بسمه تعالی

صىديق سزمایهگذاری امیه ملت
گشارش عملکزد ساالوه مىتهی به 3131/40/13
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مقذمه
صٌذٍق سشهایِگزاسی اهیي هلت دس تاسیخ  1389/02/05با دسیافت هجَص اص ساصهاى بَسس ٍ اٍساق بْاداس (سبا) بِ عٌَاى
صٌذٍق سشهایِ گزاسی هَضَع بٌذ  20هادُ  1قاًَى باصاس اٍساق بْاداس هصَب آرس هاُ سال  ،1384فعالیت خَد سا آغاص
کشد .ایي صٌذٍق با ضواسُ ً 10778ضد سبا بِ ثبت سسیذُ است .فعالیت ایي صٌذٍق تحت ًظاست ساصهاى بَسس ٍ اٍساق
بْاداس اًجام ضذُ ٍ هتَلی صٌذٍق ًیض بِ طَس هستوش فعالیت آى سا صیش ًظش داسد .هذیشیت داساییّای صٌذٍق ًیض تَسط
هذیش سشهایِگزاسی صٌذٍق صَست هیگیشد .سشهایِگزاساى دس اصای سشهایِگزاسی دس ایي صٌذٍق گَاّی سشهایِگزاسی
دسیافت هیکٌٌذ .صذٍس ٍاحذ سشهایِگزاسی ٍ ابطال آًْا بش اساس اسصش خالص داساییّای سٍص بعذ اص اسایِ دسخَاست
صَست هیگیشد .ضاهي صٌذٍق پشداخت ٍجَُ سشهایِگزساى حذاکثش  7سٍص پس اص اسایِ دسخَاست ابطال سا ضواًت کشدُ
است.

صىذيق سزمایه گذاری امیه ملت در یک وگاه
 تاسیخ آغاص فعالیت1389/02/19 :

ارکان صىذيق






هذیش صٌذٍق :
هتَلی صٌذٍق:
ضاهي ًقذضًَذگی:
هذیش ثبت:
حسابشس:

ضشکت تاهیي سشهایِ اهیي
هَسسِ حسابشسی ٍ خذهات هالی فاطش
باًک هلت
باًک هلت
هَسسِ حسابشسی ٍ خذهات هذیشیت سّبیي

گزيه مذیزان سزمایهگذاری
 ساسُ هحبعلی هضلقاًی
 سیذعلی تقَی
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مشخصات داروذگان ياحذهای سزمایهگذاری ممتاس
اساهی ٍ هطخصات داسًذگاى ٍاحذّای سشهایِگزاسی هوتاص صٌذٍق سشهایِگزاسی اهیي هلت:
سدیف

ًام داسًذُ ٍاحذ سشهایِگزاسی هوتاص

ضواسُ ثبت

تعذاد ٍاحذ سشهایِگزاسی هوتاص

1

باًک هلت

38077

5000
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ضشکت تأهیي سشهایِ اهیي

315083

5000

تعذاد ٍاحذّای سشهایِگزاسی هوتاص بایذ حذاقل  %2حذاکثش تعذاد ٍاحذّای سشهایِگزاسی صٌذٍق باضذ .اص آًجا کِ
حذاکثش تعذاد ٍاحذّای صٌذٍق دس حال حاضش ٍ 500,000احذ است ،تعذاد کًٌَی ٍاحذّای هوتاص ًیض ّ 10ضاس ٍاحذ
است .بذیْی است با افضایص سقف ٍاحذّای صٌذٍق ایي تعذاد ًیض بایذ هتٌاسباً افضایص یابذ.

آخزیه يضعیت صىذيق
آخشیي ٍضعیت صٌذٍق (دس تاسیخ  )1393/04/31دس جذٍل صیش هٌعکس ضذُ است:
کل خالص ارسش داراییهای صىديق

