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مقذمه
تا تَجِ تِ گستطش اتعاضّای سطهایِ گصاضی زض تاظاض پَل ٍ سطهایِ ،یىی اظ اتعاضّای هالی ًَیي وِ اظ ساال  1386زض ایاطاى هغاطش ضاسُ
است ،غٌسٍق ّای سطهایِ گصاضی هی تاضس .ایي اتعاض تا اػالم ًطخ سَز تضویي یا پیص تیٌی ضسُ تطای سطهایِ گصاضاى ٍ پطزاذت سَز فػلی،
گعیٌِ هٌاسثی جْت سطهایِ گصاضی هی تاضس .اهطٍظُ اوثط تاًه ّا ایي هحػَل ضا زض سثس هحػَالت ذَز جْت تٌَع ترطی تِ گعیٌِ ّاای
سطهایِ گصاضی لاتل هؼطفی ذَز زض ًظط هیگیطًس.
ّن اوٌَى ایي غٌسٍق ّا ّن اظ حیث تؼساز ٍ ّن اظ حیث حجن هٌاتغ ،ضٍ تِ گساتطش تاَزُ ٍ زض زٍ لالاة ػواسُ غاٌسٍق ّاای ساْام ٍ
غٌسٍق ّای تازضآهس ثاتت ًمطی ولیسی زض تطغیة افطاز تِ ًگاُ تِ تَضس تِ ػٌَاى تسیلی ضایستِ جْت سطهایِ گصاضی ایفا هی وٌٌسً .طااًِ ّاا
حاوی اظ آى است وِ ّجَم چطوگیط هٌاتغ ذطز ٍ والى سطهایِ گصاضاى غیطحطفِ ای تِ تَضس ،هسیطاى غٌسٍق ّا ضا تطای ػولىطز حطفِ ای تط
ٍ جصب تاظزّی تاالتط تِ تىاپَ اًساذتِ است .ایي ضلاتت تا آًجا تاال گطفتِ وِ حتی غٌسٍق ّای تا زضآهس ثاتت ًیع تاا پطّیاع اظ سیاسات ّاای
هحافظِ واضاًِ اظ فطغت حضَض زض تَضس ًْایت استفازُ ضا هی تطًسّ .ناوٌَى هیتَاى زض تیي غٌسٍقّای تا زضآهس ثاتت ًیع غٌسٍقّایی ضا
جستٍجَ وطز وِ تا جصب هسیطاى حطفِای ٍ تطىیل تینّای هترػع تاظاض سطهایِ ،ضوي تضویي تاظزّی حسالل هؼازل سَز سپطزُ تاًىی
تَاًستِ اًس تاظزّی ّایی ّن تطاظ یا حتی زض تطذی هَاضز تاالتط اظ غٌسٍق ّای سْام وسة ًوایٌس .تمساین ساَز زض پایااى ّاط فػال (ساِ هااُ)
ٍیژگی ذاظ ایي غٌسٍقّا است ٍ زض تؼضی اظ غٌسٍقّا ،تضویي حسالل سَز ًیع ٍجَز زاضز.

