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صندوق سرمايهگذاري مشترک کارگزاري کار آفرين
گزارش عملكرد
براي دوره مالی نه ماهه
منتهی به 31خرداد سال 1316
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 -3اطالعات کلی صندوق

تاريخچه تاسيس صندوق
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري کارآفرين در تاريخ 1336/40/23با دريافت مجوز از سازمان بورس و
اوراق بهادار )سبا) به عنوان صندوق سرمايه گذاري موضوع بند  24ماده  1قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر
ماه سال  ،1330فعالیت خود را آغاز کرد .اين صندوق با شماره  14131نزد سبا و شماره 23261نزد اداره ثبت
شرکتها به ثبت رسیده است .عملكرد اين صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و
مقررات مربوطه است.
دورة فعاليت صندوق
مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ( )1اساسنامه،سه سال است که بر اساس آخرين تصمیمات مجمع مورخ
1311/40/10و تائیديه سازمان بورس تا تاريخ 1313/40/23تمديد گرديد.
محل اقامت صندوق:
مرکز اصلی صندوق در تهران  ،خیابان آفريقا  ،بلوار صبا ،پالک ، 3طبقه اول شرکت کارگزاري بانک کارآفرين واقع
شده و صندوق داراي  112شعبه می باشد.
ارکان صندوق سرمايهگذاري
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري کارآفرين که از اين به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زير تشكیل
شده است:
 -2-3مجمع صندوق ،از اجتماع دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري ممتاز تشكیل میشوود .دارنودگان واحودهاي
سرمايهگذاري ممتاز به شرطی که حداقل نصف به عالوة يک واحدهاي سرمايه گذاري را دارا باشوند  ،از حور ر ي
در مجمع برخوردارند.
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در تاريخ ترازنامه دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري ممتازي که داراي حر ر ي بوده شامل اشخاص زير است:
رديف

