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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 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  1396/03/27مبنی بر تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ  1396/06/24با 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.
.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 ،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
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  1396/04/31تعداد  33،493واحد بوده که این تعداد شامل  32،493واحد 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 1396/04/31
خالص ارزش فروش (ریال)

عنوان
سپرده بانکی

5،574،445،847

اوراق بهادار

94،326،627،582

سایر داراییها

12،654،964،131
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 .4-2ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک نوع دارایی:

درصد خالص ارزش
سود (زیان ) فروش فروش به کل دارایی
ها

اوراق مشارکت
اجاره رایتل ماهانه  20درصد

()26,528,811

3.01%-

اجاره رایتل -2سه ماهه  22درصد

()182,244,345

20.71%-

اسناد خزانه اسالمی ک.مدت951019

5,255,336

0.60%

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

()271,295,513

30.83%-

اوراق مرابحه بناگستر کرانه

()8,337,543

0.95%-

اوراق مشارکت شهرداری شیراز1393

()4,592

0.00%

اوراق مشارکت گلگهر  3ماهه %20

7,525,655

0.86%

گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا

()11,082,323

1.26%-

جمع

()486,712,136

55.3%-
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 .5سود (زیان) فروش اوراق بهادار:
کارمزد

مالیات

سود (زیان ) فروش

شرکت
آسان پرداخت پرشین

31,856

497,050,049

()320,076,191

()2,629,394

()2,485,252

171,859,212

البرزدارو

95,473

1,127,587,823

()1,069,916,869

()5,964,939

()5,637,938

46,068,077

آهنگری تراکتورسازی ایران

250,000

587,880,000

()493,637,475

()3,109,892

()2,939,400

88,193,233

ایران خودرو

1,000,000

3,310,806,305

()3,143,318,958

()17,514,162

()16,554,032

133,419,153

ایران خودرودیزل

1,000,000

1,220,679,394

()1,239,876,259

()6,457,386

()6,103,399

()31,757,650

150,000

605,278,408

()703,819,519

()3,201,920

()3,026,393

()104,769,424

باما

364,167

1,953,575,666

()1,667,275,252

()10,344,496

()9,767,877

266,188,041

بانک انصار

950,000

1,724,703,960

()1,946,166,513

()9,123,681

()8,623,520

()239,209,754

بانک ملت

3,125,000

3,639,640,490

()5,969,188,437

()19,253,691

()18,198,204

()2,366,999,842

بهمن دیزل

189,916

846,582,642

()836,017,990

()4,339,491

()4,232,915

1,992,246

پاکسان

160,000

1,044,585,699

()913,468,265

()5,525,857

()5,222,928

120,368,649

پاالیش نفت بندرعباس

115,000

631,540,000

()635,805,067

()3,340,844

()3,157,700

()10,763,611

پاالیش نفت تبریز

100,000

488,175,000

()526,061,203

()2,582,449

()2,440,875

()42,909,527

پتروشیمی زاگرس

123,709

2,203,632,181

()1,910,891,071

()11,260,556

()11,018,162

270,462,392

پتروشیمی شازند

235,000

814,753,664

()740,541,628

()4,310,044

()4,073,769

65,828,223

پتروشیمي فجر

273,221

1,606,046,862

()1,524,792,635

()8,502,702

()8,030,235

64,721,290

تجارت الکترونیک پارسیان

640,000

2,704,048,674

()2,211,083,218

()14,304,418

()13,520,245

465,140,793

توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان

123,560

2,099,082,057

()2,112,806,858

()10,726,309

()10,495,410

()34,946,520

توسعهمعادنوفلزات

537,426

685,419,038

()612,741,655

()3,625,859

()3,427,094

65,624,430

تولید برق عسلویه مپنا

51,291

638,561,100

()682,686,335

()3,267,660

()3,192,806

()50,585,701

تولید برق ماهتاب كهنوج

89,000

830,680,173

()831,623,298

()4,244,778

()4,153,402

()9,341,305

تولیدمواداولیهداروپخش

19,601

169,569,853

()147,148,498

()968,292

()847,849

20,605,214

تولیدی کاشی تکسرام

105,000

253,142,400

()234,971,445

()1,339,121

()1,265,711

15,566,123

داروسازی اسوه

27,581

625,399,175

()579,697,577

()3,308,362

()3,126,996

39,266,240

داروسازی سینا

40,000

1,110,748,652

()1,003,170,056

()5,875,862

()5,553,743

96,148,991

داروسازی کاسپین تامین

7,399

126,368,608

()148,125,317

()645,741

()631,843

()23,034,293

ذغالسنگ نگین طبس

2,817,401

)55,557,019( )10,881,116,028( 10,502,272,920

()52,511,366

()486,911,493

رادیاتور ایران

77,000

238,616,475

()273,382,211

()1,262,275

()1,193,082

()37,221,093

رینگسازیمشهد

400,000

503,150,000

()497,599,639

()2,661,661

()2,515,750

372,950

2,000,000

2,403,110,160

()2,529,698,763

()12,712,439

()12,015,550

()151,316,592

سرمای ه گذاری آتیه دماوند

400,000

