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تاریختهیهگزارش93130.8024 :

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو
دوره مالی شش ماهه منتهی به 93130.703.

-1اطالعات کلی صندوق 
 -1-1تاریخچه فعالیت
صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو که صندوقی در اندازه بزرگ است که در تاریخ  6931/16/61تحت
شماره  61116نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ  6931/16/96به شماره  72979نزد سازمان ثبت
شرکتها به ثبت رسیده است .هدف از تشکیل این صندوق ،جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل
سبدی از داراییها ی مالی و مدیریت این سبد است .باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول ،تالش میشود
بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد .خرید سهام پذیرفته شده در بورس ،اوراق بهادار با درآمد
ثابت و  ...سرمایهگذاری مینماید .مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ( )1اساسنامه 7 ،سال است که به
موجب نامه شماره 676/761171مورخ  6937/16/72تا سه سال تمدید گردیده است  .مرکز اصلی صندوق
تهران ـ ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی ـ کوچه نگین ـ کوچه زیبا ـ پالک  6می باشد که دارای  71شعبه
می باشد.
رسانی  -1-2اطالع
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق پیشرو مطابق با ماده  12اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس
 www.pishrofund.comدرج گردیده است
 -2ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوق سرمایه گذاری پیشرو که از این به بعد صندوق نامیده می شود 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  1درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار
داشته باشند ،از حق رأی در مجمع برخوردارند .در تاریخ ترازنامه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتازی
که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:
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تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک

درصد واحدهای تحت تملک

ردیف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

1

شرکت کارگزاری مفید

0999

09

2

سرمایه گذاری سایپا

1999

%19

19999

%199

جمع

مدیر صندوق ،شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ  6929/13/79با شمارة ثبت  613292نزد مرجع ثبت
شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت است از تهران ـ ابتدای خیابان قائم مقام
فراهانی ـ کوچه نگین ـ کوچه زیبا پالک6
متولی صندوق ،متولی صندوق ،موسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) است که در تاریخ
 6916/67/62به شماره ثبت  6672در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان به عنوان موسسه غیر
بازرگانی به ثبت رسیده .نشانی متولی عبارتست ازاصفهان  ،خ شیخ صدوقی جنوبی ،کوچه پنجم ،بن بست گل
الله ،پالک .611
حسابرس صندوق ،مؤسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ  6927/12/9به شماره ثبت  6361نزد مرجع
ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارت است از تهران ،خیابان مطهری ،بعد از قائم
مقام فراهانی ،پالک  ،796طبقه سوم.
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 -9خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران
صندوقپیشرودرتاریخ :1010/37/03
تعدادسرمایهگذاران(حقیقیوحقوقی)130:نفر 
مجموعواحدهایسرمایهگذاری06.171:واحد 
خالصارزشداراییهایمتعلقبهدارندگانواحدهایسرمایهگذاری110،971،210،197:ریال
NAVابطال1،109،197:ریال 
NAVصدور0،330،761:ریال 
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-6ترکیبونموداردارائیهایصندوقبهتفکیکصنعت 

صنعت

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

ریال

ریال

درصد به کل دارییها

محصوالت شیمیایی

32,095,296,261

33,646,304,700

16.3%

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

16,949,040,694

11,431,783,450

8.6%

استخراج کانه های فلزی

11,920,970,382

10,056,119,910

6.0%

فلزات اساسی

14,555,408,903

18,569,339,103

7.4%

بانکها و موسسات اعتباری

8,217,680,195

9,762,427,504

4.2%

خودرو و ساخت قطعات

11,527,117,245

13,767,592,500

5.8%

مخابرات

27,681,633,537

26,074,692,761

14.0%

مواد و محصوالت دارویی

9,069,860,136

6,205,696,948

4.6%

استخراج نفت و گاز خام

4,992,592,095

2,403,987,147

2.5%

واسطه گری های مالی

18,520,101,779

19,310,184,245

9.4%

سیمان ،آهک و گچ

2,479,223,549

2,895,449,167

1.3%

سایر واسطه گری های مالی

136,342,449

127,154,287

0.1%

سرمایه گذاریها

1,369,362,756

1,893,854,277

0.7%

الستیک و پالستیک

5,313,581,838

4,351,703,603

2.7%

ماشین آالت و دستگاههای برقی

1,223,284,776

1,385,879,698

0.6%

محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

664,689,236

605,824,448

0.3%

ماشین آالت و تجهیزات

552,010,752

472,000,042

0.3%

بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی

235,080,693

225,586,995

0.1%

167,503,277,276

جمع

84.88%

163,185,580,785
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