نام دارندگان واحدهاي ممتاز

1

بانك کارآفرين

0

شرکت کارگزاري بانك کارآفرين

جمع

تعداد واحدهاي ممتاز

درصد واحدهاي

تحت تملك

تحت تملك

22,033

30

3,033

0

13,333

333

 -2-2مدير صندوق : ,شرکت کارگزاري بانک کارآفرين است که در تاريخ  1331/40/46با شوماره ثبوت 1113
نزد مرجع ثبت شرکت هاي شهرستان اردبیل به ثبت رسیده اسوت .نشوانی مودير عبوارت اسوت از تهوران  ،بلووار
آفريقاي شمالی ،بلوار صبا ،پالک ،3واحد .0
 -2-1متولی صندوق : ,موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاريخ  1361/40/41به شماره ثبت
 2311نزد مرجع ثبت شرکت هاي شهرستان تهران به ثبت رسیده اسوت .نشوانی حسوابرس عبارتسوت از تهوران،
خیابان وصال شیرازي  ،خیابان بزرگمهر غربی ،کوي اسكو ،شماره  10طبقه چهارم.
 -2-4ضامن نقد شوندگی صندوق  ,بانک کارآفرين است که در تاريخ  1303/41/10با شمارة ثبوت 110111
وشناسة ملی  141424246226نزد مرجع ثبت شرکت هاي شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشوانی ضوامن
نقدشوندگی عبارت است از تهران ،خیابان ولیعصر ،روبروي پارک ملت ،ناهید غربی ،شماره .10
 -2-0ضامن جبران خسارت يا سود صندوق ،بانک اقتصاد نوين است که در تواريخ  1334/41/22بوا شوماره
ثبت  100132نزد مرجع مرجع ثبت شرکت هاي شهرستان تهران به ثبت رسویده اسوت .نشوانی ضوامن جبوران
خسارت خیابان ولیعصر ،بلوار اسفنديار ،پالک 20
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 -2-1حسابرس صندوق ,موسسه حسابرسی فريوران است که در تاريخ  1366/40/23به شماره ثبت  3341نزد
مرجع ثبت شرکت هاي موسسات غیر تجاري تهران به ثبت رسیده اسوت .نشوانی حسوابرس عبارتسوت از تهوران،
شهرک غرب خیابان خوردين خیابان توحید يكم پ  1طبقه ..1
 -2-1مدير ثبت  ,بانک کارآفرين است که در تاريخ  1303/41/10با شمارة ثبت  110111وشناسة ملی
 141424246226نزد مرجع ثبت شرکت هاي شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی ضامن نقدشوندگی
عبارت است از تهران ،خیابان ولیعصر ،روبروي پارک ملت ،ناهید غربی ،شماره 10
 -2اهداف و استراتژي هاي صندوق:
 -2-1هدف از تشكیل صندوق ،جمع آوري سرمايه از سرمايه گذاران و تشكیل سبدي از دارايی ها و مديريت ايون
سبد است؛ با توجه به پذيرش ريسک مورد قبول ،تالش می شود ،بیشترين بازدهی ممكن نصیب سورمايه گوذاران
گردد .انباشته شدن سرمايه در صندوق ،مزيت هاي متعددي نسبت به سرمايه گذاري انفرادي سرمايه گذاران دارد:
اوالً هزينة بكارگیري نیروهاي متخصص ،گردآوري و تحلیول اطالعوات و گوزينب سوبد بهینوة اوراق بهوادار بوین
همةسرمايه گذاران تقسیم می شود و سرانة هزينة هر سرمايه گذار کاهب می يابد .ثانیاً ،صندوق از
جانب سرمايه گذاران ،کلیة حقوق اجرايی مربوط به صندوق از قبیل دريافت سود سهام وکوپن اوراق بهادار را انجام
می دهد و در نتیجه سرانة هزينة هر سرمايه گذار براي انجام سرمايه گذاري کاهب می يابد .ثالثا ً،امكوان سورمايه
گذاري مناسب و متنوع تر دارايی ها فراهم شده و در نتیجه ريسک سرمايه گذاري کاهب می يابد.
 -2-2صندوق فقط می تواند در دارايی هاي ريالی داخل کشور سورمايه گوذاري کنود و سورمايه گوذاري خوارجی
(ارزي) به هر نوع و شكل غیرمجاز میباشد .صندوق در دارايی هايی به شرح زيرسرمايه گذاري می کند:
 : -2- 2-1سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
 : -2-2-2حر تقدم خريد سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
 : -2-2-3اوراق مشارکت ،اوراق صكوک و اوراق بهادار رهنی و ساير اوراق بهاداري که تمامی شرايط زير را داشته
باشد:
الف -مجوز انتشار آنها از سوي دولت ،بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر
شده باشد؛
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ب -سود حداقلی براي آن ها تضمین و مشخص شده باشد؛
ج -به تشخیص مدير ،يكی از مؤسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسید تعهدکرده باشد يا امكان تبديل
کردن آنها به نقد در بازار ثانويه مطمئن وجودداشته باشد.
 : -2-2-0گواهی هاي سپردة منتشره توسط بانک ها يا مؤسسات مالی اعتباري داراي مجوز ازبانک مرکزي
جمهوري اسالمی ايران.
 : -2-2-1هر نوع سپرده گذاري نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري
اسالمی ايران.
 : -2-3اين صندوق از نوع صندوق هاي سرمايه گذاري در اوراق مشارکت و سود بانكی است و اکثر وجوه خود را
به شرح جدول زير صرف خريد اوراق و سهام وسرمايه گذاري در سپرده هاي بانكی می کند .همچنین در طول
عمر صندوق حد نصاب هاي زير بر اساس ارزش روز دارايی هاي صندوق رعايت می شود:
نسبت از کل دارايی هاي صندوق

شرح

حداقل %03از کل دارايی هاي صندوق

 - 3سرمايه گذاري دراوراق مشارکت,سپرده بانكی,گواهی سپرده
بانكی,اوراق بهادار با درآمد ثابت
 -3-3سپرده بانكی وگواهی سپرده بانكی

حداکثر%13از کل دارايی هاي صندوق

-2-3اوراق بهادار منتشره از طرف يك ناشر

حداکثر%43از داراي هاي صندوق که به بند  3فوق اختصاص داده
شده اند
حداکثر%13از داراي هاي صندوق که به بند 3فوق اختصاص داده

-1-3اوراق تضمين شده توسط يك ناشر

شده اند

 – 2سرمايه گذاري درسهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس

حداکثر %30از کل داراييهاي صندوق.

