گزارش عملكرد صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري کارآفرين براي سال مالی منتهی به 3131/60/13

صندوق سرمايهگذاري مشترک کارگزاري کارآفرين
گزارش عملكرد
براي سال مالی
منتهی به 11شهریورماه 1118
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 -3اطالعات کلی صندوق

تاريخچه تاسيس صندوق
صندوق سرمایه گذاري مشترک کارگزاري کارآفرین در تاریخ 1181/40/21با دریافت مجوز از سازمان بورس و
اوراق بهادار )سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاري موضوع بند  24ماده  1قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه
سال  ،1180فعالیت خود را آغاز کرد .این صندوق با شماره  14181نزد سبا و شماره 28211نزد اداره ثبت
شرکتها به ثبت رسیده است .عملكرد این 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 آخرین تصمیمات مجمع مورخ
1111/40/10و تائیدیه سازمان بورس تا تاریخ 1118/40/21تمدید گردید.
محل اقامت صندوق:
مرکز اصلی صندوق در تهران  ،خیابان آفریقا  ،بلوار صبا ،پالک ، 8طبقه اول شرکت کارگزاري بانک کارآفرین واقع
شده و صندوق داراي  111شعبه می باشد.
ارکان صندوق سرمايهگذاري
صندوق سرمایهگذاري مشترک کارگزاري کارآفرین که از این به بعد صندوق نامیده می شوود از ارکوان زیور تشوكی
شده است:
 -2-3مجمع صندوق ،از اجتماع دارندگان واحدهاي سرمایهگذاري ممتواز تشوكی مویشوود .دارنودگان واحودهاي
سرمایهگذاري ممتاز به شرطی که حداق نصف به عالوة یک واحدهاي سرمایه گذاري را دارا باشوند  ،از حور ر ي در
مجمع برخوردارند.
در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهاي سرمایهگذاري ممتازي که داراي حر ر ي بوده شام اشخاص زیر است:
رديف

نام دارندگان واحدهاي ممتاز

1

بانك کارآفرين

2

شرکت کارگزاري بانك کارآفرين

جمع
2

تعداد واحدهاي ممتاز

درصد واحدهاي

تحت تملك

تحت تملك

21,066

30

3,066

0

16,666
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 -2-2مدير و مديرثبت صندوق  :شرکت کارگزاري بانک کارآفرین است که در تاریخ  1181/40/41با شماره ثبت
 1111نزد مرجع ثبت شرکت هاي شهرستان اردبی به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت اسوت از تهوران  ،بلووار
آفریقاي شمالی ،بلوار صبا ،پالک ،8واحد .0
 -2-1متولی صندوق : ,موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ  1111/40/41بوه شوماره ثبوت
 2111نزد مرجع ثبت شرکت هاي شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارتست از تهران ،خیابوان
وصال شیرازي  ،خیابان بزرگمهر غربی ،کوي اسكو ،شماره  10طبقه چهارم.
 -2-4ضامن نقد شوندگی صندوق  ,بانک کارآفرین است که در تواریخ  1108/41/10بوا شومارة ثبوت 110111
وشناسة ملی  141424241221نزد مرجع ثبت شرکت هاي شهرستان تهران به ثبوت رسویده اسوت .نشوانی ضوامن
نقدشوندگی عبارت است از تهران ،خیابان ولیعصر ،روبروي پارک ملت ،ناهید غربی ،شماره .10
 -2-0حسابرس صندوق ,موسسه حسابرسی رهبین است که در تاریخ  1101/41/28به شوماره ثبوت  8100نوزد
مرجع ثبت شرکت هاي موسسات غیر تجاري تهران به ثبت رسیده اسوت .نشوانی حسوابرس عبارتسوت از تهوران ،خ
سهروردي شمالی،خ خرمشهر ،خیابان شهید عربعلی(نوبخت) ،پالک  1واحد.1
 -2اهداف و استراتژي هاي صندوق:
 -2-1هدف از تشكی صندوق ،جمع آوري سرمایه از سرمایه گذاران و تشكی سبدي از دارایوی هوا و مودیریت ایون
سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول ،تالش می شود ،بیشترین بوازدهی ممكون نصویب سورمایه گوذاران
گردد .انباشته شدن سرمایه در صندوق ،مزیت هاي متعددي نسبت به سرمایه گذاري انفورادي سورمایه گوذاران دارد:
اوالً هزینة بكوارگیري نیروهواي متخصو ،،گوردآوري و تيلیو اطالعوات و گوزین
همةسرمایه گذاران تقسیم می شوود و سورانة هزینوة هور سورمایه گوذار کواه

سوبد بهینوة اوراق بهوادار بوین
موی یابود .ثانیواً ،صوندوق ازجانوب

سرمایهگذاران ،کلیة حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبی دریافت سود سهام وکوپن اوراق بهادار را انجام می دهود
و در نتیجه سرانة هزینة هر سرمایه گذار براي انجام سرمایه گذاري کواه

موی یابود .ثالًوا ً ،امكوان سورمایه گوذاري

مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاري کاه

می یابد.

