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 کلیات .1

 تاریخچه فعالیت.1.1

تحت قواضُ  08/10/1392زض تاضید  وِ نٌسٍلی تا ؾطهایِ تاظ زض اًساظُ وَچه هحؿَب هی قَز، نٌسٍق ؾطهایِ گصاضی افك

تحت  22/10/1392زض تاضید  ًعز هطجع ثثت قطوتْا ٍ هَؾؿات غیط تجاضی ٍ ّوچٌیي  14003814237تا قٌاؾِ هلی  33098

ّسف اظ تكىیل ایي نٌسٍق، . اؾت ٍ قطٍع تِ فعالیت ًوَزُ ًعز ؾاظهاى تَضؼ ٍ اٍضاق تْازاض تِ ثثت ضؾیسُ  11220قواضُ 

تا تَجِ تِ پصیطـ ضیؿه . ایي ؾثس اؾتجوع آٍضی ؾطهایِ اظ ؾطهایِ گصاضاى ٍ تكىیل ؾثسی اظ زاضایی ّای هالی ٍ هسیطیت 

ّای  زض ؾپطزُ تطای ًیل تِ ایي ّسف، نٌسٍق . ایِ گصاضاى گطززقَز تیكتطیي تاظزّی هوىي ًهیة ؾطمهَضز لثَل، تالـ هی 

 ّا تَؾط زٍلت یا تاًه هطوعی جوَْضی اؾالهی ایطاى یا ؾثا نازض قسُ تاقس تاًىی ٍ ولیة اٍضاق تْازاضی وِ هجَظ اًتكاض آى

فعالیت  طثك هجَظ تأؾیؽ ٍ .اؾت قوؿی ؾال ؾِ اؾاؾٌاهِ،( 5)هست فعالیت نٌسٍق تِ هَجة هازُ . ؾطهایِ گصاضی هی ًوایس

اعالم  07/10/1395، پایاى هست فعالیت ایي نٌسٍق 07/11/1392هَضخ  253636/121ؾاظهاى تَضؼ ٍ اٍضاق تْازاض تكواضُ 

 .اؾت طثمِ اٍل، 231پالن  حافع،ذیاتاى  ،تْطاىهطوع انلی نٌسٍق زض  .قسُ اؾت

 اطالع رسانی .1.2

اؾاؾٌاهِ زضتاضًوای نٌسٍق تِ آزضؼ  54هطاتك تا هازُ  نٌسٍق ؾطهایِ گصاضی افكولیِ اطالعات هطتثط تا فعالیت 

www.ofoghfund.com زضج گطزیسُ اؾت. 

 ارکان صنذوق سزمایه گذاری .2

 :وِ اظ ایي تِ تعس نٌسٍق ًاهیسُ هی قَز اظ اضواى ظیط تكىیل قسُ اؾت نٌسٍق ؾطهایِ گصاضی افك

زّای ؾطهایِ گصاضی ٍاحزاضًسگاى . اظ اجتواع زاضًسگاى ٍاحسّای ؾطهایِ گصاضی هوتاظ تكىیل هی قَز :مجمع صنذوق

زض . هجوع تطذَضزاضًس زضنس اظ ول ٍاحسّای هوتاظ ضا زض اذتیاض زاقتِ تاقٌس، اظ حك ضأی زض 5هوتاظ تِ قططی وِ حسالل 

 :حك ضأی تَزُ اًس قاهل اقرال ظیط اؾت یتاضید تطاظًاهِ زاضًسگاى ٍاحسّای ؾطهایِ گصاضی هوتاظی وِ زاضا

 زضنس ٍاحسّای تحت توله تعساز ٍاحسّای هوتاظ تحت توله ًام زاضًسگاى ٍاحسّای هوتاظ ضزیف

 %9/99 999 ؾطهایِ ٍ زاًفقطوت واضگعاضی  1

 %1/0 1 ؾایطیي 2

 %100 1000 جوع
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تا قٌاؾِ هلی  232106تا قواضُ ثثت   26/07/1383 اؾت وِ زض تاضیدؾطهایِ ٍ زاًف واضگعاضی قطوت  :دیز صنذوقم

 ،ذیاتاى حافع ،تْطاى ًكاًی هسیط عثاضت اؾت اظ. تِ ثثت ضؾیسُ اؾت تْطاى ًعز هطجع ثثت قطوتْای قْطؾتاى 10102731291

 .طثمِ زٍم ، 20، پالن واهطاى نالح ذیاتاى

تا قٌاؾِ  297632تِ قواضُ ثثت  04/12/1389اؾت وِ زض تاضید  قطوت هكاٍض ؾطهایِ گصاضی آضهاى آتی :متولی صنذوق

ذیاتاى ٍلی  ؾت اظا ًكاًی هتَلی عثاضت. ّای قْطؾتاى تْطاى تِ ثثت ضؾیسُ اؾت ًعز هطجع ثثت قطوت 10220484352هلی 

 .1703ٍاحس ،  17طثمِ ، تطج ؾپْط ؾاعی ، ًطؾیسُ تِ پاضن ؾاعی ، عهط

تا قٌاؾِ  15430تا قواضُ ثثت  21/03/1382اؾت وِ زض تاضید  آتیِ ًگط هالی ٍ ذسهات هؤؾؿة حؿاتطؾی :حسابزس صنذوق

