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معرفي «صندوق سرمايهگذاري مشترک عقیق»
صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب میشود ،در تااری
 1389/12/07تحااش شا اره  10830نا د سااازمار بااورر و اوراق بوااادار و شا اره تاای  27048و شناسااه م اای
 10320485013ن د مرجع ش شرکشها و موسسات غیر تجاری استار توارار باه اش رسایده اساش هاد

از

تشکیل این صندوق ،ج عآوری سرمایه از سرمایهگذارار و تشکیل س دی از داراییها و مدیریش این س د اسش
با توجه به پذیرش ریسک مورد ق ول ،تالش میشود بیشترین بازدهی م کن نصیب سرمایهگذارار گاردد بارای
نیل به این هد  ،صندوق در سوام ،حق تقدم خرید سوام پذیرفته شده در بورر ،اوراق بوادار با درآمد ابش و
سپردههای بانکی و گواهی سپرده کاالیی سرمایهگذاری مین اید مادت فااییاش صاندوق باه موجاب مااده )5
اساسنامه ،دو سال اسش این مدت مطابق مااده  57قابال ت دیاد اساش ،کاه براساار صورتج ساه مج اع ماور
 1398/08/14و مجوز سازمار بوررواوراقبواادار مور  1398/09/02باه شا اره  )56877/122مادت فااییاش
صااااندوق بااااه مااااادت سااااه ساااااال دی اااار تااااا پایااااار تااااااری  )15/08/1401ت دیااااد گردیاااااد
مرک اص ی صندوق در تورار ا خیابار وییاصر ،باالتر از خیابار دست ردی ظفر) ،خیاباار شاوید باباک بورامای،
پالک ،9ط قه سوم واقع شده و صندوق دارای شا ه ن یباشد

ک یه اطالعات مرت ط با فااییش صندوق سرمایهگذاری مشترک عقیق مطابق با مفاد اساسنامه در تارن ای
صندوق به آدرر  http:// aghighfund.comدرج گردیده اسش ارکار آر نی مطابق جدول ذیل در
مج ع ع ومی مؤسس انتخاب شده و ق ول س ش ن ودند
مدير

مشاور سرمايهگذاري هدف حافظ

متولي

مؤسسه حسابرسي آزمودگان

حسابرس

مؤسسه حسابرسي شاخص انديشان
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عملیات اجرايي دوره
 -1طی دوره مایی مورد گ ارش از تاری  1398/12/07تا  ، 1399/09/06مج وعاً  6،579درخواسش صدور برای  36،734واحد
سرمایه گذاری عادی و  2،732درخواسش ابطال برای  2،038واحد سرمایهگذاری عادی در سیستم ع یاتی صندوق باه اش
رسیده اسش که در نتیجه آر تاداد کل واحدهای سرمایهگذاری صندوق از  15،733واحد در ابتدای دوره باه  26،039واحاد
در پایار دوره رسیده اسش تاداد کل واحدهای سرمایهگذاری طی دوره مورد بررسی به تفکیک ماه در جدول زیر ارائه شده
اسش:
ماه

تعداد
واحدهاي
ممتاز

تعداد واحدهاي
عادي صادر شده

تعداد واحدهاي عادي
ابطال شده

ابتدای دوره

1،000

0

0

منتوی به  6فروردین

1،000

2،252

862

15،733

منتوی به  6اردی وشش

1،000

2،815

243

18،305

منتوی به  6خرداد

1،000

8،899

1،824

25،380

منتوی به  6تیر

1،000

5،279

1،008

29،651

منتوی به  6مرداد

1،000

8،181

3،370

34،462

منتوی به  6شوریور

1،000

3،233

6،034

31،661

منتوی به  6مور

1،000

3،678

3،312

32،027

منتوی به  6آبار

1،000

803

4،303

28،527

مننوی به  6آذر

1،000

1،594

4،082

26،039

36،734

2،038

جمع

تعداد کل واحدهاي
موجود

ترکیب سرمايه گذاران
 -2دارندگار واحدهای سرمایهگذاری م تاز در تاری  1399/09/06به شرح زیر اسش:
نام دارندگار واحدهای م تاز

تاداد واحدهای م تاز تحش ت ک

درصد واحدهای م تاز تحش ت ک

شرکش توساه مدیریش آرین

500

50

شرکش کارگ اری آگاه

300

30

شرکش گروه اقتصاد سابین

200

20

جمع

1.000

100

 -3باتوجه به سوویش ورود و خروج سرمایهگذارار به صندوقهای سرمایهگذاری ،ترکیب سرمایهگذارار در این صندوقها دائ اً
در حال تغییر اسش ،آخرین ترکیب سرمایهگذارار به تفکیک حقیقی و حقوقی در تاری  1399/09/06به شرح زیر می باشد:
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ترکیب سرمايه گذاران

