گصازش عملكسد
صٌذٍق سشهایِ گزاسی هطتشن کاسگضاسی
کاسآفشیي

تساي سال مالی مىتُــی تٍ
 53ضُسیًز ماٌ 35;6

« ثثت ضذُ تِ ضواسُ ً 317:3ضد ساصهاى تَسس ٍ اٍساق تْاداس »
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مقدمو :
اعالػات هٌذسج دس ایي گضاسش کِ دستاسُ ػولیات ٍ ٍضغ ػوَهی صٌذٍق هی تاضذ ،تا تاکیذ تش اسائِ هٌصفاًِ ًتایح ػولکشد گشٍُ هذیشاى
سشهایِ گزاسی ٍ دس خْت حفظ هٌاتغ صٌذٍق ٍ اًغثاق تا همشسات لاًًَی ٍ اساسٌاهِ صٌذٍق تْیِ ٍ اسائِ گشدیذُ است .ایي اعالػات
ّواٌّگ تا ٍالؼیت ّای هَخَد تَدُ ٍ اثشات آى ّا دس آیٌذُ تا حذی کِ دس هَلؼیت فؼلی هی تَاى پیص تیٌی ًوَد ،تِ ًحَ دسست ٍ
کافی دس ایي گضاسش اسائِ گشدیذُ ٍ ّیچ هَضَػی کِ ػذم آگاّی اص آى هَخة گوشاّی استفادُ کٌٌذگاى هی ضَد ،اص گضاسش حزف
ًگشدیذُ ٍ دس تاسیخ1394/01/31تِ تاییذ هذیشاى سشهایِ گزاسی صٌذٍق سسیذُ است.

اعضاء گزوه مدیزان سزمایو گذاری صندوق
اػضای گشٍُ هذیشاى سشهایِ گزاسی

سوت

ػضت الِ صیادًیا عیثی

هذیش سشهایِ گزاسی

سَداتِ ضؼثاًی

هذیش سشهایِ گزاسی

فاعوِ پان ًیا

هذیش سشهایِ گزاسی
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اهضا

معزفي «صندوق سزمایوگذاري مشتزک کارگزاری كارآفزین»
صٌذٍق سشهایِ گزاسی هطتشن کاسگضاسی کاسآفشیي دس تاسیخ  1386/04/23تا دسیافت هدَص اص ساصهاى تَسس ٍ اٍساق تْاداس )سثا) تِ
ػٌَاى اٍلیي صٌذٍق سشهایِ گزاسی هَضَع تٌذ  20هادُ  1لاًَى تاصاس اٍساق تْاداس هصَب آرس هاُ سال  ،1384فؼالیت خَد سا آغاص کشد.
ایي صٌذٍق تا ضواسُ ً 10581ضد سثا تِ ثثت سسیذُ است .ػولکشد ایي صٌذٍق تش اساس هفاد اساسٌاهِ ٍ اهیذًاهِ ٍ دس چاسچَب لَاًیي
ٍ همشسات هشتَعِ است  .فؼالیت ایي صٌذٍق تحت ًظاست سثا اًدام ضذُ ٍ هتَلی صٌذٍق ًیض تِ عَس هستوش فؼالیت آى سا صیش ًظش داسد.
هذیشیت داسایی ّای صٌذٍق کِ ػوذتاً ضاهل اٍساق تْاداس تا دسآهذ ثاتت ٍ سْام ضشکت ّای پزیشفتِ ضذُ دس تَسس هی ضَد ،تَسظ هذیش
سشهایِ گزاسی صٌذٍق صَست هی گیشد  .سشهایِ گزاساى دس اصای سشهایِ گزاسی دس ایي صٌذٍق گَاّی سشهایِ گزاسی دسیافت هی کٌٌذ.
صذٍس ٍاحذ سشه ایِ گزاسی ٍ اتغال آًْا تش اساس اسصش خالص داسایی ّای سٍص تؼذ اص اسایِ دسخَاست صَست هی گیشد .ضاهي صٌذٍق
پشداخت ٍخَُ سشهایِ گزساى حذاکثش  7سٍص پس اص اسایِ دسخَاست اتغال سا ضواًت کشدُ است.
ػاللوٌذاى تشای دسیافت اعالػات تیطتش دس هَسد الضاهات فؼالیت صٌذٍق هیتَاًٌذ اساسٌاهِ ٍ اهیذًاهِ صٌذٍق سا دس تاسًوای
صٌذٍقwww.karafarinfunds.comهغالؼِ کٌٌذ.
تشای دسیافت اعالػات هشتَط تِ ػولکشد گزضتِ صٌذٍق ًیض هی تَاًیذ تِ تخص تاصدّی  ،خالص اسصش داسائیْا ٍ ًوَداسّای ایي تاسًوا
هشاخؼِ کٌیذ .
اسکاى آى ًیض هغاتك خذٍل ریل دس هدوغ ػوَهی هؤسس اًتخاب ضذُ ٍ لثَل سوت ًوَدًذ.

