گزارش عملكرد
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری
کارآفرین

براي دوره مالی منتهی به 92/09/30

« ثبت شده به شماره  00180نزد سازمان بورس و اوراق بهادار »
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معرفي «صندوق سرمايهگذاري مشترک کارگزاري کارآفرين»
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارکزاری کارآفرین در تاریخ  07/70/24با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار )سبا) به عنوان
صندوق سرمایه گذاری موضوع بند  27ماده  ١قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال  ،١٨٣4فعالیت خود را آغاز کرد .این صندوق با
شماره  ١75٣١نزد سبا به ثبت رسیده است .عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات
مربوطه است  .فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد .مدیریت
دارایی های صندوق که عمدتاً شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود ،توسط مدیر سرمایه
گذاری صندوق صورت می گیرد  .سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند .صدور
واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد .ضامن صندوق پرداخت
وجوه سرمایه گذران حداکثر  0روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.
عالقمندان برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را در تارنمای
صندوقwww.karafarinfunds.comمطالعه کنند.
برای دریافت اطالعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نیز می توانید به بخش بازدهی  ،خالص ارزش دارائیها و نمودارهای این تارنما
مراجعه کنید .
ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی مؤسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

مدیر صندوق

کارگزاري بانک کارآفرین

مدیر ثبت

بانک کارآفرین

ضامن نقد شوندگی

بانک کارآفرین

ضامن جبران خسارت

بانک اقتصاد نوین

حسایرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

متولی

موسسه حسابرسی فاطر
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عملیات اجرایی دوره
از تاریخ  02/70/7١تا  02/70/٨7در 07روز مجموعا صدور  ٨79،0٨١واحد سرمایه گذاری و ابطال  ٣٣0،٨75واحد سرمایه گذاری
در سیستم عملیاتی صندوق به ثبت رسیده است که در نتیجه آن تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره به
2،٨90،٨٣٣واحد رسیده است.
تعداد واحدهای سرمایهگذاری در ابتدای دوره

2،040،092

تعداد واحدهای صادر شده

٨79،0٨١

تعداد واحدهای ابطالی

٣٣0،٨75

تعداد واحدهاي سرمایهگذاري در انتهاي دوره

2،٨90،٨٣٣

نمودار تغییرات تعداد واحدهاي سرمایه گذاري صندوق

٨

خرید و فروش داراییهاي صندوق
مطابق امید نامه دارایی های صندوق به صورت زیر نگهداری می شوند:
-

اوراق مشارکت و اوراق صکوک

-

موجودی نقد و گواهی سپرده

-

سهام و حق تقدم سهام

سهام شرکتهاي بورسی و فرابورسی

اوراق مشارکت

نقد ،مطالبات و سایر داراییها

(میلیون ریال)
موجودي در ابتداي دوره

2،070

0٨9،4٨7

2،١0٣،570

خرید طی دوره

٨،249

042،١١7

9،05٨،057

فروش طی دوره

١،٨00

١،١٨0،١٨4

0،١٣١،090

قیمت تمام شده پایان دوره

6،714

739،607

0،710،688

ترکیب سرمايهگذاران در پايان دوره
بخش عمده اي از واحدهاي سرمايه گذاري صندوق در اختيار سرمايه گذاران حقيقي است .
تعداد واحدهاي

درصد تملک

سرمايهگذاري

صندوق
3،

شرح

تعداد

سرمايهگذاران حقیقي

820،3

223،028،،

سرمايهگذاران حقوقي

88

62،2024

23

کل سرمايهگذاران

160،3

861،76122

300
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نمودار  NAVصندوق کارآفرين در دوره مالي منتهي به 3108/00/10

جدول ذيل نشان دهنده عملكرد صندوق طي دوره گذشته (در تاريخ ترازنامه) مي باشد.
صندوق

شرح
بازدهي يک ماهه اخیر

 283،درصد

بازدهي سه ماهه اخیر

 0823درصد

ترکیب داراییهاي صندوق
ترکیب داراییهای صندوق شامل انواع اوراق مشارکت و سپرده بانکی در مقطع پایان دوره مالی منتهی به  02/70/٨7به قرار زیر بوده است.
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سپرده هاي بانكی
1392/09/30
تاریخ سررسید