صنذوق سزمایه گذاری مشتزک انذیشه فزدا
غٌسٍق سطهایِ گصاضی هطتطن اًسیطِ فطزا زض تاضید  1392/05/23تا زضیافت هجَظ اظ ساظهاى تَضس ٍ اٍضاق تْازاض تِ ػٌاَاى غاٌسٍق
سطهایِ گصاضی هَضَع تٌس  20هازُ  1لاًَى تاظاض اٍضاق تْازاض هػَب آشض هاُ سال  ،1384فؼالیت ذَز ضا آغاظ وطز .ایاي غاٌسٍق تاا ضاواضُ
ً 11168عز ساظهاى تَضس ٍ اٍضاق تْازاض تِ ثثت ضسیسُ است .ػولىطز ایي غٌسٍق تط اساس هفاز اساسٌاهِ ٍ اهیسًاهِ ٍ زض چاضچَب لَاًیي ٍ
همطضات هطتَط تِ فؼالیت غٌسٍلْای سطهایِگصاضی هیتاضس .ػالٍُ تطًظاضت ساظهاى تَضس ٍ اٍضاق تْازاض تط فؼالیتْای ایي غاٌسٍق ،هتاَلی
غٌسٍق ًیع تِ عَض هستوط فؼالیت آى ضا ظیط ًظط زاضز .هسیطیت زاضاییّای غاٌسٍق واِ ػواستا ضااهل ٍجاَُ ًماس ،اٍضاق هطااضوت ٍ ساْام
ضطوتّای پصیطفتِ ضسُ زض تَضس هیضَز ،تَسظ هسیط سطهایِگصاضی غٌسٍق غَضت هیگیطز .سطهایِگصاضاى زض اظای ساطهایِگاصاضی زض
ایي غٌسٍق گَاّی سطهایِگصاضی زضیافت هیوٌٌس .غسٍض ٍاحس سطهایِگصاضی ٍ اتغال آًْا تط اساس اضظش ذالع زاضاییّاای ضٍظ تؼاس اظ
اضایِ زضذَاست غَضت هیگیطز .ضاهي غٌسٍق پطزاذت ٍجَُ سطهایِگصضاى حساوثط  7ضٍظ پس اظ اضایِ زضذَاست اتغال ضا ضواًت وطزُ
است.
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صنذوق سزمایه گذاری مشتزک انذیشه فزدا در یك نگاه
 ارکان صنذوق
اضواى غٌسٍق سطهایِ گصاضی هطتطن اًسیطِ فطزا ضاهل هسیط ،هتَلی ،ضاهي ًمسضًَسگی ،هسیط ثثت ،حساتطس ٍ واضگعاض هیتاضس واِ
تِ ضطش شیل هیتاضٌس.


هسیط غٌسٍق

هطاٍض سطهایِ گصاضی اضظش پطزاظ آضیاى



هسیط ثثت

تاًه پاساضگاز



ضاهي ًمس ضًَسگی

تاًه پاساضگاز



هتَلی غٌسٍق

هَسسِ حساتطسی ایطاى هطَْز



حساتطس

هَسسِ حساتطسی آظهَزُ واضاى

 مذیزان سزمایه گذاری


هحوسضضا ػعیعی



سؼیس هطازپَض



سیس هحوس ایواى ضحیوی فط



پیواى ػلی پَض

 مشخصات دارنذگان واحذهای سزمایهگذاری ممتاس
اساهی ٍ هطرػات زاضًسگاى ٍاحسّای سطهایِ گصاضی هوتاظ غٌسٍق سطهایِگصاضی هطتطن اًسیطِ فطزا
تعداد واحد

