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صندوق سرمايهگذاري مشترک شاخصی کار آفرين
گزارش عملكرد
براي دوره مالی شش ماهه
منتهی به 11شهریور سال 1316

1

گزارش عملكرد صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصی کارآفرين براي دوره مالی شش ماهه منتهی به 2930/60/12

 -2اطالعات کلی صندوق

تاريخچه تاسيس صندوق
صندوق سرمایه گذاري مشترك شاخصی كارآفرین كه صندوقی با سرمایه باز در اندازه (بزرگ) محسوب می شود
 ،در تاریخ 1331/11/11تحت شماره  12116نزد مرجع ثبت شركتها و موسسات غیرتجاري و تحت شماره
 13331نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است  .هدف از تشكیل این صندوق  ،جمع آوري سرمایه
از سرمایه گذاران و تشكیل سبدي از دارایی هاي مالی و مدیریت این سبد است .با توجه به پذیرش ریسك مورد
قبول  ،تالش می شود بیشترین بازدهی ممكن نصیب سرمایه گذاران گردد .براي نیل به این هدف ،صندوق در
سهام ،حق تقدم خرید سهام شركتهاي پذیرفته شده در بورس و بازار اول و دوم فرابورس  ،اوراق بهادار با
درآمد ثابت سرمایهگذاري مینماید.
دورة فعاليت صندوق
دورة فعالیت صندوق از ابتداي اولین روز كاري بعد از دریافت مجوز فعالیت از سبا شروع شده و به مدت دو سال
شمسی ادامه می یابد .این مدت مطابق مادة  13قابل تمدید است .سال مالی صندوق از شروع دورة فعالیت
صندوق به صندوق مدت یكسال كامل شمسی میباشد .بر اساس آخرین تصمیمات مجمع مورخ 1311/31/33و
تاییدیه سازمان بورس طی نامه111/3136مورخ1311/11/11براي سه سال دیگر تا تاریخ 1312/11/13تمدید
شد.
محل اقامت صندوق:
مركز اصلی صندوق در تهران  ،خیابان آفریقا  ،بلوار صبا ،پالك ، 3طبقه اول شركت كارگزاري بانك كارآفرین
واقع شده ،صندوق فعال فاقد شعبه می باشد
ارکان صندوق سرمايهگذاري
صندوق سرمایه گذاري مشترك شاخصی كارآفرین كه از این به بعد صنندوق نامینده منی شنود از اركنان زینر
تشكیل شده است:
 -2-2مجمع صندوق ،از اجتماع دارندگان واحدهاي سرمایهگذاري ممتاز تشكیل میشود .دارنندگان واحندهاي
سرمایهگذاري ممتاز به شرطی كه حداقل  1درصد از كل واحدهاي ممتاز را در اختیار داشته باشند ،از حق رأي
در مجمع برخوردارند
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در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهاي سرمایهگذاري ممتازي كه داراي حق رأي بوده شامل اشخاص زیر است:
تعداد واحدهاي

