صندوق سرمایهگذاری مشترك رشد سامان
گزارش عملکرد
برای دوره مالي شش ماهه منتهي به
13/19/1931

گزارش عملکرد برای دوره مالي شش ماهه منتهي به13/19/1931
 -1اطالعات کلی صندوق
 -1-1تاریخچه تاسيس صندوق
صندوق سرمایهگذاری مشترك رشد سامان که صندوقي با سرمایه باز در اندازه (کوچك) محسوب ميشود ،در تاریخ
 13/3911933تحت شماره 33333نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و در تاریخ  13/39139/0تحت شماره
11330نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است .هدف از تشکیل این صندوق ،جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و
تشکیل سبدی از دارایيهای مالي و مدیریت این سبد است .با توجه به پذیرش ریسك مورد قبول ،تالش ميشود بیشترین بازدهي
ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد .برای نیل به این هدف ،صندوق در سهام ،حق تقدم خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در
بورس و بازار اول و دوم فرابورس  ،اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایهگذاری مينماید .مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ()0
اساسنامه ،سه سال است .مرکز اصلي صندوق در تهران  ،خیابان آفریقا  ،نرسیده به چهارراه جهان کودك  ،نبش کوچه ، 30
ساختمان  3/آفریقا  ،طبقه  ، 3شرکت کارگزاری بانك سامان واقع شده و صندوق دارای  3شعبه مي باشد.
 -1-2دورة فعاليت صندوق
مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ( )0اساسنامه ،سه سال است.
 - 1-3محل اقامت صندوق:
مرکز اصلي صندوق در تهران  ،خیابان آفریقا  ،نرسیده به چهارراه جهان کودك  ،نبش کوچه  ، 30ساختمان  3/آفریقا  ،طبقه ، 3
شرکت کارگزاری بانك سامان واقع شده و صندوق دارای  3شعبه مي باشد.

 - 2ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوق سرمایه گذاری مشترك یکم سامان که از این به بعد صندوق نامیده مي شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
 -2-1مجمع صندوق ،از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز تشکیل میيشیود .دارنیدگان واحیدهای سیرمایهگیذاری
ممتاز به شرطي که حداقل  0درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند ،از حق رأی در مجمع برخوردارند.
در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:
تعداد واحدهای

درصد واحدهای

ممتاز تحت تملك

تحت تملك

1

شرکت بيمه سامان

900

90

3

شرکت کارگزاری بانك سامان

100

10

10000

100

ردیف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

جمع
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 -2-2مدیر صندوق : 0شیرکت کیارگزاری بانیك سیامان اسیت کیه در 13339/39/3بیا شیمارث ثبیت /3371نیزد مرجیع ثبیت
شرکتهایشهرستانتهران به ثبت رسیده است .نشاني مدیر عبارتاست از :تهران ،خیابان آفریقا  ،نبش کوچه 30گاندی  ،سیاختمان
 3/آفریقا  ،طبقه  3شرکت کارگزاری بانك سامان.
 -2-3متولی صندوق : 0موسسه حسابرسي شاخص اندیشان است که در تاریخ  13339/193/به شماره ثبت  10077نیزد مرجیع
ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است  .نشاني متولي عبارت است از خیابان نفت شمالي  ،نبش خیابیان  ، /پیالك
،111طبقه  7واحد ..33
 -2-4ضامن  0بانك سامان است که در تاریخ  13319/0917با شمارث ثبت 101111نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهیران
به ثبت رسیده است .نشاني ضامن عبارت است از :تهران ،خیابان ولیعصر  ،نرسیده به چهارراه پارك وی نبش کوچه ترکش دوز.
 -2-5حسابرس صندوق 0موسسه حسابرسي شراکت است که در تاریخ  13039//931به شماره ثبت  3/33نزد مرجع ثبت
شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشاني حسابرس عبارتست از تهران ،خیابان قائم مقام فراهاني  ،پالك. 117

 -3اهداف و استراتژیهای صندوق:
 -3-1هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایي ها و مدیریت این سبد است؛ با
توجه به پذیرش ریسك مورد قبول ،تالش مي شود ،بیشترین بازدهي ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد .انباشته شدن سرمایه در
صندوق ،مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد :اوالً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص،
گردآوری و تحلیل اطالعات و گزینش سبد بهینة اوراق بهادار بین همة سرمایه گذاران تقسیم مي شود و سرانة هزینة هر سرمایه
گذار کاهش مي یابد .ثانیاً ،صندوق از
جانب سرمایه گذاران ،کلیة حقوق اجرایي مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام وکوپن اوراق بهادار را انجام مي دهد و در
نتیجه سرانة هزینة هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش مي یابد .ثالثا ً،امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر
دارایي ها فراهم شده و در نتیجه ریسك سرمایه گذاری کاهش مي یابد.
 -3-3صندوق فقط مي تواند در دارایي های ریالي داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجي (ارزی) به هر نوع و
شکل غیرمجاز میباشد .صندوق در دارایي هایي به شرح زیر سرمایه گذاری مي کند:
 : -3- 3-1سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
 : -3-3-3حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
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 : -3-3-3اوراق مشارکت ،اوراق صکوك و اوراق بهادار رهني و سایر اوراق بهاداری که تمامي شرایط زیر را داشته باشد:
الف -مجوز انتشار آنها از سوی دولت ،بانك مرکزی جمهوری اسالمي ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
ب -سود حداقلي برای آن ها تضمین و مشخص شده باشد؛
ج -به تشخیص مدیر ،یکي از مؤسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهدکرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در
بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
 : -3-3-1گواهي های سپردث منتشره توسط بانك ها یا مؤسسات مالي اعتباری دارای مجوز از بانك مرکزی جمهوری اسالمي
ایران.
 : -3-3-0هر نوع سپرده گذاری نزد بانك ها و مؤسسات مالي اعتباری دارای مجوز از بانك مرکزی جمهوری اسالمي ایران.
 : -3-3این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و
حق تقدم خرید سهام مي کند .همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایي های صندوق رعایت
مي شود:
نسبت از کل دارایی های صندوق