1,485,690,000

()1,553,118,362

()7,859,298

()7,428,450

()82,716,110

سرمای ه گذاری البرز(هلدینگ

479,233

2,036,185,322

()1,988,212,411

()10,795,815

()10,180,927

26,996,169

سرمایه گذاری دارویی تامین

9,060

63,607,200

()66,229,210

()336,483

()318,036

()3,276,529

سرمای ه گذاری صنعت ومعدن

201,307

290,169,620

()320,733,720

()1,546,318

()1,450,848

()33,561,266

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

2,407,952

4,732,371,531

()5,253,080,919

()25,034,221

()23,661,858

()569,405,467

سرمای هگذاریتوکافوالد(هلدینگ

1,000,000

1,767,578,505

()1,648,856,860

()9,350,492

()8,837,893

100,533,260

سرمای هگذاریغدیر(هلدینگ

1,517,167

2,797,497,854

()2,937,042,256

()14,798,758

()13,987,491

()168,330,651

شرکت ارتباطات سیار ایران

77,028

2,628,009,791

()2,299,182,882

()13,918,384

()13,140,048

301,768,477

شرکت آهن و فوالد ارفع

550,000

2,157,628,908

()2,104,258,667

()11,025,483

()10,788,143

31,556,615

شرکت پتروشیمی خراسان

50,830

332,634,840

()334,222,570

()1,699,761

()1,663,174

()4,950,665

100

1,421,000

()1,446,806

()7,261

()7,105

()40,172

صنای عخاکچینیایران

89,486

1,251,611,618

()1,092,558,837

()6,621,025

()6,258,058

146,173,698

صنعتی بهشهر

60,000

154,977,762

()144,017,761

()819,831

()774,888

9,365,282

فوالد خوزستان

646,608

2,201,940,797

()2,132,527,838

()11,648,267

()11,009,704

46,754,988

ایرانارقام

سایپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

تعداد

بهای فروش
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کارت اعتباری ایران کیش

385,000

1,690,549,000

()1,439,597,194

()8,943,005

()8,452,745

233,556,056

کارتن ایران

545,318

2,009,914,731

()1,695,912,933

()10,632,453

()10,049,574

293,319,771

کشتوصنعتپیاذر

44,501

129,912,920

()139,528,492

()697,894

()649,565

()10,963,031

گروه دارویی سبحان

80,409

545,843,359

()1,023,890,538

()2,887,505

()2,729,216

()483,663,900

گروه صنعتی بارز

200,000

753,800,000

()482,918,266

()3,987,598

()3,769,000

263,125,136

گروه مپنا (سهامی عام)

12,000

99,936,000

()106,362,112

()528,660

()499,680

()7,454,452

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

500,000

751,965,509

()706,652,940

()3,977,890

()3,759,827

37,574,852

گروهبهمن

200,000

393,550,000

()549,219,588

()2,081,880

()1,967,750

()159,719,218

گسترشسرمای هگذاریایرانخودرو

226,634

942,797,950

()903,567,214

()4,987,408

()4,713,990

29,529,338

لبنیات پاک

243,976

482,485,787

()638,112,622

()2,552,355

()2,412,429

()160,591,619

لیزینگ ایرانیان

700,718

1,581,466,048

()1,364,336,426

()8,365,959

()7,907,329

200,856,334

لیزینگ رایان سایپا

1,450,000

2,109,586,063

()2,975,622,602

()11,159,702

()10,547,928

()887,744,169

مخابرات ایران

1,286,962

2,908,944,904

()2,656,174,665

()15,388,319

()14,544,725

222,837,195

معدنی و صنعتی گل گهر

1,237,090

2,969,110,802

()2,795,693,826

()15,706,594

()14,845,554

142,864,828

جمع

29,699,980

)2,143,546,798( )422,319,381( )445,319,919( )85,739,782,747( 84,463,875,249

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

سال مالی منتهی

به 1396/04/31

به 1395/04/31

سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت سهام

()3,933,326,744

()1,712,566,357

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت حق تقدم

-

()614,434,544

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

1,052,988,873

1,077,214,506

جمع

()2,880,337,871

()1,249,786,395

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
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گزارش عملکرد صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه دوره مالی سالیانه منتهی به 1396/04/31

 .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 سالیانه منتهی به تاریخ  1396/04/31مبلغ 103،036،174،976ریال بوده است.
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گزارش عملکرد صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه دوره مالی سالیانه منتهی به 1396/04/31

 .8بازدهی صندوق:
مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه از زمان ابتدا دوره  1395/05/01تا پایان دوره مالی سالیانه منتهی به تاریخ  1396/04/31با
بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:
مقدار در

مقدار

1395/05/01

در1396/04/31

 NAVصندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه

3،031،570

3،076،350

% 0،88

شاخص کل بورس اوراق بهادار

74.514

80،162

% 7.58

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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