گزارش عملکرد صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
دوره مالی 3ماهه منتهی به 1395/07/30

گزارش عملکرد صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه دوره مالی 3ماهه منتهی به 1395/07/30
 .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 2 ،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  1394/05/12مبنی بر تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ  1395/10/14با 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.
.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:
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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 ،موسسه حسابرسی قواعد است که در تاریخ  1385/09/15به شماره ثبت  20516نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان
تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارتست از تهران – خیابان ولیعصر -باالتر از زرتشت شرقی – کوچه جاوید – پالک  11واحد .6
ضامن 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
حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (حسابداران رسمی) است که در تاریخ  1375/03/28به شماره ثبت
 8977نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارتست از تهران – خیابان سهروردی شمالی – خیابان
خرمشهر -خیابان شهید عربعلی – شماره  -1واحد . 6
 .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  1395/07/30تعداد  25،587واحد بوده که این تعداد شامل  24،587واحد سرمایهگذاری عادی و  1،000واحد سرمایهگذاری
ممتاز میباشد.
-4وضعیت سرمایهگذاریها در پایان دوره مالی
 .1-4ترکیب 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 1395/07/30
خالص ارزش فروش (ریال)

عنوان
سپرده بانکی

17،493،737،659

اوراق بهادار

63،505،768،551

سایر داراییها

8،052،243،221
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 .4-2ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک نوع دارایی:

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ 95/07/30

سایر داراییها

اوراق بهادار

سپرده بانکی

سود(زیان)ناشی از فروش اوراق مشارکت

سود
(زیان)فروش

درصد خالص ارزش فروش
به کل داراییها

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

13،518،853

0.02 %
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 .5سود (زیان) فروش اوراق بهادار:
کارمزد

مالیات

سود (زیان)حاصل از فروش سهام (ریال)