نرخ سود

مبلغ اسمی
ریال

درصد از کل
دارائیها
درصد

بلند مدت-0402973414004-صادرات

1395/07/24

22.0%

-

0.00%

بلند مدت-0402973711008-صادرات

1395/07/24

22.0%

-

0.00%

بلند مدت-0403115151008-صادرات

1395/12/28

22.0%

55,000,000,000

2.20%

بلند مدت-0408768439000-ملی

1395/11/30

24.0%

100,000,000,000

4.01%

بلند مدت-157-956-5616263-1-اقتصاد نوین

1395/08/22

23.0%

-

0.00%

بلند مدت-6337-986-8947075-10-موسسه اعتباری مهر

1391/10/07

21.6%

-

0.00%

بلند مدت-1800124484606-کارآفرین

1395/06/06

21.0%

-

0.00%

بلند مدت-1800124511605-کارآفرین

1395/06/06

21.0%

-

0.00%

بلند مدت-1800135667607-کارآفرین

1395/07/27

21.0%

-

0.00%

بلند مدت-1800137048607-کارآفرین

1395/08/04

21.0%

-

0.00%

بلند مدت-2800375896603-کارآفرین

1393/06/24

23.0%

50,000,000,000

2.00%

بلند مدت-2700375902606-کارآفرین

1393/06/24

23.0%

50,000,000,000

2.00%

بلند مدت-1800139998602-کارآفرین

1395/08/14

21.0%

-

0.00%

بلند مدت-2700376101609-کارآفرین

1393/06/25

23.0%

50,000,000,000

2.00%

بلند مدت -2700376098600-کارآفرین

1392/06/25

23.0%

20,000,000,000

0.80%

بلند مدت-2700379344606-کارآفرین

1393/07/01

23.0%

30,000,000,000

1.20%

بلند مدت-2800376372604-کارآفرین

1393/06/25

23.0%

20,000,000,000

0.80%

بلند مدت-1800294876602-کارآفرین

1396/11/03

23.0%

20,000,000,000

0.80%

بلند مدت-2700379326608-کارآفرین

1393/06/24

23.0%

50,000,000,000

2.00%

بلند مدت-2700379375601-کارآفرین

1392/07/01

23.0%

30,000,000,000

1.20%

بلند مدت-2800380081603-کارآفرین

1393/07/02

23.0%

30,000,000,000

1.20%

بلند مدت-2700380843607-کارآفرین

1393/07/03

23.0%

30,000,000,000

1.20%

بلند مدت-2700382388603-کارآفرین

1393/07/07

23.0%

20,000,000,000

0.80%

بلند مدت-2800382464607-کارآفرین

1393/07/08

23.0%

20,000,000,000

0.80%

بلند مدت-2700401315604-کارآفرین

1393/09/02

23.0%

20,000,000,000

0.80%

بلند مدت-2700405642601-کارآفرین

1393/09/12

23.0%

20,000,000,000

0.80%

بلند مدت-54/7856-مسکن

1392/12/14

23.0%

214,120,000,000

8.58%

بلند مدت-6162559980-تجارت

1392/09/11

20.0%

-

0.00%

بلند مدت-6324060721-تجارت

1392/09/27

20.0%

-

0.00%

گواهی سپرده  1018-915-537159-1بانك سرمایه

1393/10/23

21.5%

50,000,000,000

2.00%

گواهی سپرده  1018-915-537159-2بانك سرمایه

1393/11/03

21.5%

50,000,000,000

2.00%

گواهی سپرده  1018-915-537159-3بانك سرمایه

1393/11/05

21.5%

50,000,000,000

2.00%

گواهی سپرده  1018-915-537159-4بانك سرمایه

1393/11/07

21.5%

50,000,000,000

2.00%

گواهی سپرده  1018-915-537159-5بانك سرمایه

1393/11/12

21.5%

50,000,000,000

2.00%

1,079,120,000,000

43.3%
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اوراق مشارکت
1392/09/30
درصد خالص
تاریخ سررسید

