صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

گزارش عملکرد برای سه ماهه منتهی به30آذر 1394

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
صننوو سرمايهگذاری مشترك بانک مسکن كه صنووقی در انوازه كوچک محسوب میشود ،در تاريخ  1388/12/08تحت
شماره 10766نزد سازمان بورس و اورا بهادار به ثبت رسیوه و در تاريخ  1388/12/17شروع به فعالیت نموده و با اتمام دوره
فعالیت  2ساله در تاريخ  1390/12/24تحت شماره  28949و شناسه ملی  10320744942نزد اداره ثبت شركتها و موسسات
غیرتجاری نیز به ثبت رسنیوه است .موت فعالیت صنوو تا تاريخ  95/12/23با مجوز سازمان بورس و اورا بهادار تمويو
گرديوه اسنت .هوف از تشنکی اين صننوو  ،جمعآوری سنرمايه از سرمايهگذاران و تشکی سبوی از دارايیهای مالی و
مويريت اين سبو است .با توجه به پذيرش ريسک مورد قبول ،تالش میشود بیشترين بازدهی ممکن نصیب سرمايهگذاران
گردد .برای نی به اين هوف ،صننوو فقط میتوانو در دارايیهای ريالی داخ كشنور سنرمايهگذاری كنو و سرمايهگذاری
خارجی (ارزی) به هر نوع و شک غیرمجاز میباشو .صنوو در دارايیهايی به شرح زير سرمايهگذاری میكنو :

 -سهام پذيرفتهشوه در بورس اورا بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

 -حق تقوم خريو سهام پذيرفته شوه در بورس اورا بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

 -اورا مشاركت ،اورا صکوك و اورا بهادار رهنی و ساير اورا بهاداری كه تمامی شرايط زير را داشته باشو:

الف -مجوز انتشار آنها از سوی دولت ،بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران يا سازمان بورس و اورا بهادارصادر شوه باشو؛

ب -سود حواقلی برای آنها تضمین و مشخص شوه باشو

ج -به تشنخیص موير ،يکی از مسسسات معتبر بازخريو آنها را قب از سررسیو تعهو كرده باشو يا امکان تبوي كردن آنها
به نقو در بازار ثانويه مطمئن وجود داشته باشو.

 -گواهیهای سپردة منتشره توسط بانکها يا مسسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران.
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 -هر نوع سپردهگذاری نزد بانکها و مسسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران.

موت فعالیت صننوو به موجب ماده ( )5اساسنامه  2 ،سال است .مركز اصلی صنوو در تهران خیابان سهروردی شمالی،
خیابان هويزه غربی ،نبش كوچه مرجان ،پالك  61و صنوو دارای شعبه نمی باشو.

مجمع صنوو از اجتماع دارنوگان واحوهای سرمايهگذاری ممتاز تشکی میشود .دارنوگان واحوهای سرمايهگذاری ممتاز
به شنریی كه حواق  5درصو از ك واحوهای ممتاز را در اختیار داشته باشنو ،از حق رأی در مجمع برخوردارنو .در تاريخ
ترازنامه دارنوگان واحوهای سرمايهگذاری ممتازی كه دارای حق رأی بودهانو شام اشخاص زير است :

نام دارنوگان سهام ممتاز

رديف

تواد واحوهای

درصو واحوهای

ممتاز تحت تملک

ممتاز تحت تملک

1

شركت مويريت سرمايه گذاری بانک مسکن

600

60

2

شركت سرمايه گذاری مسکن

200

20

3

شركت كارگزاری بانک مسکن

200

20

جمع

1000

100

جوول 1
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كارمزد اركان و تصفیه صنوو :
شرح نحوة محاسبة هزينه

عنوان هزينه
هزينههای تأسیس

معادل  0/6درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا
مبلغ  30میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزينههای برگزاری

حداکثر تا مبلغ  5میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یكسال
مالی با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

كارمزد موير

ساالنه  2درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق
بعالوه  0/3درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملك صندوق
موضوع بند  3-2-2امید نامه

كارمزد متولی

ساالنه  0/25درصد از متوسط روزانة ارزش خالص داراییهای صندوق
حداقل  50میلیون ریال و حداکثر  200میلیون ریال

مجامع صنوو

كارمزد ضامن
حقالزحمة حسابرس*

ساالنه 2درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق
ساالنه مبلغ ثابت  65میلیون ریال

حقالزحمه و كارمزد

معادل  0/3درصد ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دورة اولیه

تصفیة صنوو

تصفیه میباشد.

