گشارش عملکزد ساالوٍ صىذيق سزمایٍ گذاری یکم کارگشای باوک کشايرسی
 .1مقذمٍ:
صٌسٍق سزهایِ گذاری یکن کارگشاری تاًک کطاٍرسی کِ صٌسٍقی تا سزهایِ تاس زر اًساسُ تشرگ هحسَب هیطَز ،
زرتارید  1389/12/25تحت ضوارُ ً 10837شز ساسهاى تَرس ٍاٍراق تْازار تِ ثثت رسیسُ است .فعالیت ایي صٌسٍق
تحت ًظارت ساسهاى تَرس ٍ اٍراق تْازار اًجام ضسُ ٍ هتَلی صٌسٍق ًیش تِ طَر هستوز فعالیت آى را سیز ًظز زارز.
ّسف اس تطکیل ایي صٌسٍق  ،جوع آٍری سزهایِ اس سزهایِ گذاراى ٍ تطکیل سثسی اس زارایی ّای هالی ٍهسیزیت ایي
سثس است .تا تَجِ تِ پذیزش ریسک هَرز قثَل ،تالش هی ضَز تیطتزیي تاسزّی هوکي ًصیة سزهایِ گذاراى گززز.
هسیزیت زارایی ّای صٌسٍق کِ عوستاً ضاهل سْام ضزکتْای پذیزفتِ ضسُ زر تَرس هی ضَز ،تَسط هسیزاى سزهایِ
گذاری صٌسٍق صَرت هی گیزز .سزهایِ گذاراى زر اسای سزهایِ گذاری زر ایي صٌسٍق گَاّی سزهایِ گذاری زریافت
هی کٌٌس .صسٍر ٍاحس سزهایِ گذاری ٍ اتطال آًْا تز اساس ارسش ذالص زارایی ّای رٍس تعس اس ارایِ زرذَاست صَرت
هی گیزز .ضاهي صٌسٍق پززاذت ٍجَُ سزهایِ گذاراى حساکثز  7رٍس پس اس ارایِ زرذَاست اتطال را ضواًت کززُ
است.
 .2صىذيق سزمایٍ گذاری یکم کارگشای باوک کشايرسی در یک وگاٌ:

 2.1ارکان صىذيق


هسیز صٌسٍق ؛ ضزکت کارگشاری تاًک کطاٍرسی



هتَلی صٌسٍق ؛ هَسسِ حساتزسی راّثزز پیام



ضاهي ًقسضًَسگی صٌسٍق ؛ تاًک کطاٍرسی



هسیز ثثت :تاًک کطاٍرسی



حساتزس صٌسٍق ؛ هَسسِ حساتزسی ٍ ذسهات هسیزیت رّیافت ٍ ّوکاراى
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 2.2مذیزان سزمایٍ گذاری:


ابًالفضل لطفی آرباطان



محمذ جلیل سادٌ



علی آباوگاٌ

 2.3مشخصات داروذگان ياحذَای سزمایٍ گذاری ممتاس
اساهی ٍ هطرصات زارًسگاى ٍاحسّای سزهایِ گذاری هوتاس صٌسٍق سزهایِ گذاری یکن کارگشای تاًک کطاٍرسی:

ًام زارًسگاى ٍاحسّای هوتاس

ٍاحسّای هوتاس تحت تولک
تعداد

درصد

ضزکت تَسعِ عوزاى اراضی کطاٍرسی

20500

8.33

ضزکت ذسهات ارسی صزافی هْز

20500

8.33

ضزکت کارگشاری تاًک کطاٍرسی

20500

8.33

صٌسٍق رفاُ ٍ آتیِ کارکٌاى تاًک کطاٍرسی

200000

66.67

ضزکت گستزش فٌاٍریْای ًَیي کطاٍرسی

20500

8.33

300000

100

 2.4آخزیه يضعیت صىذيق در تاریخ 1311/12/25

1

کل ذالص ارسش زارایی ّای صٌسٍق

100421085101560387

2

آذزیي ًزخ صسٍر ّز ٍاحس سزهایِ گذاری

100430617

3

آذزیي ًزخ اتطال ّز ٍاحس سزهایِ گذاری

100420568

4

تعساز ٍاحسّای سزهایِ گذاری

909960329

2

 .3باسدَی صىذيق:
زر ًوَزار سیز ذالص ارسش رٍساًِ ّز ٍاحس سزهایِ گذاری اس اتتسای سال هالی تا تاریدً 1391/12/25وایص زازُ ضسُ
است.
1070000
1060000
1050000
1040000
1030000
1020000
1010000
1000000
990000
980000
970000
1390/12/25
1391/01/11
1391/01/27
1391/02/12
1391/02/28
1391/03/13
1391/03/29
1391/04/13
1391/04/29
1391/05/14
1391/05/30
1391/06/15
1391/06/31
1391/07/15
1391/08/01
1391/08/17
1391/09/03
1391/09/19
1391/10/04
1391/10/20
1391/11/06
1391/11/22
1391/12/08
1391/12/24

ّواًطَر کِ زر ًوَزار تاال ًیش هطاّسُ هی ضَز سَز تحقق یافتِ حاصل اس فعالیتْای سزهایِ گذاری صٌسٍق تِ زر
پایاى ّز سِ هاُ تِ سزهایِ گذاراى پززاذت هی ضَز ٍ ارسش ّز ٍاحس سزهایِ گذاری زر اتتسای سِ هاِّ تِ 100000000
ریال هیزسس ٍ زر طی زٍرُ سِ هاِّ رضس کززُ ٍ زر آذز زٍرُ تِ سزهایِ گذاراى پززاذت هی ضَز.

ًزخ اتطال ّز ٍاحس سزهایِ گذاری زر تارید 1390/12/26

100000000

ًزخ اتطال ّز ٍاحس سزهایِ گذاری زر تارید 1391/12/25

100420568

سَز تحقق یافتِ زٍرُ سِ هاِّ پایاًی سال

.4.42زرصس

سَز تحقق یافتِ ٍ پززاذت ضسُ کل سال

18.34زرصس
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 .4بزرسی تغییزات تعذاد ياحذَای سزمایٍ گذاری صىذيق در طی مذت ديرٌ فعالیت
زر ًوَزار سیز تغییزات تعساز ٍاحسّای سزهایِ گذاری ًشز سزهایِ گذاراى اس اتتسای سال هالی تا ً 1391/12/25وایص
زازُ ضسُ است:

تعساز ٍاحس سزهایِ گذاری ًشز سزهایِ گذاراى اس اتتسای زٍرُ تاکٌَى
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
1390/12/25
1391/01/12
1391/01/29
1391/02/15
1391/03/01
1391/03/18
1391/04/03
1391/04/20
1391/05/06
1391/05/23
1391/06/09
1391/06/26
1391/07/11
1391/07/28
1391/08/15
1391/09/02
1391/09/19
1391/10/05
1391/10/22
1391/11/09
1391/11/26
1391/12/13

تعساز ٍاحسّای سزهایِ گذاری ًشز سزهایِ گذاراى تا افشایص ّوزاُ تَزُ است .زر اتتسای زٍرُ تعساز ٍاحسّای سزهایِ
گذاری ٍ 403560983احسُ تَزُ ٍ زر پایاى زٍرُ تزاتز تا ٍ909960329احس تَزُ است.
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