ایران خودرو

1,000,000

3,310,806,305

()3,618,744,314

()17,514,162

()16,554,032

()342,006,203

بهمن دیزل

189,916

846,582,642

()883,379,086

()4,339,491

()4,232,915

()45,368,850

تولید برق عسلویه مپنا

291

3,847,020

()3,827,599

()24,270

()19,235

()24,084

سایپا

2,000,000

2,403,110,160

()2,749,340,044

()12,712,439

()12,015,550

()370,957,873

سرمایه گذاری آتیه دماوند

400,000

1,485,690,000

()1,444,690,591

()7,859,298

()7,428,450

25,711,661

سرمایه گذاری دارویی تامین

9,060

63,607,200

()65,098,376

()336,483

()318,036

()2,145,695

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

2,407,952

4,732,371,531

()5,512,391,020

()25,034,221

()23,661,858

()828,715,568

البرزدارو

95,473

1,127,587,823

()712,021,590

()5,964,939

()5,637,938

403,963,356

آهنگری تراکتورسازی ایران

250,000

587,880,000

()487,588,183

()3,109,892

()2,939,400

94,242,525

ایران خودرودیزل

1,000,000

1,220,679,394

()1,227,315,479

()6,457,386

()6,103,399

()19,196,870

باما

177,500

817,110,500

()773,965,796

()4,332,596

()4,085,553

34,726,555

بانک انصار

54,990

121,944,970

()108,865,568

()645,090

()609,725

11,824,587

پتروشیمی فجر

221

3,319,862

()3,105,109

()24,284

()16,599

173,870

تجارت الکترونیک پارسیان

200,000

948,388,674

()917,849,107

()5,016,970

()4,741,943

20,780,654

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

123,560

2,099,082,057

()2,091,585,139

()10,726,309

()10,495,410

()13,724,801

تولید برق ماهتاب کهنوج

12,399

117,944,414

()114,664,853

()602,696

()589,723

2,087,142

داروسازی سینا

40,000

1,110,748,652

()1,033,122,364

()5,875,862

()5,553,743

66,196,683

ذغالسنگ نگین طبس

300,000

1,048,676,000

()999,383,604

()5,547,490

()5,243,380

38,501,526

رینگسازیمشهد

400,000

503,150,000

()492,422,222

()2,661,661

()2,515,750

5,550,367

سرمایه گذاری البرز(هلدینگ

321,627

1,398,992,371

()1,306,395,216

()7,425,067

()6,994,962

78,177,126

سرمایه گذاری صنعت ومعدن

1,307

2,169,620

()1,826,793

()22,798

()10,848

309,181

سرمایهگذاریتوکافوالد(هلدینگ

1,000,000

1,767,578,505

()1,539,878,881

()9,350,492

()8,837,893

209,511,239

سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ

1,413,996

2,608,303,214

()2,375,828,558

()13,797,918

()13,041,518

205,635,220

شرکت ارتباطات سیار ایران

28

946,400

()375,888

()21,220

()4,732

544,560

شرکت آهن و فوالد ارفع

550,000

2,157,628,908

()1,323,410,954

()11,025,483

()10,788,143

812,404,328

صنعتی بهشهر

60,000

154,977,762

()92,657,790

()819,831

()774,888

60,725,253

کارت اعتباری ایران کیش

385,000

1,690,549,000

()1,422,201,444

()8,943,005

()8,452,745

250,951,806

کارتن ایران

290,318

1,015,342,699

()778,739,153

()5,371,168

()5,076,714

226,155,664

کشتوصنعتپیاذر

44,501

129,912,920

()134,043,572

()697,894

()649,565

()5,478,111

گروه دارویی سبحان

1,955

15,060,865

()13,509,970

()79,670

()75,304

1,395,921

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

500,000

751,965,509

()1,033,297,243

()3,977,890

()3,759,827

()289,069,451

گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو

161,634

684,522,950

()655,627,981

()3,621,132

()3,422,615

21,851,222

مخابرات ایران

6,962

15,788,216

()12,995,140

()83,520

()78,941

2,630,615

34,946,266,143

()33,930,148,627

()184,022,627

()174,731,334

657,363,555

جمع

تعداد

-

ارزش دفتری

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

دوره مالی سه ماهه

دوره مالی سه

منتهی به

ماهه منتهی به

1395/07/30

1394/07/30

سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت سهام

124,361,750

739,555,664

()1,712,566,357

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت حق تقدم

800,788,681

-

()614,434,544

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت

()112,579,028

-

1,077,214,506

جمع

812,571,403

739,555,664

()1,249,786,395

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به
1395/04/31

 .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 3ماهه منتهی به تاریخ  1395/07/30مبلغ 79،963،566،329ریال بوده است.

خالص دارایی ها
84,000,000,000
83,000,000,000
82,000,000,000
81,000,000,000
80,000,000,000
79,000,000,000

78,000,000,000
77,000,000,000
76,000,000,000

1395/05/01
1395/05/05
1395/05/09
1395/05/13
1395/05/17
1395/05/21
1395/05/25
1395/05/29
1395/06/02
1395/06/06
1395/06/10
1395/06/14
1395/06/18
1395/06/22
1395/06/26
1395/06/30
1395/07/03
1395/07/07
1395/07/11
1395/07/15
1395/07/19
1395/07/23
1395/07/27
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قیمت ابطال
3,160,000

3,140,000
3,120,000
3,100,000
3,080,000
3,060,000
3,040,000
3,020,000
3,000,000

1395/07/27
1395/07/23
1395/07/19
1395/07/15
1395/07/11
1395/07/07
1395/07/03
1395/06/30
1395/06/26
1395/06/22
1395/06/18
1395/06/14
1395/06/10
1395/06/06
1395/06/02
1395/05/29
1395/05/25
1395/05/21
1395/05/17
1395/05/13
1395/05/09
1395/05/05
1395/05/01

2,980,000

 .8بازدهی صندوق:
مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه از زمان ابتدا دوره  1395/05/01تا پایان دوره مالی 3ماهه منتهی به تاریخ  1395/07/30با
بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:
مقدار در

مقدار

1395/05/01

در1395/07/30

 NAVصندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه

3،031،570

3،125،164

% 3.09

شاخص کل بورس اوراق بهادار

74.514

78.091

% 4.80

شرح

درصد بازدهی

 .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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