مدیس صىديق

کازگصازي تاوک کازآفسیه

مدیس ثثت

تاوک کازآفسیه

ضامه وقد ضًودگی

تاوک کازآفسیه

ضامه جثسان خسازت یا سًد

تاوک اقتصاد وًیه

حساتسس

مًسسٍ حساتسسی فسیًزان

متًلی

مًسسٍ حساتسسی فاطس
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عملیات اجسایی ديزٌ
اص تاسیخ  93/07/01تا  94/06/31دس  365سٍص هدوَػا صذٍسٍ 5.159.259احذ سشهایِ گزاسی ٍ اتغال(ٍ )2.397.269احذ سشهایِ
گزاسی دس سیستن ػولیاتی صٌذٍق تِ ثثت سسیذُ است کِ دس ًتیدِ آى تؼذاد ٍاحذّای سشهایِ گزاسی صٌذٍق دس پایاى دٍسُ تِ
ٍ 5.522.367احذ سسیذُ است.
تؼذاد ٍاحذّای سشهایِگزاسی دس اتتذای دٍسُ

267606107

تؼذاد ٍاحذّای صادس ضذُ

5.159.259

تؼذاد ٍاحذّای اتغالی

()2.397.269

تعداد ياحدَاي سسمایٍگرازي دز اوتُاي ديزٌ

5.522.367

ومًداز تغییسات تعداد ياحدَاي سسمایٍ گرازي صىديق

صىديق تا عملكسد ي تاشدَی خًب وسثت تٍ تاشدَی ايزاق مطازکت ي سًد تاوكی تًاوستٍ است تًجٍ سسمایٍ گرازان زا جلة
ومًدٌ ي طی یک سال اخیس زيود خًتی زا دز يزيد سسمایٍ داضتٍ تاضد  .طی یک سال اخیس تا يازیص ماَاوٍ سًد صىديق ي
َمچىیه تاشدَی تیص اش تٍ 46دزصد تیص اش  4,:11میلیازد زیال مىاتع جدید تٍ صىديق يازد گسدیدٌ ي ایه صىديق تا
َمكازي ضسکت َاي تامیه سسمایٍ دز تعُد پریسٌ وًیسی ي تاشازگسداوی مطازکت ومًدٌ ي تًاوستٍ تاشدَی مىاسثی زا وصیة
سسمایٍ گرازان وماید.
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خسید ي فسيش دازاییَاي صىديق
هغاتك اهیذ ًاهِ داسایی ّای صٌذٍق تِ صَست صیش ًگْذاسی هی ضًَذ:
-

اٍساق هطاسکت ٍ اٍساق صکَن

-

هَخَدی ًمذ ٍ گَاّی سپشدُ

-

سْام ٍ حك تمذم سْام

(میلیًن زیال)
سُام ضسکتُاي تًزسی ي فساتًزسی

ايزاق مطازکت

وقد ،مطالثات ي سایس دازاییَا

-

1.346.822

1.489.558

خسید طی ديزٌ

1.744

6.381.104

21.702.963

فسيش طی ديزٌ

()1.744

()5.650.049

()19.867.144

-

4.199.:99

5.547.395

مًجًدي دز اتتداي ديزٌ

قیمت تمام ضدٌ پایان ديزٌ

تزکیب سزمایوگذاران در پایان دوره
بخش عمذه اي اس واحذهاي سزمايه گذاري صنذوق در اختيار سزمايه گذاران حقيقي است .
تعداد ٍاحدّای

