گزارش عملکرد صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
دوره مالی شش ماهه منتهی به 1396/10/30

گزارش عملکرد صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه دوره مالی شش ماهه منتهی به 1396/10/30
 .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  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 .
-1-2اطالع رسانی
کل یه اطال عات مرتبط با فعال یت صن ن ندوق سنننر ما یه گذاری گنجی نه ر فاه م طابق با ماده  54اسننناسن ن نا مه 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
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  1396/10/31تعداد  33،490واحد بوده که این تعداد شامل  32،490واحد سرمایهگذاری عادی و  1،000واحد سرمایهگذاری
ممتاز میباشد.
-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 1396/10/30
خالص ارزش فروش (ریال)

عنوان
سپرده بانکی

2,767,957,561

اوراق بهادار

130,684,685,100
7,242,249,633

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

درصد خالص ارزش

سود(زیان)ناشی از فروش اوراق مشارکت

سود (زیان)فروش

اسناد خزانه اسالمی960613

50,945,370

0.04%

اسناد خزانه اسالمی960703

199,507,055

0.15%
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 .5سود (زیان) فروش اوراق بهادار:
تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

سود (زيان) فروش

پتروشیمی زاگرس

95,000

2,753,566,263

()1,970,880,129

()13,079,443

()13,767,831

755,838,860

فوالد خوزستان

117,832

464,275,912

()417,264,602

()2,205,310

()2,321,380

42,484,620

لیزينگ ايرانیان

209,282

369,943,500

()390,230,071

()1,957,001

()1,849,718

()24,093,290

البرزدارو

66,737

533,233,630

()371,638,677

()2,532,862

()2,666,169

156,395,922

پارس خودرو

100,000

76,573,000

()91,251,259

()363,722

()382,867

()15,424,848

بهمن ديزل

310,084

1,124,293,490

()1,080,767,607

()5,680,318

()5,621,467

32,224,098

سرمايه گذاری مسکن الوند

45,000

130,050,000

()128,832,255

()617,736

()650,250

()50,241

پتروشیمی خارک

30,000

661,650,000

()443,671,093

()3,142,836

()3,308,251

211,527,820

توسعهمعادنوفلزات

400,000

759,270,000

()476,248,452

()3,606,534

()3,796,350

275,618,664

سرمايه گذاری مسکن تهران

680,000

603,805,756

()799,672,741

()2,968,896

()3,019,030

()201,854,911

لیزينگ رايان سايپا

797,500

1,106,863,574

()1,276,000,000

()5,855,305

()5,534,316

()180,526,047

معدنی و صنعتی گل گهر

100,000

264,900,000

()235,718,767

()1,258,275

()1,324,500

26,598,458

کنترل خوردگیتکینکو

159,173

1,613,302,258

()1,217,746,398

()7,663,177

()8,066,511

379,826,172

فوالد آلیاژی ايران

525,000

861,501,760

()879,678,987

()4,092,130

()4,307,509

()26,576,866

پتروشیمی مبین

658,335

2,756,117,504

()2,359,952,971

()13,091,555

()13,780,586

369,292,392

سرمايهگذاری ملیايران

695,800

989,600,186

()1,021,253,443

()5,234,979

()4,948,000

()41,836,236

مديريت انرژی امید تابان هور

299,510

414,494,287

()390,634,555

()2,118,061

()2,072,471

19,669,200

پتروشیمی جم

173,420

1,446,382,810

()1,363,644,114

()6,962,105

()7,231,915

68,544,676

ملی سربوروی ايران

100,000

277,000,000

()268,706,263

()1,315,750

()1,385,001

5,592,986

پااليش نفت بندرعباس

85,000

408,029,521

()378,816,464

()2,158,475

()2,040,147

25,014,435

گروه صنعتی بارز

291,247

918,693,258

()946,901,477

()4,633,730

()4,593,467

()37,435,416

سرمايه گذاری دارويی تامین

279,534

1,468,531,210

()1,716,383,722

()7,317,712

()7,342,656

()262,512,880

باما

50,000

450,760,000

()370,200,389

()2,141,109

()2,253,818

76,164,684

پتروشیمی شازند

665,000

1,620,931,129

()1,363,701,610

()7,939,239

()8,104,655

241,185,625

ايران خودرو

300,000

713,176,156

()804,931,145

()3,387,583

()3,565,881

()98,708,453

گروه دارويی سبحان

208,233

915,668,656

()953,019,889

()4,514,259

()4,578,344

()46,443,836

فوالد مبارکه اصفهان

1,900,000

4,798,202,536

()3,020,136,690

()22,791,461

()23,991,013

1,731,283,372

سرمايه گذاری صنعت ومعدن

470,000

472,721,752

()470,745,695

()2,500,693

()2,363,609

()2,888,245

پتروشیمی فناوران

80,000

1,417,623,602

()1,470,075,643

()7,499,231

()7,088,119

()67,039,391

داروسازی کاسپین تامین

13,294

252,786,977

()256,427,915

()1,255,501

()1,263,935

()6,160,374

ملی صنايع مس ايران

200,000

465,374,435

()377,596,169

()2,210,528

()2,326,874

83,240,864

گروه مديريت سرمايه گذاری امید

500,000

971,394,499

()881,831,611

()4,718,591

()4,856,972

79,987,325

1,610,362

1,178,946,268

()1,353,715,704

()5,891,219

()5,894,735

()186,555,390

سرامیکهایصنعتیاردکان

577,526

1,688,999,976

()1,743,900,518

()8,878,915

()8,445,002

()72,224,459

پتروشیمی پرديس

50,000

342,500,000

()319,557,976

()1,626,875

()1,712,500

19,602,649

35,291,163,905

()31,611,735,001

()173,211,116

()176,455,849

3,329,761,939

سود (زيان)حاصل از فروش سهام (ريال)

سرمايهگذاری مسکن

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

سود (زيان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود(زيان) ناشی از تغییر قیمت سهام
سود (زيان) ناشی از تغییر قیمت حق تقدم
سود (زيان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار با درآمد ثابت
جمع

دوره مالی سه ماهه

دوره مالی سه

منتهی به

ماهه منتهی به

1396/10/30

1395/10/30

21,961,539,036

931,016,084

()4,201,325,255

()50,050,300

-

-

0

()184,082,518

1,044,034,734

21,911,488,736

746,933,566

()3,157,290,521

سال مالی 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  1396/10/30مبلغ  133،138،991،437بوده است.
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 .8بازدهی صندوق:
مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه از زمان ابتدا دوره  1396/05/01تا پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ 1396/10/30
با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:
شرح

مقدار در 1396/05/01

مقدار در1396/10/30

درصد بازدهی

 NAVصندوق سرمايهگذاری گنجینه رفاه

3,089,968

3,975,485

28.7%

شاخص کل بورس اوراق بهادار

80,863

98,817

22.2%

 .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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