صىذيق سزمایهگذاری امیه یکم فزدا
گشارش عملکزد ديره یکساله ماهه مىتهی به 1317/03/31
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 .1مقذمه:
صٌسٍق اهیي یکن فززا با ضوارُ ً 11460شز سبا بِ ثبت رسیسُ است .عولکزز ایي صٌسٍق بز اساس هفاز اساسٌاهِ ٍ
اهیسًاهِ ٍ زر چارچَب قَاًیي ٍ هقزرات هزبَطِ است .فعالیت ایي صٌسٍق تحت ًظارت سبا اًجام ضسُ ٍ هتَلی صٌسٍق
ًیش بِ طَر هستوز فعالیت آى را سیز ًظز زارز .هسیزیت زارایی ّای صٌسٍق تَسط هسیز سزهایِ گذاری صٌسٍق صَرت
هی گیزز .عالقوٌساى بزای زریافت اطالعات بیطتز زر هَرز الشاهات فعالیت صٌسٍق هیتَاًٌس اساسٌاهِ ٍ اهیسًاهِ صٌسٍق
را هطالعِ کٌٌس .بزای زریافت اطالعات هزبَط بِ عولکزز صٌسٍق ًیش هی تَاًیس بِ برص باسزّی  ،ذالص ارسش زارائیْا ٍ
ًوَزارّای تارًوا بِ آزرس  www.aminfarda.comهزاجعِ کٌیس.

 .2صىذيق سزمایهگذاری امیه یکم فزدا در یک وگاه:
 2.1ارکان صىذيق
 هسیز صٌسٍق:

تأهیي سزهایِ اهیي

 هتَلی صٌسٍق:

ضزکت هطاٍر سزهایِگذاری آرهاى آتی

 باسارگززاى:

تأهیي سزهایِ اهیي

 حسابزس صٌسٍق:

هَسسِ حسابزسی ٍ ذسهات هسیزیت رّبیي
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 2.2گزيه مذیزان سزمایهگذاری:
 oعشتالِ صیازًیا طیبی
 oفزیبا پَیاًفز
 oقاسن آلَزری

 2.3مشخصات داروذگان ياحذهای سزمایهگذاری ممتاس

اساهی ٍ هطرصات زارًسگاى ٍاحسّای سزهایِگذاری هوتاس صٌسٍق سزهایِگذاری اهیي یکن فززا:

نام دارنده واحد

تعداد واحد سزمایهگذاری

درصد اس کل واحدهای

ردیف

سزمایهگذاری ممتاس

ممتاس

سزمایهگذاری ممتاس

1

تأهیي سزهایِ اهیي

900,000

%90

2

کارگشاری اهیي آٍیس

100,000

%10

 2.4آخزیه يضعیت صىذيق

آذزیي ٍضعیت صٌسٍق (زر تارید  )1397/03/31زر جسٍل سیز هٌعکس ضسُ است:
کل ذالص ارسش زاراییّای صٌسٍق

 3,562,009,524,897ریال

آذزیي ًزخ صسٍر ّز ٍاحس سزهایِگذاری (قبل اس تَسیع سَز هاّاًِ)

 10,203ریال

آذزیي ًزخ ابطال ّز ٍاحس سزهایِگذاری(قبل اس تَسیع سَز هاّاًِ)

 10,178ریال

تعساز ٍاحسّای سزهایِگذاری ًشز سزهایِگذاراى

356.199.485
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 .3باسدهی صىذيق
بِطَرکلی ّسف اس تطکیل صٌسٍق سزهایِگذاری ،تأهیي باسزُ هَرز اًتظار سزهایِگذاراى ضوي بِ حساقل رساًسى
ریسک سزهایِگذاری است .زر ًوَزار سیز ذالص ارسش رٍساًِ ّز ٍاحس سزهایِگذاری طی زٍرُ سِ هاِّ هٌتْی بِ
تارید ً 1397/03/31وایص زازُ ضسُ است.

خالص ارسش هز واحد
10,250
10,200
10,150
10,100
10,050
10,000
9,950
9,900
1397/01/01
1397/01/04
1397/01/07
1397/01/10
1397/01/13
1397/01/16
1397/01/19
1397/01/22
1397/01/25
1397/01/28
1397/01/31
1397/02/03
1397/02/06
1397/02/09
1397/02/12
1397/02/15
1397/02/18
1397/02/21
1397/02/24
1397/02/27
1397/02/30
1397/03/02
1397/03/05
1397/03/08
1397/03/11
1397/03/14
1397/03/17
1397/03/20
1397/03/23
1397/03/26
1397/03/29

ّواىطَر کِ زر ًوَزار هطرص است با پززاذت سَز ًقسی بِ زارًسگاى ٍاحسّای سزهایِگذاری ارسش ّز ٍاحس
سزهایِگذاری بِ ارسش اٍلیِ (ارسش اسوی) یعٌی  10،000ریال ًشزیک ضسُ است ٍ هجسزاً با گذضتي اس تارید
پززاذت سَز ًقسی ،ارسش ٍاحسّا با تَجِ بِ سزهایِگذاریّای صَرت گزفتِ اس هحل ٍجَُ صٌسٍق افشایص یافتِ
است.
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زر جسٍل سیز باسزّی صٌسٍق زر زٍرُ ساالًِ ًطاى زازُ ضسُ است:
باسده صندوق بز مبنای ساالنه

سمان
سِهاِّ هٌتْی بِ 97/03/31

%20.69

 .4تغییز کل خالص ارسش داراییهای صىذيق
رًٍس تغییز کل ذالص ارسش زاراییّای صٌسٍق زر ًوَزار سیز ًطاى زازُ ضسُ است.

روند خالص دارایی های صندوق
3,640,000
3,620,000
3,600,000
3,580,000
3,560,000
3,540,000
3,520,000
3,500,000
3,480,000
3,460,000
3,440,000
1397/01/01
1397/01/05
1397/01/09
1397/01/13
1397/01/17
1397/01/21
1397/01/25
1397/01/29
1397/02/02
1397/02/06
1397/02/10
1397/02/14
1397/02/18
1397/02/22
1397/02/26
1397/02/30
1397/03/03
1397/03/07
1397/03/11
1397/03/15
1397/03/19
1397/03/23
1397/03/27
1397/03/31

طی زٍرُ هَرز بزرسی ارسش زاراییّای صٌسٍق حسٍز  3.2زرصس رضس زاضتِ است است.
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 .5تعذاد ياحذهای سزمایهگذاری صىذيق
زر ًوَزار سیز رًٍس تغییزات تعساز ٍاحسّای سزهایِگذاری ًشز سزهایِگذاراى طی زٍرُ سِ هاِّ هٌتْی بِ تارید
ً 1397/03/31وایص زازُ ضسُ است:

تعداد واحد های سزمایه گذاری نشد سزمایه گذاران
357,000,000
356,000,000
355,000,000
354,000,000
353,000,000
352,000,000
351,000,000
350,000,000
349,000,000
348,000,000
347,000,000
1397/01/01
1397/01/04
1397/01/07
1397/01/10
1397/01/13
1397/01/16
1397/01/19
1397/01/22
1397/01/25
1397/01/28
1397/01/31
1397/02/03
1397/02/06
1397/02/09
1397/02/12
1397/02/15
1397/02/18
1397/02/21
1397/02/24
1397/02/27
1397/02/30
1397/03/02
1397/03/05
1397/03/08
1397/03/11
1397/03/14
1397/03/17
1397/03/20
1397/03/23
1397/03/26
1397/03/29
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