درصد واحدهاي

ممتاز تحت تملك

تحت تملك

1

شرکت کارگزاري بانك کارآفرين

2,666

26

1

بانك کارافرين

3,666

36

26,666

266

ردیف

نام دارندگان واحدهاي ممتاز

جمع

 -2-1مدير صندوق : ,شركت كارگزاري بانك كارآفرین است كه در تاریخ  1331/31/36با شماره ثبت 1113
نزد مرجع ثبت شركت هاي شهرستان اردبیل به ثبت رسیده است.نشانی مدیر عبارت اسنت از تهنران  ،خیابنان
آفریقا ،بلوار صبا ،پالك 3
 -2-9متولی صندوق : ,موسسه حسابرسی فریوران راهبرد است كه در تناریخ  1366/31/13بنا شنماره ثبنت
 3331نزد مرجع ثبت شركت هاي شهر تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارتسنت از تهنران ،شنهرك
غرب بلوار خوردین ،خ توحید ،پ ، 1طبقه .1
 -2-4ضامن و مدير ثبت ,بانك كارآفرین است كه در تاریخ  1323/1/12بنا شنمارة ثبنت  112111وشناسن
ملی  131313136116نزد مرجع ثبت شركت هاي شهرسنتان تهنران بنه ثبنت رسنیده اسنت .نشنانی نامن
نقدشوندگی عبارت است از تهران ،خیابان ولیعصر ،روبروي پارك ملت ،ناهید غربی ،شماره .12
 -2-5حسابرس صندوق ,موسسه حسابرسی رهبین است كه در تاریخ  1331/31/12به شماره ثبت 3122
نزد مرجع ثبت شركت هاي شهرستان تهران به ثبت رسیده است  .نشانی حسابرس عبارتست از تهران  ،خیابان
سهروردي شمالی ،خیابان خرمشهر ،خیابان شهید عربعلی(نوبخت) ،پالك 1واحد6
 -1اهداف و استراتژي هاي صندوق:
 -1-1هدف از تشكیل صندوق ،جمع آوري سرمایه از سرمایه گذاران و تشكیل سبدي از داراینی هنا و مندیریت
این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسك مورد قبول ،تالش می شود ،بیشترین بازدهی ممكنن نصنیب سنرمایه
گذاران گردد .انباشته شدن سرمایه در صندوق ،مزیت هاي متعددي نسبت به سرمایه گنذاري انرنرادي سنرمایه
گذاران دارد :اوالً هزین بكارگیري نیروهاي متخصص ،گردآوري و تحلیل اطالعات و گنزینش سنبد بهینن اوراق
بهادار بین هم سرمایه گذاران تقسیم می شود و سران هزین هر سرمایه گذار كاهش می یابد .ثانیاً ،صندوق از
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جانب سرمایه گذاران ،كلی حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سنهام وكنوپن اوراق بهنادار را
انجام می دهد و در نتیجه سران هزین هر سرمایه گذار براي انجام سرمایه گذاري كاهش می یابد .ثالثنا ً،امكنان
سرمایه گذاري مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسك سرمایه گذاري كاهش می یابد.
 -1-1صندوق فقط می تواند در دارایی هاي ریالی داخل كشور سرمایه گذاري كنند و سنرمایه گنذاري خنارجی
(ارزي) به هر نوع و شكل غیرمجاز میباشد .صندوق در دارایی هایی به شرح زیرسرمایه گذاري می كند:
 : -1- 1-1سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
 : -1-1-1حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
 : -1-1-3اوراق مشاركت ،اوراق صكوك و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداري كه تمامی شرایط زیر را
داشته باشد:
الف -مجوز انتشار آنها از سوي دولت ،بانك مركزي جمهوري اسالمی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر
شده باشد؛
ب -سود حداقلی براي آن ها تضمین و مشخص شده باشد؛
ج -به تشخیص مدیر ،یكی از مؤسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهدكرده باشد یا امكان تبدیل
كردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجودداشته باشد.
 : -1-1-1گواهی هاي سپردة منتشره توسط بانك ها یا مؤسسات مالی اعتباري داراي مجوز ازبانك مركزي
جمهوري اسالمی ایران.
 : -1-1-1هر نوع سپرده گذاري نزد بانك ها و مؤسسات مالی اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري
اسالمی ایران.
 : -1-3این صندوق از نوع صندوق هاي سرمایه گذاري در سهام است و اكثر وجوه خود را به شرح جدول زیر
صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می كند .همچنین در طول عمر صندوق حدنصابهاي زیر بر اساس
ارزش روز دارایی هاي صندوق رعایت میشود:
شرح

نسبت از کل دارايی هاي صندوق

 - 2سرمايه گذاري دراوراق مشارکت,سپرده بانكی,گواهی سپرده

حداکثر  % 26از کل دارايی هاي صندوق

بانكی,اوراق بهادار با درآمد ثابت
-1سهام وحق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1

حداقل  %55از کل دارايیهاي صندوق
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 : -1-1این صندوق براي دست یابی به بازدهی برابر با بورس اوراق بهادار تهران؛ معیار محاسب نرخ،
( )TEDPIXطراحی شده است .تغییرات شاخص قیمت و بازدهی نقدي متوسط بازدهی بورس تهران است.
 -9واحدهاي سرمايه گذاري:

ارزش مبناي هر واحد سرمایه گذاري برابر یك میلیون ریال است كه باید روي گواهی هاي سرمایه گذاري قید
شود .واحدهاي سرمایه گذاري صندوق به دو نوع ممتاز و عادي به شرح زیرتقسیم می شود:
الف) واحدهاي سرمایه گذاري ممتاز كه تعداد آن ها  130333واحد سرمایه گذاري است ،قبل ازشروع دورة
پذیره نویسی اولیه مطابق مادة  ،3كالً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداري می شود .این نوع واحدهاي
سرمایه گذاري غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیرمی باشد.
ب) واحدهاي سرمایه گذاري عادي كه در طول دورة پذیره نویسی اولیه یا پس از تشكیل صندوق صادر می شود.
این نوع واحدهاي سرمایه گذاري قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می باشد .حداكثر واحدهاي سرمایه گذاري
عادي نزد سرمایه گذاران در امیدنامه قید شده است.
تركیب سرمایه گذاران صندوق در تاریخ  1316/36/11به شرح جدول زیر می باشد:
2930/60/12
سرمايه گذاران

تعداد واحدها

درصد

ريال

واحدهاي سرمایه گذاري عادي

11,131

21

63،311،331،111

واحدهاي سرمایه گذاري ممتاز

13,333

11

16،126،312،113

جمع

94,261
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53,105,120,459

 -4اطالعات سرمايه گذاري صندوق در :2930/60/12
31،163،116،113

كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) :
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاري(ریال) :