درصد اس کل

سزمایهگذاری ممتاس

واحدهای ممتاس

12/50

ردیف

نام دارنده واحد سزمایهگذاری ممتاس

1

ضطوت سطهایِگصاضی پاضس آضیاى

5.000

2

ضطوت سطهایِگصاضی اضظش آفطیٌاى پاساضگاز

3.000

7/50

3

تاًه پاساضگاز

30.000

75/00

4

ضطوت هطاٍض سطهایِگصاضی اضظش پطزاظ آضیاى

2.000

5/00

440444

جمع
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وضعیت عملکزد صنذوق
تا تَجِ تِ ضطٍع فؼالیت غٌسٍق اظ تاضید  23هطزازهاُ  ٍ 92تا ػٌایت تِ ایي وِ زض پایاى ّط فػل ضوسی سَز تِ حساب سطهایِ گصاضاى ٍاضیع هیضاَز ،لاصا تاا وٌاَى
عی چْاض ًَتت سَز تِ حساب سطهایِ گصاضاى ٍاضیع ضسُ است .سَز تؼلك گطفتِ تِ سطهایِ گصاضاى زض زٍضُ اٍل غاٌسٍق ،اظ  23هاطزاز تاا  31ضاْطیَض هااُ (تاِ هاست 39
ضٍظ) ،تِ اظای ّط ٍاحس هثلغ  26.821ضیال تَزُ استّ .وچٌیي زض زٍضُ زٍم غٌسٍق ،اظ  1هْط تا  30آشضهاُ (تِ هست  90ضٍظ) ،تِ اظای ّط ٍاحس هثلاغ  134.042ضیاال ٍ زض
زٍضُ سَم غٌسٍق  ،اظ  1زی تا  29اسفٌس هاُ (تِ هست  90ضٍظ )  ،تِ اظای ّط ٍاحس هثلغ  16،505ضیال ٍ زض زٍضُ چْاضم غٌسٍق  ،اظ  1فاطٍضزیي  1393تاا  31ذاطزاز هااُ
(تِ هست  90ضٍظ)  ،تِ اظای ّط ٍاحس هثلغ  16،625ضیال تِ حساب سطهایِ گصاضاى ٍاضیع گطزیسُ است .زیگط اعالػات هطتَط تِ زٍضُّای هصوَض تِ ضطش شیل هیتاضس:

ػٌَاى

ضزی
ف

زٍضُ اٍل تاتستاى

زٍضُ زٍم پاییع

زٍضُ سَم ظهستاى

زٍضُ سَم تْاض

همساض( ضیال)

همساض (ضیال)

همساض(ضیال)

همساض(ضیال)

205،364،200،000

227،551،197،510

233،489،165،490

235،870،216،125

1،138،284

1،020،426

1،134،042

1،016،505

1

ول ذالع اضظش زاضایی غٌسٍق

2

آذطیي ًطخ غسٍض ّط ٍاحس سطهایِ

1،030،625

آذطیي ًطخ اتغال ّط ٍاحس سطهایِ

1،026،821

3

گصاضی

1،020،627
1،016،625

گصاضی

4

تؼساز ٍاحس سطهایِ گصاضی

200،000

200،655

232،013

229،698

زض ًوَزاض ظیط ذالع اضظش ضٍظاًِ ّط ٍاحس سطهایِگصاضی غٌسٍق هٌتْی تِ ً 1393/03/31وایص زازُ ضسُ است.
1,200,000
1,150,000
1,100,000
1,050,000
1,000,000
950,000
1392/05/22
1392/06/01
1392/06/11
1392/06/21
1392/06/31
1392/07/10
1392/07/20
1392/08/01
1392/08/11
1392/08/21
1392/09/02
1392/09/12
1392/09/22
1392/10/01
1392/10/11
1392/10/21
1392/11/02
1392/11/13
1392/11/23
1392/12/03
1392/12/13
1392/12/23
1393/01/03
1393/01/13
1393/01/23
1393/02/02
1393/02/12
1393/02/22
1393/03/02
1393/03/12
1393/03/22
1393/03/31

900,000

ضایاى شوط است وِ زض تاضیدّای  31ضْطیَض  30،آشض  29 ،اسفٌس هاُ  31 ٍ 1392ضْطیَض  1393تا پطزاذت سَز ًماسی تاِ زاضًاسگاى ٍاحاسّای ساطهایِ
گصاضی اضظش ّط ٍاحس سطهایِ گصاضی تِ اضظش اٍلیِ یؼٌی یه هیلیَى ضیال ضسیسُ است .تط اسااس ًواَزاض فاَق تااظزُ غاٌسٍق زض زٍضُی زٍم آى تاِ ضاطش
جااسٍل ظیااط
دوره

نزخ ابطال واحد در انتهای دوره

اظ  93/01/01تااا 93/03/31

1،016،625

4

باسده ساالنه
صندوق

%7

ذَاّس تَز.

