گزارش عملکرد صندوق بازارگردانی اختصاصی
گوهرفام امید

دوره مورد گزارش :دوره یک ماه و دو روه منتهی به  30آبان 1397
(تاریخ شروع فعالیت صندوق  28مهر ماه میباشد)

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

-1اطالعات کلی صندوق

 -1-1تاریخچه فعالیت
صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید در تاریخ  1397/07/28تحت شماره  121/68556نزد
سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است .هدف از تشکیل این صندوق ،جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل
سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است .با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول ،تالش میشود بیشترین بازدهی ممکن
نصیب سرمایهگذاران گردد .برای نیل به این هدف ،صندوق در سهام ،حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس ،اوراق
بهادار با درآمد ثابت و  ...سرمایهگذاری مینماید .مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ( )5اساسنامه ،از تاریخ ثبت صندوق در
مرجع ثبت شرکت ها به مدت سه سال شمسی است .مرکز اصلی صندوق در تهران ،خیابان گاندی جنوبی ،خیابان  16پالک
 7واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

 -1-2اطالع رسانی
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق نمونه مطابق با ماده  54اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایهگذاری به آدرس
 www.fund.goharanomid.irدرج گردیده است.
-2ارکان صندوق سرمایهگذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید از ارکان زیر تشکیل شده است:
* مجمع صندوق سرمایهگذاری ،از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز تشکیل میشود .دارندگان واحدهای
سرمایهگذاری ممتاز به شرطی که حداقل  5درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند ،از حق رأی در مجمع
برخوردارند .در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

تعداد واحدهای

درصد واحدهای تحت تملک

ممتاز تحت تملک

1

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

71,633

90%

2

مدیریت انرژی امید تابان هور

8,100

10%

79,733

100%

جمع

-3اطالعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ 1397/08/30

خالص ارزش روز داراییها

84,243,984,005

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز

79,733

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری

79,760

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

2

اشخاص حقوقی

2

اشخاص حقیقی

0

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی

0

ارزش اسمی هرواحد سرمایه گذاری

1,000,000

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش

1,066,866

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش

1,060,130

* مدیر صندوق ،شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید است که در تاریخ  1383/12/06با شمارة ثبت  241570نزد
مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت است از تهران خیابان گاندی جنوبی،خیابان
 ،16پالک .7
* متولی صندوق ,شرکت موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر است که در تاریخ  1361/07/04به شماره ثبت  2391نزد
مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارتست از تهران-خیابان وصال شیرازی-خیابان
بزرگمهر غربی-کوی اسکو-پالک  -14طبقه چهارم .

* حسابرس صندوق ,موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان است که در تاریخ  1383/10/20به شماره ثبت  1588نزد مرجع
ثبت شرکتهای شهرستان اصفهان به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارتست از اصفهان-ابتدای چهارباغ باال-مجتمع
اداری کوثر-فاز یک-طبقه چهارم-واحد .603
* مدیر ثبت ,شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید است که در تاریخ  1383/12/06به شماره ثبت  241570نزد مرجع
ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران خیابان گاندی جنوبی،خیابان
 ،16پالک .7
-4مقایسه روند صندوق و شاخص کل

تاریخ شروع فعالیت صندوق (مجوز فعالیت از طرف سازمان) از  28مهر ماه سال  97بوده است.

-5ترکیب دارایی های صندوق
ترکیب دارایی صندوق

مبلغ (ریال)

درصد

پورتفوی سهام

84,211,657,061

65.1%

نقد و شبه نقد

44,868,076,084

34.7%

سایر

321,749,813

0.2%

جمع

129,401,482,958

100.0%

بازدهی

صندوق

بازدهی شاخص

طی یک هفته اخیر

-3%

-3%

طی یک ماهه اخیر

7%

-6%

طی یک ماه و  2روزه اخیر (از ابتدای مجوز شروع فعالیت)

6%

-7%

