بسمهتعالی

صندوق سرمایهگذاری امین ملت
گزارش عملکرد دوره  9ماهه منتهی به 3198/13/13
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مقدمه
صندوق سرمایهگذاری امین ملت در تاریخ  9831/50/50با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) بهعنوان
صندوق سرمایهگذاری موضوع بند  05ماده  9قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال  ،983١فعالیت خود را آغاز کرد.
این صندوق با شماره  95003نزد سبا به ثبت رسیده است .فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق
بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز بهطور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد .مدیریت داراییهای صندوق نیز 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.

صندوق سرمایهگذاری امین ملت در یک نگاه
 تاریخ آغاز فعالیت9831/50/91 :

ارکان صندوق





مدیر صندوق:
متولی صندوق:
مدیر ثبت:
حسابرس:

شرکت تأمین سرمایه امین
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
شرکت کارگزاری امین آوید
موسسه حسابرسی رهبین

گروه مدیران سرمایهگذاری
 سید علی تقوی
 فریبا پویان فر
 محمدرضا خانی
2

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز
اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز صندوق سرمایهگذاری امین ملت:
ردیف

نام دارنده واحد سرمایهگذاری ممتاز

9
0

شماره ثبت

تأمین سرمایه امین
کارگزاری امین آوید

تعداد واحد سرمایهگذاری ممتاز
13555
93555

890538
881010

آخرین وضعیت صندوق
آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ  )9813/59/89در جدول زیر منعکس شده است:
کل خالص ارزش داراییهای صندوق
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران
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 03088398531103١90ریال
 935583591ریال
0300١3199

بازدهی صندوق
بهطورکلی هدف از تشکیل صندوق سرمایهگذاری ،تأمین بازده مورد انتظار سرمایهگذاران ضمن به حداقل رساندن
ریسک سرمایهگذاری است .در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایهگذاری برای دوره  1ماهه منتهی به
 9813/59/00نمایش داده شده است.

ابطال NAV
1,020,000
1,015,000
1,010,000
1,005,000
1,000,000
995,000
990,000

1397/10/01

1397/10/05

1397/10/10

1397/10/15

1397/10/20

1397/10/25

1397/10/25

1397/11/01

1397/11/05

1397/11/10

1397/11/15

1397/11/20

1397/11/25

1397/11/25

1397/12/01

1397/12/05

1397/12/10

1397/12/15

1397/12/20

1397/12/25

1397/12/25

1398/01/01

1398/01/05

1398/01/10

1398/01/15

1398/01/20

1398/01/25

1398/01/25

همانطور که در نمودار مشخص است با پرداخت سود نقدی به دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ارزش هر واحد
سرمایهگذاری به ارزش اولیه (ارزش اسمی) یعنی یکمیلیون ریال نزدیک شده است و مجدداً با گذشتن از تاریخ پرداخت
سود نقدی ،ارزش واحدها با توجه به سرمایهگذاریهای صورت گرفته از محل وجوه صندوق افزایش یافته است.
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در جدول زیر بازدهی صندوق در دوره های سه ماهه نشان داده شده است:
بازده صندوق بر مبنای ساالنه

زمان
سهماهه منتهی به 9810/50/00

%00

ششماهه منتهی به 9810/95/00

%09388

نهماهه منتهی به 9813/59/00

%09301

تغییر کل خالص ارزش داراییهای صندوق
روند تغییر کل خالص ارزش داراییهای صندوق در نمودار زیر نشان داده شده است.
خالص ارزش دارایی ها
3,400,000,000,000
3,200,000,000,000
3,000,000,000,000
2,800,000,000,000
2,600,000,000,000

2,400,000,000,000
2,200,000,000,000
2,000,000,000,000

1398/01/25
1398/01/25
1398/01/20
1398/01/15
1398/01/10
1398/01/05
1398/01/01
1397/12/25
1397/12/25
1397/12/20
1397/12/15
1397/12/10
1397/12/05
1397/12/01
1397/11/25
1397/11/25
1397/11/20
1397/11/15
1397/11/10
1397/11/05
1397/11/01
1397/10/25
1397/10/25
1397/10/20
1397/10/15
1397/10/10
1397/10/05
1397/10/01
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تعداد واحدهای سرمایهگذاری صندوق:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران طی دوره نه ماهه منتهی به 9813/59/89
نمایش داده شده است.

کل واحدهای صندوق

3,400,000

3,200,000

3,000,000

2,800,000

2,600,000

2,400,000

2,200,000

2,000,000

1398/01/31
1398/01/26
1398/01/22
1398/01/17
1398/01/12
1398/01/07
1398/01/02
1397/12/26
1397/12/22
1397/12/17
1397/12/12
1397/12/07
1397/12/02
1397/11/27
1397/11/23
1397/11/18
1397/11/13
1397/11/08
1397/11/03
1397/10/28
1397/10/24
1397/10/19
1397/10/14
1397/10/09
1397/10/04
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