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 .1کلیات

-1-1تاریخچه فعالیت
صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه ابتدا بانام صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب
میشود ،در تاریخ  1389/03/23تحت شماره  10781نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و در تاریخ  89/4/15مجوز فعالیت را
دریافت نموده است .مضافا"طبق مصوبه مورخ 1391/04/04مجمع عمومی صندوق نام صندوق به صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه تغییر یافته
است.هدف از تشکیل این صندوق ،جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییهای مالی و مدیریت این سبد است .با توجه به
پذیرش ریسک مورد قبول ،تالش میشود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد .برای نیل به این هدف ،صندوق در زمینه های زیر
سرمایه گذاری می نماید:
 سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛ حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس اوراق مشارکت  ،اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:الف – مجوز انتشار آنها از سوی دولت ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد ؛
ب -سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
ج -به تشخیص مدیر  ،یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار
ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
 گواهی های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هرنوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ( )5اساسنامه 3 ،سال است .مرکز اصلی صندوق در تهران شهرک غرب ،بلوار دادمان ،خیابان فخار مقدم،نبش
بوستان دوم غربی ،پالک 22طبقه 3واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

سال مالی صندوق ؛
طبق ماده  5اساسنامه سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی  ،از ابتدای مرداد ماه هرسال تا انتهای تیرماه سال بعد است  ،به جز اولین سال
مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان تیر ماه سال بعد خاتمه می یابد.
طی ثبت صورتجلسه مجمع مورخ  1396/06/25مبنی بر تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ  1399/06/24با رعایت قوانین و مقررات  ،از طرف سازمان
بورس و اوراق بهادار بالمانع اعالم گردید .
-2-1اطالع رسانی
کل یه اطالعات مرتبط با فعال یت صن ن ندوق سنننرمایه گذاری گنجی نه رفاه م طابق با ماده  54اسننناسن ن نامه در تارنمای صن ن ندوق به آدرس
 www.refahfund.comدرج گردیده است.
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.2ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه که از این به بعد صندوق نامیده میشود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق ،از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز تشکیل میشود .دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز به شرطی که
حداقل  5درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند ،از حق رأی در مجمع برخوردارند .درتاریخ گزارش دارندگان واحدهای
سرمایهگذاری ممتازی که دارای حق رای بودهاند شامل اشخاص ذیل است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز

تعداد واحدهای ممتاز
تحت تملک

درصد واحدهای تحت
تملک

990
10
1000

99
1
100

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
بانک رفاه کارگران

مدیر صندوق ،شرکت کارگزاری بانک رفاه است که در تاریخ  1373/01/06با شمارة ثبت  103843نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران
به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت است از تهران شهرک غرب ،بلوار دادمان ،خیابان فخار مقدم ،نبش بوستان دوم غربی ،پالک 22طبقه.3
متولی صندوق ،سبدگردان نوین نگر آسیا است که در تاریخ  1393/08/27به شماره ثبت  463624نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان
تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارتست از تهران – بلوار میرداماد -روبروی بانک مرکزی – برج رز میرداماد – طبقه  4واحد .403
حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسی هدف همکاران است که درتاریخ 1390/02/19با شماره ثبت  27442نزد مرجع ثبت شرکتهای
شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارتست از تهران – خیابان سئول -باالتر از نیایش -خیابان دوم شرقی -شماره  -1طبقه
دوم.
 .3واحدهای سرمایهگذاری
واحدهای سرمایهگذاری صندوق به دو دستة واحدهای سرمایهگذاری عادی و واحد های سرمایهگذاری ممتاز تقسیم میشود .واحد سرمایهگذاری
عادی ،فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است .واحد سرمایهگذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال اما غیرقابل
ابطال میباشد .تعداد واحدهای سرمایهگذاری در تاریخ  1397/07/30تعداد  35.333واحد بوده که این تعداد شامل  34.333واحد سرمایهگذاری
عادی و  1،000واحد سرمایهگذاری ممتاز میباشد.
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-4وضعیت سرمایهگذاریها در پایان دوره مالی
 .4-1ترکیب داراییهای صندوق:
جدول و نمودار زیر ،ترکیب سرمایهگذاریهای صندوق در پایان سال مالی مورد گزارش را نشان میدهد .صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه براساس ماده ...
اساسنامه و نصابهای موجود در امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده به نسبت به سرمایهگذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت
اقدام نموده است:

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ 1397/07/30
خالص ارزش فروش (ریال)

عنوان
سپرده بانکی

12,479,603,529

اوراق بهادار

267,855,573,834

سایر داراییها

14,908,783,860

 .2-4ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک نوع دارایی:

درصد خالص ارزش

سود(زیان)ناشی از فروش اوراق مشارکت

سود (زیان)فروش

اسنادخزانه-م13بودجه981016-96

17,222,506

0.01%

اسنادخزانه-م2بودجه970612-96

27,863,311

0.01%
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.5سود (زیان) فروش اوراق بهادار:
سود (زیان)حاصل از فروش سهام