شرح
سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس

حداقل  % 3/از دارایي های صندوق

 - 1سهام و حق تقدم منتشره از طرف یك ناشر
 1-1پذیرفته شده در بورس تهران
 1-3پذیرفته شده در فرابورس ایران
 - 3سهام و ح قتقدم طبقه بندی شده در یك صنعت
 -3سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس
 - 1سهام و حق تقدم منتشره از طرف یك ناشر

حداکثر  % 1/از داراییهای صندوق
حداکثر  %0از داراییهای صندوق
حداکثر  % 3/از دارایي های صندوق
حداکثر  % 3/از کل دارایي های صندوق
حداکثر  %0از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر

 : -3-1این صندوق برای دست یابي به بازدهي بیشتر از بازدهي متوسط بورس اوراق بهادار تهران معیار محاسبة نرخ ()TEDPIX
طراحي شده است .تغییرات شاخص قیمت و بازدهي نقدی متوسط بازدهي بورس تهران است.
 -4واحدهای سرمایه گذاری:
ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر یك میلیون ریال است که باید روی گواهي های سرمایه گذاری قید شود .واحدهای
سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیرتقسیم مي شود:
الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آن ها  10///واحد سرمایه گذاری است ،قبل ازشروع دورث پذیره نویسي اولیه مطابق
مادث  ،3کالً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری مي شود .این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولي قابل انتقال
به غیرمي باشد.
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ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی که در طول دورث پذیره نویسي اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر مي شود .این نوع واحدهای
سرمایه گذاری قابل ابطال ولي غیرقابل انتقال مي باشد .حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایهگذاران در امیدنامه قید
شده است.
 -1-1ترکیب سرمایه گذاران صندوق به تفکیك واحدهای عادی و ممتاز در تاریخ  13/19/1931به شرح جدول زیر مي باشد:
1394/01/31
تعداد واحدها

درصد

ریال

سرمایه گذاران
واحدهای سرمایه گذاری عادی

/،03/

//001

/,133,331,331

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

1،///

/01/

//1,310,/31

جمع

10,530

100

10049404490255

 -1-3ترکیب سرمایه گذاران صندوق به تفکیك اشخاص حقیقي و حقوقي در تاریخ  13/19/1931به شرح جدول زیر مي باشد:
1394/01/31
سرمایه گذاران

ریال

تعداد واحدها

درصد

اشخاص حقیقي

1,133

13

1,1//,1/3,733

اشخاص حقوقي

7،1/3

03

7,/37,31/,073

جمع

10,530

100

10049404490255

 -5اطالعات سرمایه گذاری صندوق در 1394/01/31به شرح زیر می باشد:
کل خالص ارزش دارایي ها (ریال) :

10049404490255

قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) :

1،//7،/03

قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) :

//1،/11

قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) :

//1،/11

تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران :

1/,03/
سال مالی منتهی به 1394/01/31

خالص دارایي ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طي دوره
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طي دوره
سود پرداختي صندوق
سود خالص دوره
خالص دارایي های پایان دوره
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تعداد

ریال

13،//7
33
)(1،01/

13،11/،013،333
3/،/73،173
)(1،030،0/3،1/7
)(013،013،111

10,530

10049404490255
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 -4ترکيب دارایی های صندوق در تاریخ : 1394/01/31

اوراق مشارکت

سایر; 100

سرمایه گذاری در سهام
سایر

اوراق مشارکت;
3/

سرمایه گذاری
در سهام; 7300

 -9سهم صنایع در سبد دارایی های صندوق در تاریخ : 1394/01/31

1.23

مخابرات
مواد و محصوالت دارويي

13.4

1.66
2.99
3.95

واسطه گری های مالی و پولی

4.17

بانكها و موسسات اعتباري

4.82
11.22
4.84

خودرو و ساخت قطعات
فلزات اساسي

7.27

5.07
6.69

شرکتهاي چند رشته اي
صنعتي
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 -8بازدهی صندوق:

 -3-1نمودار مقایسه ای بازده صندوق و بورس از ابتدای تاسیس :

 -3-3نمودار مقایسه ای بازده هفته ای صندوق و بورس:

 -3-3جدول مقایسه ای بازده صندوق با شاخص بازار:
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 -9نمودار قيمت ابطال:

مدیر صندوق
شرکت کارگزاری بانك سامان
حميد رضا مهر آور
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