تهران يا بازار اول و بازار دوم فرابورس ايران وگواهی سپرده کااليی
حداکثر %23از داراييهاي صندوق که به بند  2فوق اختصاص داده

 -3-2سهام و حق تقدم منتشره از طرف يك ناشر

شده است ,مشروط به اينكه از%0کل سهام وحق تقدم منتشره ناشر
بيشتر نشود
حداکثر %13از دارايی هاي صندوق که به بند  2فوق اختصاص داده

 2-2سهام و حق تقدم طبقه بندي شده در يك صنعت

شده است
 -1-2سهام و حق تقدم پذيرفته شده در بازار اول ودوم فرابورس

حداکثر  %0از کل داراييهاي صندوق

 -1سرمايه گذاري در صندوقهاي سرمايه گذاري

حداکثر  %0از کل داراييهاي صندوق
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 : -2-0اين صندوق براي دست يابی به بازدهی بیشتر از بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار تهران معیار محاسبة
نرخ ( )TEDPIXطراحی شده است .تغییرات شاخص قیمت و بازدهی نقدي متوسط بازدهی بورس تهران است.
 -1واحدهاي سرمايه گذاري:

ارزش مبناي هر واحد سرمايه گذاري برابر يک میلیون ريال است که بايد روي گواهی هاي سرمايه گذاري قید
شود .واحدهاي سرمايه گذاري صندوق به دو نوع ممتاز و عادي به شرح زيرتقسیم می شود:
الف) واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز که تعداد آن ها  34.444واحد سرمايه گذاري است ،قبل ازشروع دورة پذيره
نويسی اولیه مطابر مادة  ،3کالً توسط مؤسس يا مؤسسان صندوق خريداري می شود .اين نوع واحدهاي سرمايه
گذاري غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیرمی باشد.
ب) واحدهاي سرمايه گذاري عادي که در طول دورة پذيره نويسی اولیه يا پس از تشكیل صندوق صادر می شود.
اين نوع واحدهاي سرمايه گذاري قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می باشد .حداکثر واحدهاي سرمايه گذاري عادي
نزد سرمايه گذاران در امیدنامه قید شده است.
ترکیب سرمايه گذاران صندوق در تاريخ  1316/43/31به شرح جدول زير می باشد:

3131/31/13
سرمايه گذاران
واحدهاي سرمايه گذاري عادي
واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز
جمع

تعداد واحدها
11،262،342

34،444
30,232,232
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درصد
11.34
4.24
333

ريال
11،332،334،106،133
34،130،606،311
30,112,312,032,442
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 -4اطالعات سرمايه گذاري صندوق در 3131/31/13

کل خالص ارزش دارايی ها (ريال) :

30,112,312,032,442

قیمت صدور هر واحد سرمايه گذاري(ريال) :

1،441،321

قیمت ابطال هر واحد سرمايه گذاري(ريال) :

1،440،133

قیمت آماري هر واحد سرمايه گذاري(ريال) :

1،440،004

تعداد واحد هاي سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران :

11،212،342

دوره مالی نه ماهه منتهی به 3131/31/13
يادداشت

ريال

تعداد

خالص دارايی ها (واحدهاي سرمايه گذاري) اول دوره
واحد هاي سرمايه گذاري صادر شده طی دوره
واحد هاي سرمايه گذاري ابطال شده طی دوره

12،111،140
3،221،314
)(1،132،011

13،464،000،622،020
3،221،314،444،444
)(1،132،011،444،444

سود خالص دوره

-

2،023،100،001،011

22

-

23

30,232,232

)(2،001،403،202،614
20،010،016،111

سودپرداختی
تعديالت
خالص دارايی هاي پايان دوره

30,112,312,032,442

 -0بازدهی صندوق طی دوره نه ماهه منتهی به 3131/31/13

بازده صندوق

شاخص صندوقها

شاخص بازار

بازده
هفته اخير

4404

-

-4412

ماه اخير

1403

-

-2410

سه ماه اخير

1411

-

1411

 -1ترکيب داراييهاي صندق در تاريخ 3131/31/13
0
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 -0نمودار قيمت ابطال:

