گزارش عملکرد صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
برای دوره مالی سالیانه منتهی به تاریخ  13تیر ماه 3131

گزارش عملکرد صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه برای دوره مالی سالیانه منتهی به تاریخ  13تیر ماه 3131

 .3کلیات

-3-3تاریخچه فعالیت
صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه ابتدا بانام صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب
میشود ،در تاریخ  9231/32/32تحت شماره  93739نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و در تاریخ  31/4/91مجوز فعالیت را
دریافت نموده است .مضافا"طبق مصوبه مورخ 9219/34/34مجمع 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 ( )1اساسنامه 2 ،سال است .مرکز اصلی صندوق در تهران شهرک غرب ،بلوار دادمان ،خیابان فخار مقدم،نبش
بوستان دوم غربی ،پالک 33طبقه 2واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

سال مالی صندوق ؛
طبق ماده  1اساسنامه 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  9210/30/31مبنی بر تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ  9211/30/34با رعایت قوانین و مقررات  ،از طرف سازمان
بورس و اوراق بهادار بالمانع اعالم گردید .
-3-2اطالع رسانی
کل یه اطال عات مرتبط با فعال یت صن ن ندوق سنننر ما یه گذاری گنجی نه ر فاه م طابق با ماده  14اسننناسن ن نا مه 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  1درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند ،از حق رأی در مجمع برخوردارند .در تاریخ 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

113
93
9333

11
9
933

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
بانک رفاه کارگران

مدیر صندوق ،شرکت کارگزاری بانک رفاه است که در تاریخ  9272/39/30با شمارة ثبت  932342نزد 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 33طبقه.2
متولی صندوق ،سبدگردان نوین نگر آسیا است که در تاریخ  9212/33/37به شماره ثبت  402034نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان
تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارتست از تهران – بلوار میرداماد -روبروی بانک مرکزی – برج رز میرداماد – طبقه  4واحد .432
حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسی هدف همکاران است که درتاریخ 9213/33/91با شماره ثبت  37443نزد مرجع ثبت شرکتهای
شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارتست از تهران – خ شریعتی -خ ظفر -بعد از خ شمس تبریزی پالک  943طبقه سوم
واحد3
 .1واحدهای 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  9213/34/29تعداد  33،332واحد بوده که این تعداد شامل  37،332واحد سرمایهگذاری
عادی و  9،333واحد سرمایهگذاری ممتاز میباشد.
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-4وضعیت سرمایهگذاریها در پایان دوره مالی
 .4-3ترکیب داراییهای صندوق:
جدول و نمودار زیر ،ترکیب سرمایهگذاریهای صندوق در پایان دوره 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 1398/04/31
خالص ارزش فروش (ریال)

عنوان
سپرده بانکی

17,083,333,693

اوراق بهادار

317,730,358,379

سایر داراییها

18,531,670,154

 .4-2ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک نوع دارایی:
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.5سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سال مالی منتهی به 1398/04/31

سال مالی منتهی به 1397/04/31

118,953,507,097

8,478,038,959

سود حاصل از فروش حق تقدم سهام

2,697,701,510

191,641,316

سود حاصل از فروش اوراق مشارکت

45,085,817

250,452,425

121,696,294,424

8,920,132,700

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود حاصل از فروش سهام

جمع

 .6سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به 1398/04/31

سال مالی منتهی به 1397/04/31

سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت سهام

83,879,174,786

14,432,027,798

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت حق تقدم

2,488,678,560

980,933,902

0

13,094,507

86,367,853,346

15,426,056,207

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت
جمع
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 .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 سالیانه منتهی به تاریخ  9213/34/29مبلغ  224،273،931،913ریال بوده است.
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 .1بازدهی صندوق:
مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه از زمان ابتدا دوره  9217/31/39تا پایان دوره مالی سالیانه منتهی به تاریخ  9213/34/29با
بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:

شرح

مقدار در 1397/05/01

مقدار در 1398/04/31

درصد بازدهی

 NAVصندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه

4,220,607

11,847,717

180.7%

شاخص کل بورس اوراق بهادار

108,658

253,056

132.9%

 .3استراتژی 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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