تعداد سرمايه گذاران

تعداد واحدهاي سرمايه گذاري

درصد سرمايه گذاري

سرمایهگذارار حقوقی

5

20،60

8

سرمایهگذارار حقیقی

2،197

23،979

92

جمع

2,202

26,039

100

بازدهي صندوق
 -4بازده صندوق سرمایهگذاری مشترک عقیق در دوره نه ماهه منتوی به  06آذر  1399برابر  155.55درصد و بازده بازار
 160.99درصد بوده اسش
خالص ارزش داراييها
 -5روند خایص ارزش داراییهای صندوق از تاری  1398/12/07تا تاری  1399/09/06به شرح ن ودار زیر اسش:

ترکیب داراييهاي صندوق
❖ جدول ترکیب داراییهای صندوق در پایار دوره مورد گ ارش در تاری  1399/09/06به قرار زیر بوده اسش:
ترکیب داراييها در صندوق
دارايي

خالص ارزش فروش (ريال)

نسبت به کل دارايي ها (درصد)

وجه نقد و سپرده بانکی

75،560،153،931

3.56

پرتفوی سوام

1،965،236،046،724

92.63

سایر

80،880،381،110

3.81

ج ع

2,121,676,581,765

100

تاداد سوام موجود در صندوق

55
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❖ ن ودار ترکیب صنایع سوام صندوق در پایار دوره مورد گ ارش در تاری  1399/09/06به قرار زیر بوده اسش:

❖ جدول ترکیب صنایع سوام صندوق در پایار دوره مورد گ ارش در تاری  1399/09/06به قرار زیر بوده اسش:
ترکیب صنایع در صندوق
صنعت

خالص ارزش فروش (ریال)

نسبت به کل داراییها (درصد)

ابزارپزشکي ،اپتیکي و اندازهگیری

23،383،874،941

1.10

استخراج كانه های فلزی

201،425،101،425

9.49

اطالعات و ارتباطات

12،390،833،250

0.58

بانکها و موسسات اعتباری

294،185،389،695

13.87

تولید محصوالت كامپیوتری الکترونیکي و نوری

2،702،468،645

0.13

حمل و نقل آبي

1،987،105،950

0.09

حمل و نقل .انبارداری و ارتباطات

25،452،948،465

1.20

خدمات فني و مهندسي

46،941،240،336

2.21

رایانه و فعالیت های وابسته به آن

424،661،894

0.02

زراعت و خدمات وابسته

8،277،951،375

0.39

ساخت محصوالت فلزی

6،640،254،000

0.31

سایر محصوالت كاني غیرفلزی

4،186،938،600

0.20

سرمایه گذاریها

3،900،652،200

0.18

شركتهای چند رشته ای صنعتي

7،491،160،798

0.35

عرضه برق .گاز .بخار و آب گرم

20،765،254،355

0.98

فراورده های نفتي ،كك و سوخت هسته ای

25،669،872،203

1.21

فعالیتهای كمکي به نهادهای مالي واسط

33،839،728،434

1.59

فلزات اساسي

595،094،856،928

28.05

الستیك و پالستیك

44،271،010،797

2.09

ماشین آالت و دستگاههای برقي

16،006،690،125

0.75

محصوالت شیمیایي

382،531،701،324

18.03

مواد و محصوالت دارویي

119،688،572،049

5.64

واسطه گریهای مالي و پولي

87،977،778،935

4.15

جمع

1,965,236,046,724

%92.63
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صورتهاي مالي
خالصه صورتهای مایی صندوق سرمایهگذاری مشترک عقیق برای دورۀ مایی نه ماهه منتوی به  1399/09/06مطابق جداول ذیل
میباشد
صورت خالص دارايي ها

در تاريخ  06آذر 1399
ريال

داراييها:
سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم

1،965،236،046،724

سرمایهگذاری در سپرده بانکي و گواهي سپرده بانکي

75،555،153،931

سرمایهگذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي الحساب

58،354،211،949

حسابهای دریافتني

22،396،802،277

جاری كارگزاران

6،618،295

سایر دارایي ها

122،748،589

موجودی نقد

5،000،000

جمع دارایيها

2,121,676,581,765

بدهيها:
پرداختني به اركان صندوق

30،280،222،667

پرداختني به سرمایه گذاران

8،587،826،701

سایر حسابهای پرداختني و ذخایر

1،231،904،172

جمع بدهيها

40,099,953,540
2,081,576,628,225

خالص داراییها

79,940,728

خالص داراییهاي هر واحد سرمایهگذاري
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صورت سود و زيان

دوره نه ماهه منتهي به 1399/09/06
درآمدها:

ريال

خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار

229،912،907،012

خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

699،810،641،949

سود سهام

45،003،710،509

خالص سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي الحساب

5،464،732،572

سایر درآمدها

21،366،532،673

جمع درآمدها

1,001,558,524,715

هزینه ها :
هزینه كارمزد اركان

()27،155،164،194

سایر ه ینهها

()457،278،200

ج ع ه ینهها

()27,612,442,394

سود (زيان) خالص

973,946,082,321

صورت گردش خالص داراييها:
دوره نه ماهه منتهي به 1399/09/06
خالص دارایيها ابتدای دوره

448،667،334،052

واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طي دوره

36،734،000،000

واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طي دوره

()25،038،000،000

سود (زیان) خالص دوره

973،946،082،321

تعدیالت

647،267،211،852

خالص داراييها در پايان دوره

2,081,576,628,225
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