 -2-2صندوق فقط می تواند در دارایی هاي ریالی داخ کشور سرمایه گذاري کند و سرمایه گذاري خوارجی (ارزي)
به هر نوع و شك غیرمجاز میباشد .صندوق در دارایی هایی به شرح زیرسرمایه گذاري می کند:
 : -2- 2-1سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
 : -2-2-2حر تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
1
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 : -2-2-1اوراق مشارکت ،اوراق صكوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداري که تمامی شرایط زیر را داشته
باشد:
الف -مجوز انتشار آنها از سوي دولت ،بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده
باشد؛
ب -سود حداقلی براي آن ها تضمین و مشخ ،شده باشد؛
ج -به تشخی ،مدیر ،یكی از مؤسسات معتبر بازخرید آنها را قب از سررسید تعهدکرده باشد یا امكان تبدی کردن
آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجودداشته باشد.
 : -2-2-0گواهی هاي سپردة منتشره توسط بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباري داراي مجوز ازبانک مرکزي جمهوري
اسالمی ایران.
 : -2-2-1هر نوع سپرده گذاري نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسالمی
ایران.
 : -2-1این صندوق از نوع صندوق هاي سرمایه گذاري در اوراق مشارکت و سود بانكی است و اکًر وجوه خود را به
شرح جدول زیر صرف خرید اوراق و سهام وسرمایه گذاري در سپرده هاي بانكی می کند .همچنین در طول عمر
صندوق حد نصاب هاي صفيه بعد بر اساس ارزش روز دارایی هاي صندوق رعایت می شود:
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حدنصاب ترکيب دارايیهاي صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري کارآفرين
موضوع سرمايهگذاري

توضيحات

سرمايهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ,گواهی سپرده بانكی و سپرده بانكی

حداقل  %50از کل دارايیهاي صندوق

-1-1

اوراق بهادار با درآمد ثابت داراي مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار

حداق  %14از ک داراییهاي صندوق

-2-1

گواهی سپرده بانكی و سپرده بانكی

حداکًر  %14از ک داراییهاي صندوق

-1-1

اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر

حداکًر  %04از ک داراییهاي صندوق

-0-1

اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن

حداکًر  %14از ک داراییهاي صندوق

رديف
1

سهام ,حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام پذيرفته شده در بورس
2

تهران يا بازار اول و دوم فرابورس ايران و گواهی سپرده کااليی پذيرفته شده در
بورس

حداقل  %0و حداکثر  %26از کل دارايیهاي
صندوق

-1-2

سهام و حرتقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر

حداکًر  %1از سهام و حر تقدم سهام منتشره ناشر

-2-2

سهام و حر تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام

حداکًر  %1از ک داراییهاي صندوق

-1-2

سهام ،حرتقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت

حداکًر  %1از ک داراییهاي صندوق

-0-2

سهام ،حر تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم
فرابورس ایران

حداکًر  %1از ک داراییهاي صندوق

-1-2

اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام

حداکًر  %1از ارزش روز سهام و حر تقدم سهام
صندوق

-1-2

اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

حداکًر  %14از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوي
مجاز سرمایهگذاري صندوق در سهام

-0-2

سرمایه گذاري در گواهی سپرده کاالیی پذیرفته شده نزد یكی از بورسها

حداکًر  %1از ک دارایی هاي صندوق
حداکثر  %0از کل دارايیهاي صندوق و تا سقف

1

واحدهاي سرمايهگذاري "صندوق هاي سرمايه گذاري"*

 %16از تعداد واحدهاي صندوق سرمايهپذير که
نزد سرمايهگذاران میباشد.

