صندوق سرمایهگذاری امین انصار
گزارش عملکرد دوره سهماهه منتهی به تاریخ 1393/12/29
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 .1مقدمه:
صندوق امین انصار در تاریخ  1392/04/18با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) بهعنوان صندوق
سرمایهگذاری موضوع بند  20ماده  1قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال  ،1384فعالیت خود را آغاز کرد .این
صندوق با شماره  11161نزد سبا به ثبت رسیده است .عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در
چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است .فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز بهطور
مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد .مدیریت داراییهای صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس میشود ،توسط مدیر سرمایهگذاری صندوق صورت میگیرد .سرمایهگذاران درازای سرمایهگذاری در این
صندوق گواهی سرمایهگذاری دریافت میکنند .صدور واحد سرمایهگذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص
داراییهای روز بعد از ارائه درخواست صورت میگیرد .ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر  ٧روز پس
از ارائه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

 .2صندوق سرمایهگذاری امین انصار در یک نگاه:
 2.1ارکان صندوق
 مدیر صندوق :شرکت تأمین سرمایه امین
 متولی صندوق :مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
 ضامن نقد شوندگی :بانك انصار
 مدیر ثبت :بانك انصار
 حسابرس صندوق :موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

 2.2گروه مدیران سرمایهگذاری:
 oسید علی تقوی
 oساره محبعلی مزلقانی
 oسعید بیگی
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 2.3مشخصات دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز
اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز صندوق سرمایهگذاری امین انصار:

نام دارنده واحد سرمایه-

تعداد واحد سرمایه-

درصد از کل واحدهای

گذاری ممتاز

گذاری ممتاز

سرمایهگذاری ممتاز

1

شرکت تأمین سرمایه امین

4000

%40

2

شرکت بانك انصار

6000

%60

ردیف

 2.2آخرین وضعیت صندوق در تاریخ 1393/12/29
1

کل خالص ارزش داراییهای صندوق (بعد از تقسیم سود ماهانه)

2

آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایهگذاری (قبل از تقسیم سود ماهانه)

 1،016،53٧ریال

3

آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایهگذاری (قبل از تقسیم سود ماهانه)

 1،015،519ریال

4

گواهیهای ممتاز

10،000

5

گواهیهای عادی

3٧،006

3

 3٧،006،008،2٧4ریال

 .3بازدهی صندوق:
در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایهگذاری از ابتدای دوره سهماهه تا تاریخ  1393/12/29نمایش داده شده
است.
1,040,000
1,030,000
1,020,000
1,010,000
1,000,000
990,000
980,000
1393/10/01
1393/10/04
1393/10/0٧
1393/10/10
1393/10/13
1393/10/16
1393/10/19
1393/10/22
1393/10/25
1393/10/28
1393/11/01
1393/11/04
1393/11/0٧
1393/11/10
1393/11/13
1393/11/16
1393/11/19
1393/11/22
1393/11/25
1393/11/28
1393/12/01
1393/12/04
1393/12/0٧
1393/12/10
1393/12/13
1393/12/16
1393/12/19
1393/12/22
1393/12/25
1393/12/28

خالص ارزش روز هر واحد

همانطور که مشاهده میشود ،از تاریخ  1393/11/30سود تحققیافته حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری صندوق در
مقاطع ماهانه و در انتهای هر ماه پرداختشده و ارزش هر واحد سرمایهگذاری پس از پرداخت سود نقدی معادل ارزش
مبنا (یكمیلیون ریال) میشود.

زمان

بازده صندوق (بر مبنای ساالنه)

سهماهه منتهی به 93/12/29

%20.2
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 .2روند تغییرات خالص ارزش داراییهای صندوق در طی دوره تحت بررسی
در نمودار زیر شاهد روند تغییرات مبلغ خالص ارزش داراییهای صندوق از ابتدای دوره سهماهه تا تاریخ 1393/12/29
هستیم.
50,000,000,000
45,000,000,000
40,000,000,000
35,000,000,000
30,000,000,000
25,000,000,000
20,000,000,000
15,000,000,000
10,000,000,000
5,000,000,000
0
1393/12/29

1393/12/25

1393/12/21

1393/12/1٧

1393/12/13

1393/12/09

1393/12/05

1393/12/01

1393/11/2٧

1393/11/23

1393/11/19

1393/11/15

1393/11/11

1393/11/0٧

1393/11/03

1393/10/29

1393/10/25

1393/10/21

1393/10/1٧

1393/10/13

1393/10/09

1393/10/05

1393/10/01

ارزش خالص دارایی ها

همانطور که نمودار بیان میکند مبلغ خالص ارزش داراییهای صندوق در پایان دوره تحت بررسی با کاهش روبرو شده
و از مبلغ  46،٧88،839،480ریال در ابتدای دوره به مبلغ  3٧،006،008،2٧4ریال رسیده است یا به بیان بهتر خالص
ارزش داراییهای صندوق در این دوره نزدیك به  21درصد کاهش داشته است.
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 .5بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایهگذاری صندوق در طی دوره تحت بررسی
در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران از ابتدای دوره تا تاریخ 1393/12/29
نمایش داده شده است:
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
1393/10/01
1393/10/04
1393/10/0٧
1393/10/10
1393/10/13
1393/10/16
1393/10/19
1393/10/22
1393/10/25
1393/10/28
1393/11/01
1393/11/04
1393/11/0٧
1393/11/10
1393/11/13
1393/11/16
1393/11/19
1393/11/22
1393/11/25
1393/11/28
1393/12/01
1393/12/04
1393/12/0٧
1393/12/10
1393/12/13
1393/12/16
1393/12/19
1393/12/22
1393/12/25
1393/12/28

تعداد واحد سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران

در ابتدای دوره تعداد کل واحدهای سرمایهگذاری  46،٧58واحد بوده و در انتهای دوره تعداد واحدهای سرمایهگذاری با
حدود  21درصد کاهش برابر با  3٧،006واحد است.

6

