بسمه تعالی

صندوق سزمایهگذاری امین ملت
گشارش عملکزد ضص ماهه منتهی به 1332/10/30
 .1مقدمه:
صىذيق سشمایٍگزاسی امیه ملت دس تاسیخ 1389/02/05با دسیافت مجًص اص ساصمان بًسس ي ايساق بُاداس (سبا) بٍ ػىًان
صىذيق سشمایٍ گزاسی مًضًع بىذ  20مادٌ  1قاوًن باصاس ايساق بُاداس مصًب آرس ماٌ سال  ،1384فؼالیت خًد سا آغاص
کشد .ایه صىذيق با ضماسٌ  10778وضد سبا بٍ ثبت سسیذٌ است .فؼالیت ایه صىذيق تحت وظاست ساصمان بًسس ي ايساق
بُاداس اوجام ضذٌ ي متًلی صىذيق ویض بٍ طًس مستمش فؼالیت آن سا صیش وظش داسد .مذیشیت داساییَای صىذيق ویض تًسط
مذیش سشمایٍگزاسی صىذيق صًست میگیشد .سشمایٍگزاسان دس اصای سشمایٍگزاسی دس ایه صىذيق گًاَی سشمایٍگزاسی
دسیافت میکىىذ .صذيس ياحذ سشمایٍگزاسی ي ابطال آوُا بش اساس اسصش خالص داساییَای سيص بؼذ اص اسایٍ دسخًاست
صًست میگیشد .ضامه صىذيق پشداخت يجًٌ سشمایٍگزسان حذاکثش  7سيص پس اص اسایٍ دسخًاست ابطال سا ضماوت کشدٌ
است.

 .2صندوق سزمایه گذاری امین ملت در یک نگاه:
 تاسیخ آغاص فؼالیت1389/02/19 :
ارکان صىذيق

3.2






مذیش صىذيق :
متًلی صىذيق:
ضامه وقذضًوذگی:
مذیش ثبت:
حسابشس:

ضشکت تامیه سشمایٍ امیه
مًسسٍ حسابشسی ي خذمات مالی فاطش
باوک ملت
باوک ملت
مًسسٍ حسابشسی ي خذمات مذیشیت سَبیه

 2.2گزيه مذیزان سزمایهگذاری:
 داييد سصاقی،
 ساسٌ محبؼلی مضلقاوی،
 سیذػلی تقًی
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 3.4مشخصات داروذگان ياحذهای سزمایهگذاری ممتاس
اسامی ي مطخصات داسوذگان ياحذَای سشمایٍگزاسی ممتاص صىذيق سشمایٍگزاسی امیه ملت :
سدیف

وام داسوذٌ ياحذ سشمایٍگزاسی ممتاص

ضماسٌ ثبت

تؼذاد ياحذ سشمایٍگزاسی ممتاص

1

باوک ملت

38077

5000

2

ضشکت تأمیه سشمایٍ امیه

315083

5000

تؼذاد ياحذَای سشمایٍگزاسی ممتاص بایذ حذاقل  %2حذاکثش تؼذاد ياحذَای سشمایٍگزاسی صىذيق باضذ .اص آوجا کٍ
حذاکثش تؼذاد ياحذَای صىذيق دس حال حاضش  500,000ياحذ است ،تؼذاد کىًوی ياحذَای ممتاص ویض َ 10ضاس ياحذ
میباضذ .بذیُی است با افضایص سقف ياحذَای صىذيق ایه تؼذاد ویض بایذ متىاسباً افضایص یایذ.

 .3آخزین وضعیت صندوق:
آخشیه يضؼیت صىذيق (دس تاسیخ  )1392/10/30دس جذيل صیش مىؼکس ضذٌ است:
کل خالص ارسش دارایی های صىذيق

 286,88:,85:,661ریال

آخزیه وزخ صذير هز ياحذ سزمایه گذاری

 2,122,3:1ریال

آخزیه وزخ ابطال هز ياحذ سزمایه گذاری

 2,118,::3ریال

تعذاد ياحذهای سزمایه گذاری

285,497
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 .4باسدهی صندوق:
بطًس کلی َذف اص تطکیل صىذيق سشمایٍگزاسی ،تامیه باصدٌ مًسد اوتظاس سشمایٍگزاسان ضمه بٍ حذاقل سساوذن سیسک
سشمایٍگزاسی میباضذ.
دس ومًداس صیش خالص اسصش سيصاوٍ َش ياحذ سشمایٍگزاسی صىذيق دس ضص ماٍَ مىتُی بٍ  1392/10/30ومایص دادٌ
ضذٌ است.

دس تاسیخ  1392/06/31 1392/09/30با پشداخت سًد وقذی بٍ داسوذگان ياحذَای سشمایٍ گزاسی اسصش َش ياحذ
سشمایٍ گزاسی بٍ اسصش ايلیٍ (اسصش اسمی) یؼىی یک میلیًن سیال وضدیک میضًد ي مجذدا با گزضته اص تاسیخ پشداخت
سًد وقذی ،اسصش ياحذ َا با تًجٍ بٍ سشمایٍ گزاسی َای صًست گشفتٍ اص محل يجًٌ صىذيق افضایص خًاَذ یافت.
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 .5بزرسی تغییزات در تعداد واحدهای سزمایهگذاری صندوق
دس ومًداس صیش سيوذ تغییشات تؼذاد ياحذَای سشمایٍگزاسی وضد سشمایٍ گزاسان دس ضص ماٍَ مىتُی بٍ 1392/10/30
ومایص دادٌ ضذٌ است.

دس ومًداسَای صیش سيوذ تغییشات تؼذاد ياحذَای سشمایٍگزاسی صادس ضذٌ ي ابطال ضذٌ اص ابتذای تاسیس بٍ صًست جمغ
ضًوذٌ تا تاسیخ مىتُی بٍ  1392/10/30بصًست جذاگاوٍ ي بشای باصٌ ضص ماٍَ مىتُی بٍ تاسیخ مزکًس ومایص دادٌ ضذٌ
است.
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 .6بزرسی تغییزات در خالص ارسش کل دارایی های صندوق:

 .7باسدهی صندوق در دوره های اخیز:
باسده صىذيق

سمان

وزخ ابطال ياحذ در اوتهای ديره

سٍ ماٍَ مىتُی بٍ 1392/06/31

1,062,134

% 24.4

سٍ ماٍَ مىتُی بٍ 1392/09/30

1,108,079

% 43.8

یک ماٍَ مىتُی بٍ 1392/10/30

1,007,992

% 9.7

بز مبىای ساالوه

5

