گزارش عملکرد صندوق سرمایهگذاری کارگزاری بانک تجارت برای دوره مالی شش ماهه
منتهی به 1396/10/30
معرفی صندوق
صندوق سرمایهگذاری کارگزاری بانک تجارت در تاریخ  1387/05/21به شماره  10615نزد سازمان بورس و اوراق
بهادار و در تاریخ  1392/07/20به شماره  32693در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است .مدت فعالیت شرکت
طبق اساسنامه سه سال شمسی میباشد که تا تاریخ  1395/07/19دارای اعتبار بود؛ پس از آن با برگزاری مجمع
مورخ  1395/07/17مبنی بر تمدید مجوز فعالیت ،با تأییدیه سازمان بورس اوراق بهادار تا تا تاریخ 1396/01/19
تمدید گردید تا شرایط مندرج در ابالغیه  12020059مورخ  1394/12/24سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر
افزایش سرمایه حداقل تا مبلغ  100میلیارد ریال و افزایش تعداد سرمایه گذاران حداقل به تعداد  100نفر سرمایه
گذار را احراز نماید .پس از تاریخ  19فروردین ماه  1396صندوق توسط سازمان تا تاریخ  15اردیبهشت 1396
تمدید مجدد گردید و در مجمع  1396/02/13نیز دارندگان واحدهای ممتاز تصمیم بر تغییر نوع صندوق از نوع
در سهام به مختلط را اتخاذ نمودند و همچنین رکن ضامن نقدشوندگی از شرکت کارگزاری بانک تجارت به شرکت
سرمایه گذاری ایرانیان تغ ییر یافت و در راستای احراز شرایط مندرج در ابالغیه ی مذکور مفاد ماده  22اساسنامه
در خصوص افزایش سقف مشارکت مدیر صندوق و هر سرمایه گذار در واحدهای سرمایه گذاری صندوق تغییر یافت
و در نهایت با افزایش تعداد سرمایه گذاران و افزایش در سرمایه ی صندوق ،مدت فعالیت صندوق تا تاریخ
 1399/04/19تمدید گردیده است.
این صندوق از نوع صندوقهای سرمایهگذاری مختلط میباشد و اکثر وجوه خود را مطابق اساسنامه صرف خرید
سهام و حق تقدم خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس که دارای شرایط مشخص شده از سوی
سازمان بورس و اوراق بهادار میباشند ،میکند .هدف از تشکیل صندوق ،جمعآوری وجوه از سرمایهگذاران و تشکیل
سبدی از داراییها و مدیریت این سبد در غالب یک صندوق با سرمایه باز و در اندازه کوچک میباشد .اگرچه تمامی
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تمهیدات الزم به عمل میآید تا سرمایهگذاری در صندوق سودآور باشد ،ولی از جمله ریسکهای صندوق میتوان
به ریسک کاهش ارزش داراییهای صندوق ،ریسک نکول اوراق مشارکت و ریسک نوسان بازده بدون ریسک اشاره
کرد.
ارکان صندوق
صندوق سرمایهگذاری کارگزاری بانک تجارت که از این به بعد صندوق نامیده میشود از ارکان زیر تشکیل شده
است:
مجمع صندوق که از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز به شرح جدول زیر تشکیل میشود:
نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

تعداد واحدهای ممتاز تحت

درصد واحدهای تحت تملک از سهام

ردیف

ممتاز

تملک

ممتاز

1

شرکت کارگزاری بانک تجارت

500

% 50

2

شرکت لیزینگ ایران

500

% 50

1000

% 100

جمع

مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص) میباشد که در تاریخ  1372/07/17به شماره
 100137در اداره ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است.
متولی صندوق شرکت مشاوره سرمایهگذاری معیار میباشد که در تاریخ  1390/04/05به شماره  407376در
مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است.
ضامن نقد شوندگی شرکت سرمایه گذاری ایرانیان میباشد.
حسابرس صندوق موسسه حسابرسی کاربرد ارقام میباشد که در تاریخ  1374/02/25با شماره ثبت  8487نزد
مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است.
کارگزار صندوق شرکت کارگزاری بانک تجارت به شرح فوق میباشد.
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اطالعات صندوق برای دوره گزارش شده
ارزش اسمی هر واحد سرمایهگذاری 1،000،000 :ریال
تعداد واحدهای سرمایهگذاری ممتاز 1000 :واحد
عنوان

1396/10/30

1396/04/31

تعداد کل واحدهای سرمایهگذاری

11،187

12،844

قیمت صدور

9،626،263

8،088،590

قیمت ابطال

9،528،416

8،018،214

خالص ارزش روز داراییها

106,594,389,119

102,985,946,077

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ :1396/10/30
وجه نقد و شبه نقد

26/99

ارزش پرتفوی سهام

69/36

ارزش سایر دارایی ها

3/65

تعداد سهام موجود در صندوق

26

3

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به
1396/10/30

تعداد
واحدها

سال مالی منتهی به 1396/04/31
تعداد
واحدها

ریال

12،844

102،985،946،077

7،961

56،881،140،381

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

-

-

5،156

5،156،000،000

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

()1،657

()1،657،000،000

()273

()273،000،000

سود (زیان) خالص

-

18،418،465،360

-

7،285،442،208

تعدیالت ارزشگذاری صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

-

()13،153،022،318

-

33،936،363،488

106,594,389,119

12,844

102,985,946,077

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

11,187

ریال

مدیر صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
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