1020000

1015000

1010000

1005000

1000000
Series1

995000

990000

1396/03/31
1396/03/22
1396/03/12
1396/03/02
1396/02/23
1396/02/14
1396/02/04
1396/01/25
1396/01/16
1396/01/06
1395/12/26
1395/12/17
1395/12/07
1395/11/27
1395/11/18
1395/11/08
1395/10/28
1395/10/19
1395/10/09
1395/09/29
1395/09/20
1395/09/10
1395/08/30
1395/08/21
1395/08/11
1395/08/01
1395/07/22
1395/07/12
1395/07/02
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 -2ترازنامه در تاريخ :3131/31/13

3131/31/13

3130/31/13

يادداشت

ريال

ريال

سرمايه گذاري در سهام و حر تقدم

1

313،616،432،133

4

سرمايهگذاري در سپرده هاي بانكی

6

14،031،103،130،300

14،321،101،636،414

سرمايه گذاري در ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علی
الحساب

0

0،364،631،431،423

2،012،633،103،106

حسابهاي دريافتنی

3

36،216،331،341

143،112،001،001

جاري کارگزاران

1

4

4

ساير دارايی ها

14

30،140،161

4

موجودي نقد

11

0،241،332

24،444،444

30,103,211,002,413

31,341,043,223,413

دارايی ها:

جمع دارايیها
بدهی ها
پرداختنی به ارکان صندوق

12

31،203،313،241

پرداختنی به سرمايه گذاران

13

31،104،021،163

ساير حسابهاي پرداختنی و ذخاير

10

221،146،336،600

16،031،121،444

222,230,313,332

21,231,102,310

30,112,312,032,442

31,313,444,122,424

3,334,022

3,334,100

جمع بدهیها
11

خالص دارايیها
خالص دارايیهاي هر واحد سرمايهگذاري

1

21،121،014،464
0،136،126،100
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 -3صورت سود زيان منتهی به :3131/31/13

ياددا شت
درآمد ها:

دوره مالی نه ماهه منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی به

سال مالی منتهی به

1396/03/31

1395/03/31

1395/06/31

ريال

ريال

ريال

سود (زيان) فروش اوراق بهادار

16

24,893,437,749

15,428,617,415

28,666,176,002

سود (زيان) تحقر نیافته نگهداري اوراق بهادار

17

43,780,015,191

47,953,592,758

)(742,536,319

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علی الحساب

18

2,418,484,854,707

1,459,706,566,679

2,205,786,878,484

19

ساير درآمدها

947,682,127

343,612,657

358,934,931

2,488,105,989,774

1,523,432,389,509

2,234,069,453,098

20

63,437,675,457

35,020,054,343

53,435,707,527

21

1,493,868,598

11,967,634,617

24,389,442,239

64,931,544,055

46,987,688,960

77,825,149,766

2,423,174,445,719

1,476,444,700,549

2,156,244,303,332

15.93%

16.86%

22.23%

15.77%

11.47%

17.05%

جمع درآمدها
هزينه ها:
هزينه کارمزد ارکان
ساير هزينه ها
جمع هزينه ها
سود خالص
1

بازده میانگین سرمايه گذاري

2

بازده سرمايه گذاري پايان سال

صورت گردش خالص دارايی ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به 1396/03/31
يادداشت

دوره مالی نه ماهه منتهی به 1395/03/31

سال مالی منتهی به 1395/06/31

تعداد

ريال

تعداد

ريال

تعداد

ريال

12,999,907

13,060,444,622,424

5,522,367

5,571,982,801,347

5,522,367

5,571,982,801,347

واحد هاي سرمايه گذاري صادر شده طی دوره/سال

8,225,390

8,225,390,000,000

10,419,724

10,419,724,000,000

11,316,691

11,316,691,000,000

واحد هاي سرمايه گذاري ابطال شده طی دوره/سال

)(5,932,495

)(5,932,495,000,000

)(3,171,156

)(3,171,156,000,000

)(3,839,151

)(3,839,151,000,000

-

2,423,174,445,719

-

1,476,444,700,549

-

2,156,244,303,332

سود تقسیمی

22

-

)(2,441,043,272,690

-

)(1,495,056,950,706

-

)(2,215,743,576,812

تعديالت

23

-

27,497,796,995

-

68,175,818,165

-

70,421,094,557

15,292,802

15,362,968,592,448

12,770,935

12,870,114,369,355

12,999,907

13,060,444,622,424

خالص دارايی ها (واحدهاي سرمايه گذاري) اول دوره/سال

سود خالص دوره/سال

خالص دارايی هاي پايان دوره/سال

14