نرخ سود

ارزش اسمی دفتری

ارزش روز

کارمزد خرید

خالص ارزش فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ارزش فروش
به کل دارایی
ها

-

-

-

0%

اجاره امید سه ماهه  20درصد

1394/05/25

20

اجاره جوپار سه ماهه  20درصد

1394/10/18

20

19,040,000,000

19,040,000,000

14,736,960

19,025,263,040

1%

اجاره سامان سه ماهه  20درصد

1394/03/28

20

45,460,000,000

45,460,000,000

35,186,040

45,424,813,960

2%

-

-

-

-

درصد

اجاره ماهان 1

1393/12/21

20

اجاره ماهان 2

1394/06/01

20

23,350,000,000

23,350,000,000

18,072,900

23,331,927,100

1%

اجاره مپنا  3ماهه  20درصد

1395/03/28

20

21,070,000,000

21,070,000,000

16,308,180

21,053,691,820

1%

-

-

-

-

0%

-

0%

اجاره مسکن سه ماهه  20درصد

1395/03/17

20

سنگ آهن گهر زمین(سهامی خاص)

1394/09/22

20

2,060,000,000

2,060,000,000

1,594,440

2,058,405,560

0%

مجتمع نارنجستان 2

1395/05/05

20

18,050,000,000

18,050,000,000

13,970,700

18,036,029,300

1%

مشارکت ایران و شرق

1393/05/11

20

-

-

-

-

0%

مشارکت بعثت

1393/10/28

20

-

-

-

-

0%

مشارکت نفت فصلی  20درصد

1393/12/23

20

-

-

-

-

0%

اجاره چادرملو

20

150,000,000,000

150,000,000,000

116,100,000

149,883,900,000

0%

مشارکت بوتان  3ماهه  20درصد
معدنی خاورمیانه

6%

460,950,000,000

460,950,000,000

356,775,300

460,593,224,700

18%

739,980,000,000

739,980,000,000

572,744,520

739,407,255,480

5%

صورتهاي مالی
خالصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری کارآفرین در دوره مالی منتهی به  ١٨02/70/٨7مطابق جداول ذیل می باشند:

0

ترازنامه
یادداشت

1392/09/30
ریال

دارایی ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

5

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

6

1,079,120,000,000

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

7

739,407,255,480

جاری کارگزاران

8

25,164,905,809

حسابهای دریافتنی

9

30,292,244,084

سایر دارایی ها

10

192,123,300

موجودی نقد

11

615,718,819,757

جمع دارایی ها

4,755,952,434

2,494,651,300,864

بدهی ها
پرداختنی به ارکان صندوق

12

8,258,904,953

جاری کارگزاران

8

0

بدهی به سرمایه گذاران

13

14,982,864,323

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

14

1,578,752,957

پیش دریافتها

15

0
24,820,522,233

جمع بدهی ها
16

خالص دارایی ها
تعداد واحد های سرمایه گذاری

2,469,830,778,631
2,367,388
1,043,272

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

٣

صورت سود و زیان
دوره مالی منتهی به
یادداشت

1392/09/30
)ریال(

درآمدها:
سود ( زیان ) فروش اوراق بهادار

17

18,254,295

سود ( زیان ) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

18

1,937,105,066

سود سهام

19

19,603,924

سود ( زیان ) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی

20

0

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

21

153,420,419,952

سایر درآمدها

22

1,710,781
155,397,094,018

جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینه کارمزد ارکان

23

3,518,259,305

سایر هزینه ها

24

106,410,216

جمع هزینه ها

3,624,669,521
151,772,424,497

سود (زیان) خالص

6%

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی ها
دوره مالی منتهی به 1392/09/30
تعداد واحدهای
یادداشت

سرمایه گذاری

ریال

خالص دارایی ها ( واحدهای سرمایه گذاری ) اول دوره

2,947,762

3,069,421,244,087

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

306,931

1,590,310,507,242

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

)(887,305

)(1,113,229,779,413

سود ( زیان ) خالص دوره
تعدیالت

23

خالص دارایی ها ( واحدهای سرمایه گذاری ) پایان دوره

0

-

151,772,424,497

-

)(1,228,443,617,782

2,367,388

2,469,830,778,631