 : -2-0این صندوق براي دست یابی به بازدهی بیشتر از بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار تهران معیار مياسبة نرخ
( )TEDPIXطراحی شده است .تغییرات شاخ ،قیمت و بازدهی نقدي متوسط بازدهی بورس تهران است.
 -1واحدهاي سرمايه گذاري:

ارزش مبناي هر واحد سرمایه گذاري برابر یک میلیون ریال است که باید روي گواهی هاي سرمایه گذاري قید شود.
واحدهاي سرمایه گذاري صندوق به دو نوع ممتاز و عادي به شرح زیرتقسیم می شود:

1
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الف) واحدهاي سرمایه گذاري ممتاز که تعداد آن ها  14.444واحد سرمایه گذاري است ،قب ازشروع دورة پذیره
نویسی اولیه مطابر مادة  ،8کالً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداري می شود .این نوع واحدهاي سرمایه
گذاري غیرقاب ابطال ولی قاب انتقال به غیرمی باشد.
ب) واحدهاي سرمایه گذاري عادي که در طول دورة پذیره نویسی اولیه یا پس از تشكی صندوق صادر می شود .این
نوع واحدهاي سرمایه گذاري قاب ابطال ولی غیرقاب انتقال می باشد .حداکًر واحدهاي سرمایه گذاري عادي نزد
سرمایه گذاران در امیدنامه قید شده است.
سال مالی منتهی به 3131/60/13
يادداشت
خال ،دارایی ها (واحدهاي سرمایه گذاري) اول دوره/سال
واحد هاي سرمایه گذاري صادر شده طی دوره/سال
واحد هاي سرمایه گذاري ابطال شده طی دوره/سال

تعداد

ريال

8،140،244

8،111،118،111،100

8،100،188

8،100،188،444،444

)(1،210،118

)(1،210،118،444،444

-

1،102،411،211،114

-

)(1،182،082،010،211

-

22،842،810،101

36,031,536

36,003,226,212,562

سود (زیان)خال ،دوره/سال
سود تقسیمی

20

تعدیالت

21

خال ،دارایی هاي پایان دوره/سال

 -0بازدهی صندوق طی سال مالی منتهی به 3131/60/13

بازده صندوق

شاخص صندوقها

شاخص بازار

بازده
هفته اخير

83.0

-

-83.8

ماه اخير

.308

-

..331

سه ماه اخير

3311

-

12332

يك سال اخير

1.382

003.0

1
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 -1ترازنامه در تاريخ :3131/60/13
3131/60/13

3135/60/13

يادداشت

ريال

ريال

سرمایه گذاري در سهام و حر تقدم

1

118،211،112،100

110،211،124،801

سرمایهگذاري در سپرده هاي بانكی

1

0،118،118،140،110

1،142،410،418،211

سرمایه گذاري در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی
اليساب

0

0،110،188،811،121

0،010،118،428،014

صندوقهاي سرمایهگذاري

8

11،141،101،111

11،110،211،112

حسابهاي دریافتنی

1

04،104،141،011

00،818،041،101

سایر دارایی ها

14

118،181،822

111،111،148

موجودي نقد

11

20،110،101

1،111،811

36,541,534,110,341

1,130,554,164,011

دارايی ها:

جمع داراییها
بدهی ها
جاري کارگزاران

12

1،108،011،100

4

پرداختنی به ارکان صندوق

11

10،011،018،201

10،111،121،112

پرداختنی به سرمایه گذاران

10

11،110،111،128

11،280،141،411

سایر حسابهاي پرداختنی و ذخایر

11

0،441،411،211

0،121،214،110

15,054,304,240

00,350,111,242

36,003,226,212,562

1,113,031,330,140

3,664,401

3,664,201

جمع بدهیها
11

خالص دارايیها
خال ،داراییهاي هر واحد سرمایهگذاري

0
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 -3صورت سود زيان منتهی به :3131/60/13

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

3131/60/13

3135/60/13

ريال

ريال

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

10

11،210،141،024

04،118،011،421

سود (زیان) تيقر نیافته نگهداري اوراق بهادار

18

200،281،101،410

)(121،011،010،101

سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی
اليساب

11

04،812،101،011

02،001،018،012

24

1،120،100،480،401

1،118،114،181،014

21

144،800،111

211،111،111

2,610,231,334,162

3,330,143,203,231

يادداشت
درآمد ها:

سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزينه ها:
هزینه کارمزد ارکان

22

14،808،101،200

11،011،188،811

سایر هزینه ها

21

2،041،181،018

1،801،111،110

01,213,301,532

01,235,362,433

3,352,633,210,036

3,105,041,100,534

24881%

11811%

18.11%

22821%

جمع هزينه ها
سود (زيان)خالص
بازده میانگین سرمایه گذاري

1

بازده سرمایه گذاري پایان سال

2

8