 364,933,916,311ریال

آخزیه وزخ صدير هز ياحد سزمایهگذاری

 3,431,391ریال

آخزیه وزخ ابطال هز ياحد سزمایهگذاری

 3,439,914ریال

تعداد ياحدهای سزمایهگذاری

331,914

3

باسدهی صىذيق
بطَس کلی ّذف اص تطکیل صٌذٍق سشهایِگزاسی ،تأهیي باصدُ هَسد اًتظاس سشهایِگزاساى ضوي بِ حذاقل سساًذى سیسک
سشهایِگزاسی است .دس ًوَداس صیش خالص اسصش سٍصاًِ ّش ٍاحذ سشهایِگزاسی بِ صَست ساالًِ بشای سال هٌتْی بِ
ً 1393/04/31وایص دادُ ضذُ است.
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۱۳۹۲/۰۵/۰۹
۱۳۹۲/۰۵/۱۸
۱۳۹۲/۰۵/۲۷
۱۳۹۲/۰۶/۰۵
۱۳۹۲/۰۶/۱۴
۱۳۹۲/۰۶/۲۳
۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۱۳۹۲/۰۷/۰۹
۱۳۹۲/۰۷/۱۸
۱۳۹۲/۰۷/۲۷
۱۳۹۲/۰۸/۰۶
۱۳۹۲/۰۸/۱۵
۱۳۹۲/۰۸/۲۴
۱۳۹۲/۰۹/۰۳
۱۳۹۲/۰۹/۱۲
۱۳۹۲/۰۹/۲۱
۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۱۳۹۲/۱۰/۰۸
۱۳۹۲/۱۰/۱۷
۱۳۹۲/۱۰/۲۶
۱۳۹۲/۱۱/۰۵
۱۳۹۲/۱۱/۱۴
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
۱۳۹۲/۱۲/۰۲
۱۳۹۲/۱۲/۱۱
۱۳۹۲/۱۲/۲۰
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱۳۹۳/۰۱/۰۸
۱۳۹۳/۰۱/۱۷
۱۳۹۳/۰۱/۲۶
۱۳۹۳/۰۲/۰۴
۱۳۹۳/۰۲/۱۳
۱۳۹۳/۰۲/۲۲
۱۳۹۳/۰۲/۳۱
۱۳۹۳/۰۳/۰۹
۱۳۹۳/۰۳/۱۸
۱۳۹۳/۰۳/۲۷
۱۳۹۳/۰۴/۰۴
۱۳۹۳/۰۴/۱۳
۱۳۹۳/۰۴/۲۲
۱۳۹۳/۰۴/۳۱
خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری

دس تاسیخ  1392/06/31 ٍ1392 /09/30 ،1392/12/29 ،1393/03/31با پشداخت سَد ًقذی بِ داسًذگاى ٍاحذّای
سشهایِگزاسی اسصش ّش ٍاحذ سشهایِگزاسی بِ اسصش اٍلیِ (اسصش اسوی) یعٌی یک هیلیَى سیال ًضدیک هیضَد ٍ
هجذدا با گزضتي اص تاسیخ پشداخت سَد ًقذی ،اسصش ٍاحذ ّا با تَجِ بِ سشهایِ گزاسی ّای صَست گشفتِ اص هحل ٍجَُ
صٌذٍق افضایص خَاّذ یافت .البتِ با تَجِ بِ سکَد اخیش باصاس ،ضاّذ کاّص اسصش ّش ٍاحذ سشهایِگزاسی بِ صیش یک
هیلیَى سیال ًیض بَدُاین ٍلی با بشسسی سًٍذ خالص اسصش سٍصاًِ ّش ٍاحذ سشهایِگزاسی دس سِ هاِّ آخش هطاّذُ هیضَد
سًٍذ سٍ بِ سضذی سا دًبال کشدُ است.
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بزرسی تغییزات در تعذاد ياحذهای سزمایهگذاری صىذيق
دس ًوَداس صیش سًٍذ تغییشات تعذاد ٍاحذّای سشهایِگزاسی ًضد سشهایِ گزاساى طی یک سال هٌتْی بِ 1393/04/31
ًوایص دادُ ضذُ است .اص ًگاُ اعذاد با تَجِ بِ ایٌکِ دس ابتذای دٍسُ تحت بشسسی تعذاد ٍاحذّای سشهایِگزاسی ًضد
سشهایِگزاساى ٍ 164,413احذ ٍ دس اًتْای ایي دٍسُ بِ ٍ118,680احذ سشهایِگزاسی سسیذُ است ؛ هیتَاى گفت کِ دس
هجوَع طی دٍسُ یک سال گزضتِ تعذاد ٍاحذّای سشهایِگزاسی ًضد سشهایِگزاساى  %28کاّص یافتِ است.
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۱۳۹۲/۰۷/۰۹
۱۳۹۲/۰۷/۱۸
۱۳۹۲/۰۷/۲۷
۱۳۹۲/۰۸/۰۶
۱۳۹۲/۰۸/۱۵
۱۳۹۲/۰۸/۲۴
۱۳۹۲/۰۹/۰۳
۱۳۹۲/۰۹/۱۲
۱۳۹۲/۰۹/۲۱
۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۱۳۹۲/۱۰/۰۸
۱۳۹۲/۱۰/۱۷
۱۳۹۲/۱۰/۲۶
۱۳۹۲/۱۱/۰۵
۱۳۹۲/۱۱/۱۴
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
۱۳۹۲/۱۲/۰۲
۱۳۹۲/۱۲/۱۱
۱۳۹۲/۱۲/۲۰
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱۳۹۳/۰۱/۰۸
۱۳۹۳/۰۱/۱۷
۱۳۹۳/۰۱/۲۶
۱۳۹۳/۰۲/۰۴
۱۳۹۳/۰۲/۱۳
۱۳۹۳/۰۲/۲۲
۱۳۹۳/۰۲/۳۱
۱۳۹۳/۰۳/۰۹
۱۳۹۳/۰۳/۱۸
۱۳۹۳/۰۳/۲۷
۱۳۹۳/۰۴/۰۴
۱۳۹۳/۰۴/۱۳
۱۳۹۳/۰۴/۲۲
۱۳۹۳/۰۴/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذار
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بزرسی تغییزات در خالص ارسش کل دارایی های صىذيق:
افت خالص اسصش کل داساییْای صٌذٍق دس اٍاخش دٍسُ سا هیتَاى ًاضی اص کاّص اسصش سْام دس پَستفَی صٌذٍق ٍ بِ
طَس کلی کاّص ضاخص باصاس بَسس داًست.
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۱۳۹۲/۰۴/۳۱
۱۳۹۲/۰۵/۰۹
۱۳۹۲/۰۵/۱۸
۱۳۹۲/۰۵/۲۷
۱۳۹۲/۰۶/۰۵
۱۳۹۲/۰۶/۱۴
۱۳۹۲/۰۶/۲۳
۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۱۳۹۲/۰۷/۰۹
۱۳۹۲/۰۷/۱۸
۱۳۹۲/۰۷/۲۷
۱۳۹۲/۰۸/۰۶
۱۳۹۲/۰۸/۱۵
۱۳۹۲/۰۸/۲۴
۱۳۹۲/۰۹/۰۳
۱۳۹۲/۰۹/۱۲
۱۳۹۲/۰۹/۲۱
۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۱۳۹۲/۱۰/۰۸
۱۳۹۲/۱۰/۱۷
۱۳۹۲/۱۰/۲۶
۱۳۹۲/۱۱/۰۵
۱۳۹۲/۱۱/۱۴
۱۳۹۲/۱۱/۲۳
۱۳۹۲/۱۲/۰۲
۱۳۹۲/۱۲/۱۱
۱۳۹۲/۱۲/۲۰
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱۳۹۳/۰۱/۰۸
۱۳۹۳/۰۱/۱۷
۱۳۹۳/۰۱/۲۶
۱۳۹۳/۰۲/۰۴
۱۳۹۳/۰۲/۱۳
۱۳۹۳/۰۲/۲۲
۱۳۹۳/۰۲/۳۱
۱۳۹۳/۰۳/۰۹
۱۳۹۳/۰۳/۱۸
۱۳۹۳/۰۳/۲۷
۱۳۹۳/۰۴/۰۴
۱۳۹۳/۰۴/۱۳
۱۳۹۳/۰۴/۲۲
۱۳۹۳/۰۴/۳۱
خالص ارزش کل دارایی ها

باسدهی صىذيق در ديرههای سه ماهه اخیز:
سمان

وزخ ابطال ياحد در اوتهای ديره

سه ماهه مىتهی به 3136/49/13

3,496,310

% 24.4

سه ماهه مىتهی به 3136/43/14

3,341,413

% 43.8

سه ماهه مىتهی به 3136/36/63

3,401,113

% 20

سه ماهه مىتهی به 3131/40/13

3,439,914

% 6.5

6

باسده صىديق بز مبىای ساالوه

