گشارش عملکزد شش ماٍَ صىديق سزمایٍگذاری یکم کارگشای باوک کشايرسی
ديرٌ مالی مىتُی بٍ  25شُزیًر 1333
 .1مقدمٍ
صىسيق سزمایٍگذاری یکم کارگشاری تاوک کطايرسی تعىًان صىسيق تا زرآمس ثاتت ي پیصتیىی سًز ،زرتارید
 1389/12/25تحت ضمارٌ  10837وشز ساسمان تًرس ي ايراق تُازار تٍ ثثت رسیسٌ است .فعالیت ایه صىسيق تحت
وظارت ساسمان تًرس ي ايراق تُازار اوجام ضسٌ ي متًلی صىسيق ویش تٍ طًر مستمز فعالیت آن را سیز وظز زارزَ .سف
اس تطکیل ایه صىسيق ،جمعآيری سزمایٍ اس سزمایٍگذاران ي تطکیل سثسی اس زاراییَای مالی ي مسیزیت ایه سثس
است .زر ایه صىسيق سزمایٍگذاری ،تا تًجٍ تٍ پذیزش ریسک مًرز لثًل ،تالش میضًز تیطتزیه تاسزَی ممکه
وصیة سزمایٍگذاران گززز .مسیزیت زاراییَای صىسيق کٍ عمستاً ضامل سپززٌَای تاوکی ،ايراق تا زرآمس ثاتت ي
سُام ضزکتَای پذیزفتٍ ضسٌ زر تًرس میضًز ،تًسط مسیزان سزمایٍگذاری صىسيق صًرت میگیزز .سزمایٍ-
گذاران زر اسای سزمایٍگذاری زر ایه صىسيق ،گًاَی سزمایٍگذاری زریافت میکىىس .صسير ياحس سزمایٍگذاری ي
اتطال آوُا تز اساس ارسش ذالص زاراییَای ريس تعس اس ارایٍ زرذًاست صًرت میگیزز .ضامه صىسيق پززاذت يجًٌ
سزمایٍگذاران حساکثز  7ريس پس اس ارایٍ زرذًاست اتطال را ضماوت کززٌ است.
 .2ارکان صىديق


مدیر صندوق :ضزکت کارگشاری تاوک کطايرسی



متولی صندوق :مًسسٍ حساتزسی ي ذسمات مسیزیت راَثزز پیام



ضامن نقدشوندگی :تاوک کطايرسی



مدیر ثبت :تاوک کطايرسی



حسابرس :مًسسٍ حساتزسی ي ذسمات مسیزیت رَیافت ي َمکاران
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 .3آخزیه يضعیت صىديق در تاریخ 1333/06/25

15١160١761١471١409

کل ذالص ارسش زاراییَای صىسيق
آذزیه وزخ صسير َز ياحس سزمایٍگذاری

1١049١030

آذزیه وزخ اتطال َز ياحس سزمایٍگذاری

1١047١491
14١473١409

تعساز ياحسَای سزمایٍگذاری

 .4تزکیب داراییَای صىديق

43١302١770١174

ومس ي تاوک

11١543١600١545١748

سزمایٍ گذاری زر سپززٌ تاوکی

ايراق تازرآمس ثاتت

2١310١184١472١568

پزتفًی تًرسی

1١236١202١428١335
355١224١499١410

حسابَای زریافتىی

207١123١269

مرارج اوتمالی تٍ زيرٌ َای آتی

15١488١721١839١504

جمع زاراییُا
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 .5باسدَی صىديق:
زر ومًزار سیز ذالص ارسش ريساوٍ َز ياحس سزمایٍ گذاری اس اتتسای سال مالی تا تارید 1393/06/25ومایص زازٌ ضسٌ
است:
1,060,000
1,050,000
1,040,000
1,030,000
1,020,000
1,010,000
1,000,000
990,000
980,000
970,000

وزخ اتطال َز ياحس سزمایٍ گذاری زر تارید 1392/12/25

1١000١000

وزخ اتطال َز ياحس سزمایٍ گذاری زر تارید 1393/06/25

1١047١491
%19١95

سًز تحمك یافتٍ ساالوٍ
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 .6بزرسی تغییزات تعداد ياحدَای سزمایٍ گذاری صىديق در طی مدت ديرٌ فعالیت
زر ومًزار سیز تغییزات تعساز ياحسَای سزمایٍگذاری وشز سزمایٍگذاران اس اتتسای سال مالی تا  1393/06/25ومایص
زازٌ ضسٌ است:
20,000,000
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
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