درصد تولک

سزهایِگذاری

صٌدٍق
88

ضزح

تعداد

سزهایِگذاراى حقیقی

508,4

5088608,,

سزهایِگذاراى حقَقی

5,

6,406,8

21

کل سزهایِگذاراى

44845

544924367

100
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ًوَدار  NAVصٌدٍق کارآفزیي در سال هالی هٌتْی بِ 1394/06/31

بِ دلیل کسب باسدّی باالی 24درصد تَسط صٌدٍق ٍ عدم اهکاى پزداخت سَد بیص اس 24درصد در هقاطع هاّاًِ طبق
هقزرات تواهی سَد ّای هاساد در صٌدٍق اًباضتِ گزدیدُ ٍ بِ تصوین هدیز در پایاى سال هالی قابل پزداخت هی باضد .ایي
رقن تقزیبا بِ اسای ّز ٍاحد حدٍد  44000ریال بَدُ ٍ کل سَد اًباضتِ حدٍد 22هیلیارد ریال هی باضد.
رًٍد ارسش کل خالص دارایی ّای صٌدٍق طی یکسال اخیز:
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جديل ذیل وطان دَىدٌ عملكسد صىديق طی ديزٌ گرضتٍ (دز تازیخ تساشوامٍ) می تاضد.

ضسح

تاشدَی

یک ماٍَ اخیس

%4.14

سٍ ماٍَ اخیس

%8.36

ضص ماٍَ اخیس

%34.75

یک سالٍ اخیس

%46.5

صًزتُاي مالی
خالصِ صَست ّای هالی صٌذٍق سشهایِ گزاسی کاسآفشیي دس سال هالی هٌتْی تِ  1394/06/31هغاتك خذاٍل ریل هی تاضٌذ:
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صًزت سًد ي شیان
یادداضت

سال مالی مىتُی تٍ

سال مالی مىتُی تٍ

1394/06/31

1393/06/31

سیال

سیال

دزآمدَا<
سَد (صیاى) فشٍش اٍساق تْاداس

16

7,433,087,116

5,018,504,802

سَد(صیاى) تحمك ًیافتِ ًگْذاسی اٍساق هطاسکت فشاتَسسی

17

10,176,099,338

1,195,170,000

18

936,935,038,588

580,388,435,064

سَد اٍساق تْاداس تا دسآهذ ثاتت یا ػلی الحساب

سَد سْام

19

سایش دسآهذّا

20

-

خوغ دسآهذّا

21,900,000

637,209,176

376,264,225

955,181,434,218

587,000,274,091

َصیىٍ َا<
ّضیٌِ کاسهضد اسکاى

21

)(22,857,904,325

)(12,702,865,751

سایش ّضیٌِ ّا

22

)(714,608,642

)(742,966,231

)(23,572,512,967

)(13,445,831,982

خوغ ّضیٌِ ّا
سَد (صیاى) خالص

931,608,921,251

تاصدُ سشهایِ گزاسی پایاى دٍسُ

573,554,442,109
22%

17%

صًزت گسدش خالص دازایی َا
سال مالی مىتُی تٍ 1394/06/31

تؼذاد

سیال

سال مالی مىتُی تٍ 1393/06/31

تؼذاد

سیال

خالص داسائیْا (ٍاحذ سشهایِگزاسی) اٍل دٍسُ

2,760,107

2,774,345,391,892

2,947,762

3,069,421,244,087

ٍاحذّای سشهایِگزاسی صادس ضذُ عی دٍسُ

5,159,529

5,159,529,000,000

2,009,470

2,009,470,000,000

ٍاحذّای سشهایِگزاسی اتغال ضذُ عی دٍسُ

)(2,397,269

)(2,397,269,000,000

)(2,197,125

)(2,197,125,000,000

سَد (صیاى) خالص دٍسُ

-

931,608,921,251

-

573,554,442,109

سَد پشداختی

-

)(929,163,918,671

-

)(644,862,092,634

-

32,932,406,875

-

)(36,113,201,670

تؼذیالت
خالص داسائیْا (ٍاحذ سشهایِگزاسی) پایاى دٍسُ

23

5,522,367

8

5,571,982,801,347

2,760,107

2,774,345,391,892