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

سود (زیان) فروش

پارس خودرو

907,564

581,659,430

()633,594,243

()2,762,882

()2,908,295

()57,605,990

بهمن دیزل

2

6,600

()6,513

()31

()7

49

پاالیش نفت شیراز

20,000

569,000,000

()619,891,936

()2,702,750

()569,000

()54,163,686

پتروشیمی فجر

11,800

90,902,645

()69,943,036

()431,788

()90,902

20,436,919

لبنیات پاک

100,000

158,030,000

()145,715,660

()750,642

()158,030

11,405,668

پتروشیمی جم

43,590

843,466,500

()797,325,634

()4,006,464

()843,466

41,290,936

تراکتورسازیایران

300,000

720,000,000

()702,285,299

()3,420,000

()3,600,000

10,694,701

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

60,000

493,010,210

()372,888,539

()2,341,799

()493,010

117,286,862

باما

50,000

410,778,833

()207,061,275

()1,951,200

()410,779

201,355,579

پتروشیمی زاگرس

10,000

505,000,000

()362,688,963

()2,398,749

()505,000

139,407,288

کویر تایر

98,854

435,678,000

()345,906,980

()2,069,470

()435,678

87,265,872

صنعتی بهشهر

800,000

2,384,327,663

()1,704,170,750

()11,325,551

()2,384,327

666,447,035

صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا

100,000

1,006,500,000

()1,005,796,925

()4,780,875

()5,032,500

()9,110,300

(ریال)

س .صنایعشیمیاییایران

500,000

1,691,308,684

()1,679,959,129

()8,033,716

()3,024,230

291,609

سرمایه گذاری دارویی تامین

200,000

880,493,641

()955,591,252

()4,182,344

()4,402,469

()83,682,424

پتروشیمی مبین

200,000

1,861,073,621

()870,033,648

()8,840,100

()1,861,074

980,338,799

تولید و صادرات ریشمک

565,416

11,020,226,302

()6,022,857,663

()52,346,063

()37,792,576

4,907,230,000

ملی صنایع مس ایران

921,889

3,852,265,080

()2,396,364,028

()18,298,257

()3,852,265

1,433,750,530

فوالد کاوه جنوب کیش

200,000

900,153,602

()567,017,153

()4,275,730

()900,153

327,960,566

کمباین سازی ایران

300,000

351,635,775

()218,053,045

()1,670,268

()351,636

131,560,826

داده گسترعصرنوین-های وب

450,000

2,173,500,000

()2,664,762,745

()10,324,125

()2,173,500

()503,760,370

گلتاش

70,000

560,600,000

()365,929,628

()2,662,850

()560,600

191,446,922

گروه دارویی سبحان

210,069

616,299,399

()660,050,084

()2,927,421

()2,937,470

()49,615,576

فوالد مبارکه اصفهان

800,000

4,284,305,651

()2,804,387,991

()20,350,446

()11,816,977

1,447,750,237

معدنی و صنعتی گل گهر

200,002

1,680,601,170

()882,915,728

()7,982,858

()1,680,602

788,021,982

نفت سپاهان

158,908

4,235,010,820

()3,295,325,525

()20,116,296

()4,235,012

915,333,987

سیمان خوزستان

100,000

511,480,000

()300,948,446

()2,429,529

()511,480

207,590,545

پتروشیمی پارس

50,000

1,686,683,150

()1,250,537,213

()8,011,746

()1,686,683

426,447,508

1,412,033

1,047,002,626

()1,129,798,668

()4,973,262

()5,234,907

()93,004,211

نیروکلر

300,000

1,696,482,349

()1,253,953,574

()8,058,289

()1,696,482

432,774,004

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

66,174

830,292,608

()620,187,304

()3,943,890

()830,293

205,331,121

مخابرات ایران

400,002

808,063,752

()742,295,129

()3,838,300

()808,064

61,122,259

صنایعخاکچینیایران

84,323

868,132,488

()785,910,750

()4,123,627

()868,133

77,229,978

پتروشیمی فناوران

17,761

1,081,644,900

()797,856,579

()5,137,812

()1,081,645

277,568,864

داروسازی کاسپین تامین

53,297

گروه بهمن

جمع

560,249,760

()602,981,272

()2,661,188

()2,786,304

()48,179,004

51,395,865,259

()37,834,992,307

()244,130,318

()108,523,549

13,208,219,085
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 .6سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:
دوره مالی سه ماهه
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی

سال مالی منتهی

به 1396/07/30

به 1397/04/31

93,333,203,872

4,275,830,520

14,432,027,798

971,524,220

()39,399,621

980,933,902

0

0

13,094,507

94,304,728,092

4,236,430,899

15,426,056,207

منتهی به
1397/07/30

سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت سهام
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت حق تقدم
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت
جمع

 .7خالص ارزش داراییهای صندوق:

شاخص ارزیابی صندوقهای سرمایهگذاری ،خالص ارزش داراییهای صندوق ( )NAVمیباشد ،همانگونه که در نمودار زیر مشاهده میگردد،
خالص ارزش داراییهای صندوق تا پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ  1397/07/30مبلغ  265،600،103،079ریال بوده است.
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 .8بازدهی صندوق:
مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه از زمان ابتدا دوره  1397/05/01تا پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ  1397/07/30با
بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:
شرح

مقدار در 1397/05/01

مقدار در 1397/07/30

درصد بازدهی

 NAVصندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه

4,220,607

7,517,055

78.1%

شاخص کل بورس اوراق بهادار

108,658

187,778

72.8%

 .9استراتژی سرمایهگذاری صندوق
استراتژیهای سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه عبارت است از :خرید انواع اوراق بهادار در بورس و فرابورس ،حق تقدم خرید سهام
پذیرفته شده در بورس و فرابورس ،اوراق مشارکت ،اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی به منظور کاهش ریسک سرمایهگذاری می باشد.
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