارائیهایصندوقبهتفکیکصنعت 

صىعت

بُای تمام شذٌ

خالص ارسش فزيش درصذ بٍ کل داراییُا

ریال

ریال

درصذ

محصًالت شیمیایی

12,350,870,428

13,465,917,503

9.4%

شزکتُای چىذ رشتٍ ای صىعتی

1,697,642,291

1,290,682,993

0.9%

فلشات اساسی

5,496,097,190

5,547,374,036

3.9%

عزضٍ بزق ،گاس ،بخاريآب گزم

13,417,680,900

14,505,059,352

10.1%

باوکُا ي مًسسات اعتباری

7,867,564,127

6,208,512,389

4.3%

الستیک ي پالستیک

3,637,079,697

3,548,889,653

2.5%

مخابزات

11,028,023,198

13,864,140,989

9.7%

مًاد ي محصًالت داريیی

9,437,378,298

10,587,530,617

7.4%

محصًالت غذایی ي آشامیذوی بٍ جش قىذ ي شکز

703,195,873

737,054,290

0.5%

خًدري ي ساخت قطعات

5,322,331,098

4,195,222,790

2.9%

خذمات فىی ي مُىذسی

3,031,245,603

2,850,834,912

2.0%

ماشیه آالت ي تجُیشات

3,246,919,103

3,784,628,503

2.6%

رایاوٍ ي فعالیتَای يابستٍ بٍ آن

2,895,000,000

3,468,686,123

2.4%

سزمایٍ گذاریُا

3,431,367,630

2,306,911,971

1.6%

سایز ياسطٍ گزیُای مالی

1,439,536,582

1,525,011,504

1.1%

سایز محصًالت کاوی غیزفلشی

264,622,688

287,210,970

0.2%

استخزاج کاوٍ َای فلشی

863,340,694

1,044,787,362

0.7%

بیمٍ يصىذيق باسوشستگی بٍ جشتامیه اجتماعی

207,503,587

186,362,393

0.1%

جمع



89,404,818,350 86,337,398,987

باتشکر
هادی مهری
مدیرعامل

62.3%