ذیاتاى  ،تْطاىًكاًی حؿاتطؼ عثاضتؿت اظ . ّای قْطؾتاى تْطاى تِ ثثت ضؾیسُ اؾت ًعز هطجع ثثت قطوت  10100569324هلی 

 .20ٍاحس  ،1پالن  ،وَچِ قكن ،ذیاتاى عطتعلی ،ذطهكْط

 صنذوقسزمایه گذاری واحذهای  .3

ٍاحس ؾطهایِ گصاضی . قَزٍاحسّای ؾطهایِ گصاضی نٌسٍق تِ زٍ زؾتِ ٍاحسّای ؾطهایِ گصاضی عازی ٍ ؾطهایِ گصاضی هوتاظ تمؿین هی

 تَزُ لاتل اًتمال اها حك ضای زض هجوع زاضای ٍاحس ؾطهایِ گصاضی هوتاظ . ضای تَزُ ٍ لاتل اتطال اها غیط لاتل اًتمال اؾتحك عازی، فالس 

 1.000ٍاحس تَزُ وِ ایي تعساز قاهل  58.305، تعساز 29/12/1393تعساز ٍاحسّای ؾطهایِ گصاضی زض تاضید . غیط لاتل اتطال هی تاقس

 .تاقسٍاحس ؾطهایِ گصاضی عازی هی  57.305ٍ ٍاحس ؾطهایِ گصاض هوتاظ 
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 ها در پایان دوره مالیگذاریوضعیت سزمایه. 4

 . دهذ های صنذوق در پایان دوره مالی مورد گشارش را نطان میگذاری جذول سیز، تزکیب سزمایه. 4.1

 

 29/12/1393تطویة زاضایی ّای نٌسٍق زضتاضید 

 (ضیال)ذالم اضظـ  عٌَاى

 48.264.856.482 پطتفَی تَضؾی

 12.886.996 ؾایط زاضاییْا

 42.396.097 ًمس ٍ تاًه

 48.320.139.575 جوع

 

 :هَضز گعاضـ تِ قطح شیل هی تاقس ؾال ذطیس ٍ فطٍـ ؾْام تَؾط نٌسٍق زض تَضؼ طی 

 جمع خزیذ و فزوش فزوش خزیذ ماه

 17.609.457.263 6.563.012.740 11.046.444.523 فطٍضزیي

 32.818.154.965 17.561.663.350 15.256.491.615 اضزیثْكت

 4.134.688.472 - 4.314.688.472 ذطزاز

 7.845.051.441 421.500.000 7.423.551.441 تیط

 366.295.950 - 366.295.950 هطزاز

 8.187.021.561 7.357.921.561 829.100.000 قْطیَض

 5.169.344.840 922.311.548 4.247.033.292 هْط

 24.894.046.757 10.652.833.100 14.241.213.657 آتاى

 22.269.622.237 11.485.661.817 10.783.960.420 آشض

 9.810.814.610 3.135.406.743 6.675.407.867 زی

 11.386.868.262 2.841.934.878 8.544.933.384 تْوي

 18.928.728.001 12.362.541.446 6.566.186.555 اؾفٌس

 163.600.094.359 73.304.787.183 90.295.307.176 جمع

 

 خالص ارسش دارایی های صنذوق.5

ذالم تاقس، ز هیحتِ اظای ّط ٍا( NAV)قاذم اضظیاتی نٌسٍق ّای ؾطهایِ گصاضی، ذالم اضظـ زاضایی ّای نٌسٍق 

 .هی تاقس ضیال   504،835 هاُ اؾفٌساضظـ زاضایی ّا زض پایاى 
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 باسدهی صنذوق .6

 درصذ باسدهی 29/12/1393مقذار در  01/01/1393مقذار در  ضزح

NAV (%18.88) 822.848 1.014.378 نٌسٍق ؾطهایِ گصاضی افك 

 (%20.85) 62.539 79.013 قاذم ول تَضؼ اٍضاق تْازاض

 

 

 

 

 

 

 استزاتژی سزمایه گذاری صنذوق  .7

ّای تٌیازیي، وؿة ؾَز اظ ؾطهایِ گصاضی زض ؾْن: افك عثاضت اؾت اظّای ؾطهایِ گصاضی نٌسٍق ؾطهایِ گصاضی اؾتطاتػی

فىطی متلٌس هست ٍ پایساض، تسٍیي تطًاهِ اؾتطاغیه نٌسٍق جْت وؿة تاظزّی تاالتط اظ تاظزُ تاظاض ٍ اؾتفازُ اظ هكاضوت ٍ ُ

 .ى واضیعها زض تاظاض ؾطهایِ ایطاىتیوی اظ لَیتطیي تحلیلگطاى تاظاض ؾطهایِ زض جْت اضتمای ّط چِ تیكتط ًام قطوت ؾثسگطزا

 های آتیها و فعالیتبزنامه .8

  نٌسٍق تطتط تاظاض اظ لحاظ تاظزّی 10لطاضگطفتي زض                                   

 افعایف تعساز ؾطهایِ گصاضاى                                                                     

 

 ضزکت کارگشاری سزمایه و دانص                                                                                                               

 مذیز صنذوق                                                                                                                                    


