تاريخ09/80/80:
شماره:

موسسه حسابرسي آریان فراز
موضوع  :گزارش عملكرد مديران صندوق سرمايهگذاري آتيه ملت
دوره مالي منتهي به  22آبان 4931
با سالم ،احتراماً صندوق سرمايهگذاري آتيه ملت كه صندوقي با سرمايه باز در اندازة بزرگ محسوب ميشود ،در تاريخ
بيست و سوم مرداد ماه  0908تحت شمارة  08000نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شمارة  47079نزد مرجع ثبت
شركتها و موسسات غيرتجاري تهران به ثبت رسيده است .هدف از تشكيل اين صندوق ،جمعآوري سرمايه از
سرمايهگذاران و تشكيل سبدي از داراييهاي مالي و مديريت اين سبد است .با توجه به پذيرش ريسك مورد قبول ،تالش
ميشود بيشترين بازدهي ممكن نصيب سرمايهگذاران گردد .براي نيل به اين هدف ،صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه
ريسك متفاوت ،اوراق مشاركت ،گواهي سپردههاي بانكي ،و )...سرمايهگذاري مينمايد .آخرين وضعيت صندوق در تاريخ
 0909/0/44به شرح ذيل ميباشد:
 -4آخرين وضعيت صندوق
وضعيت صندوق براي دوره مالي منتهي به  0909/0/44به شرح زير است:
آخرین نرخ صدور

1,847,900

تعداد اشخاص حقیقی

آخرین نرخ ابطال

1,840,800

درصد از کل

گواهی های ممتاز

19,888

تعداد اشخاص حقوقی

گواهی های عادی

843,848

درصد از کل

11,009
%09
7
%19

 -1بازده صندوق و مقايسه آن با بازده بازار
بازدهي صندوق در دوره هاي زماني تعيين شده در تاريخ  0909/0/44به شرح زير است .صندوق در دوره زماني تعيين شده
عملكردي قابل قبول داشته است.
زمان

بازده صندوق

شاخص بازار

هفتهی گذشته

%9.138

%9.192

ماه گذشته

%1.187

%1.743

سه ماه گذشته

%8.374

-%8.427

تاريخ09/80/80:
شماره:

 -9تركيب داراييهاي صندوق
تركيب داراييهاي صندوق به شرح زير است
مبلغ

شرح
نقد و بانك

000,004,877,070

درصد از كل دارايي هاي
صندوق به ارزش روز
%90.99

908,089,079,9

%0.90

ارزش اوراق مشاركت

089,907,099,000

%94.00

سهم بر اساس ناشر

400,008,890,47

%7.99

جمع

899,980,099,980

%088

ساير دارايي ها

 -9تركيب سهام صندوق بر اساس نوع صنعت به شرح زير است :
رديف
0
4
9
9
0
8
7

صنعت

ارزش روز كل

درصد از كل دارائي
هاي صندوق به
ارزش روز

بانكها و موسسات اعتباري

040,909,009,8

%0.00

ساير واسطه گريهاي مالي

907,470,080,9

%0.90

خودرو و ساخت قطعات

098,488,907,0

%0.90

عرضه برق ،گاز ،بخاروآب گرم

840,890,740,9

%0.80

سرمايه گذاريها

008,980,089,9

%0.88

فراورده هاي نفتي ،كك و سوخت هسته اي

799,080,098,0

%8.09

انبوه سازي ،امالک و مستغالت

490,408,494

%8.88

408,008,890,47

%7.99

جمع

مراتب جهت بهرهبرداري تقديم ميگردد.