106130321

قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاري(ریال) :

106120633

قیمت آماري هر واحد سرمایه گذاري(ریال) :

106120633
310131

تعداد واحد هاي سرمایه گذاري نزد سرمایه گذاران :

1
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دوره مالی شش ماهه منتهی به 2930/60/12
تعداد

ريال

310111

سود \زیان)خالص دوره

-

31،116،633،113
1103330333
()2303330333
2011601110136

تعدیالت

-

)(3303130616

941261

53110511201459

خالص دارایی ها (واحدهاي سرمایه گذاري) اول دوره

11
()23

واحد هاي سرمایه گذاري صادر شده طی دوره
واحد هاي سرمایه گذاري ابطال شده طی دوره

خالص دارایی هاي(واحدهاي سرمایه گذاري) پایان دوره

 -5بازدهی صندوق طی دوره مالی شش ماهه منتهی به :2930/60/12
بازده صندوق

شاخص صندوقها

شاخص بازار

بازده

-30312 %

-

-3.31 %

ماه اخير

1063 %

-

1.11 %

سه ماه اخير

1.31 %

-

1.31%

هفته اخير

-0نمودار قيمت ابطال:

نرخ ابطال واحد سرمايه گذاري
2,650,000
2,600,000
2,550,000
2,500,000
2,450,000
نرخ ابطال واحد سرمايه گذاري

2,400,000
2,350,000
2,300,000
1396/06/21
1396/06/11
1396/06/01
1396/05/22
1396/05/12
1396/05/02
1396/04/23
1396/04/13
1396/04/03
1396/03/24
1396/03/14
1396/03/04
1396/02/25
1396/02/15
1396/02/05
1396/01/26
1396/01/16
1396/01/06
1395/12/26
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-7ترکيب دارايیهاي صندق در تاريخ :2930/60/12

محصوالت شيميايي

%0

فلزات اساسي

%0
%2 %2

%2

بانكها و موسسات اعتباري
مخابرات

%3

%23

فراورده هاي نفتي ،كك و سوخت هسته اي

%2

%3

استخراج كانه هاي فلزي

%5

شرکتهاي چند رشته اي صنعتي
خودرو و ساخت قطعات

%5

مواد و محصوالت دارويي
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن
عرضه برق ,گاز ,بخار و آب گرم

%6

%13

حمل و نقل آبی

%7

سرمايه گذاريها
خدمات فني و مهندسي

%10

سيمان ،آهك و گچ

%7
%9

ساير واسطه گريهاي مالي
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف
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ترازنامه منتهی به :2930/60/12
2930/60/12

2935/21/12

يادداشت

ريال

ريال

سرمایه گذاري در سهام و حق تقدم

1

31،333،311،131

21،163،316،132

سرمایهگذاري در سپرده هاي بانكی

6

113،131،131

11،113،231

سرمایه گذاري در سایر اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب

2

3،163،122،211

1،236،311،211

حسابهاي دریافتنی

3

1،232،311،313

1،111،111،131

سایر داراییها

1

11،111،131

2،333،133

موجودي نقد

13

13،333،333

13،333،333

36,105,206,575

54,919,104,765

دارايی ها:

جمع داراییها
بدهی ها
جاري كارگزاران

11

3

1،333،333،333

پرداختنی به اركان صندوق

11

131،131،121

121،211،131

سایر حسابهاي پرداختنی و ذخایر

13

111،131،116

633،311،131

333,344,415

1,260,570,501

53,105,120,459

51,120,055,249

1,027,059

1,465,335

جمع بدهیها
11

خالص دارايیها
خالص داراییهاي هر واحد سرمایهگذاري

3
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صورت سود و زيان منتهی به :2930/60/12
دوره مالی شش

دوره مالی شش

ماهه منتهی به

ماهه منتهی به

2930/60/12

2935/60/12

ريال

ريال

ريال

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

11

111،333،263

)(111،111،611

)(162،113،613

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار

16

1،211،631،332

)(1،362،311،313

)(11،133،631،311

سود سهام

12

1،136،113،633

1،211،133،166

3،121،362،311

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

13

33،316،161

116،111،111

333،312،311

سایر درآمدها

11

31،112،311

13،613،313

13،613،313

7,353,133,101

)(9,571,774,624

)(9,020,059,699

يادداشت

درآمد ها:

جمع

سال مالی منتهی
به 2935/21/12

هزينه ها:
هزینه كارمزد اركان

13

631،236،113

613،336،231

1،331،363،133

سایر هزینه ها

11

133،313،313

163،111،111

332،611،113

571,757,910

556,757,335

2,053,751,275

7,220,542,390

)(4,419,591,663

)(5,960,495,122

30318

-10118

-60118

-10168

-30118

جمع هزينه ها
سود (زيان)خالص
1

بازده میانگین سرمایه گذاري

1

20128

بازده سرمایه گذاري پایان سال

1