حق پذيرش و عضويت در

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور ،مشروط براینکه
عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع

كانونها

صندوق برسد.

نرم افزار ،تارنما و خومات

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ،نصب و راه اندازی تارنمای آن و
میلیون ریال با ارایه مدارک  300هزینه های پشتیبانی آنها ساالنه تا سقف

پشتیبانی آنها**

مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

هزينه های دسترسی به

* حق الزحمه حسابرس تا سقف مبلغ  65میلیون ریال تغییر یافت و این تغییر با موافقت مدیر سازمان در بند
 3-8اعمال شد
** هزینه دسترسی از 180میلیون ریال به  300میلیون ریال تغییر یافت و این تغییر با موافقت مدیر سازمان
در بند  3-8اعمال شد
جوول2
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هزينه های ابطال واحوهای صنوو :
عنوان هزينه

دريافت كننوه

شرح
بخش متغیر:
 %5 )1از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ
صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.
 %4 )2از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر
یا کمتر از  15روز یا تاریخ صدور کواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد
 %3 )3از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از  15روز و برابر یا
کمتر از  30روز یا تاریخ صدور کواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد
 %2 )4از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از  30روز و برابر یا
کمتر از  60روز یا تاریخ صدور کواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد
 %1 )5از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از  60روز و برابر یا
کمتر از  90روز یا تاریخ صدور کواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد
تذکر  :ابطال واحد های سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای
سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)

كارمزد
ابطال

صندوق
صندوق
صندوق
صندوق
صندوق

جوول3

پرداختنی به اركان صنوو در آخر سال مالی:
سه ماهه منتهی به 1394/09/30

سه ماهه منتهی به 1393/09/30

ریال

ریال

موير صنوو

135،560،963

142،223،844

ضامن صنوو

139،767،965

142،164،398

متولی صنوو

30،155،515

22،047053

حسابرس صنوو

75،634،284

61،693614

381،118،727

368،128،909

جمع

جوول4
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بررسی بازدهی صنوو :
تاريخ

ك واحوهای صنوو

تعواد سرمايه گذاران

ابطال NAV

خالص ارزش دارائی ها

درصو تغییر

1394/07/01

5899

29

5,325,653

31,416,027,471

0.6

1394/07/10

5899

29

5,273,825

3,111,029,004

-1.0

1394/07/20

5884

28

5,287,076

31,109,157,295

0.3

1394/07/30

5884

28

5,368,286

31,586,996,408

1.5

1394/08/10

5884

28

5,335,181

31,392,205,990

-0.6

1394/08/20

5884

28

5,317,508

31,288,215,934

-0.3

1394/08/30

5832

27

5,325,266

31,056,948,652

0.1

1394/09/10

5775

26

5,306,008

30,642,198,851

-0.4

1394/09/20

5775

26

5,317,778

30,710,170,109

0.2

1394/09/30

5842

27

5,410,104

31,605,829,421

1.7

جوول5

نمودار بازدهی خالص ارزش صوور واحو های سرمايه گذاری برای سال مالی
منتهی به  30آذر 1394
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تركیب دارايی های صنوو
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ترازنامه صنوو
صنوو

سرمايه گذاری مشترك بانک مسکن
صورت خالص دارايیها
در تاريخ  30آذر ماه 1394

1394/09/30

1394/06/31

يادداشت

دارايیها :

ریال

ریال

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم خرید سهام

5

23,235,447,051

24,360,909,831

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

6

9,256,097,620

8,015,796,735

حسابهای دریافتنی

7

1,616,360,189

2,330,909,741

سایر حسابهای دریافتنی

8

7,528,134

2,523,172

جاری کارگزاران

11

0

0

سایر داراییها

9

59,326,730

126,565,550

موجودی نقد

10

989,240,951

970,291,245

35,164,000,675

35,806,996,274

جمع دارايیها

بننوهننیهنننا:
جاری کارگزاران

11

3,072,140,099

3,738,061,723

پرداختنی به سرمایه گذاران

12

0

311,407,037

پرداختنی به ارکان صندوق

13

21,200

21,200

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

14

486,009,925

480,176,843

3,558,171,224

4,529,666,803

31,605,829,451

31,277,329,471

5,410,104

5,208,647

جمع بدهیها
خالص داراییها

15

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری  -ریال

یادداشتهای توضیحی همراه  ،جزء الینفك صورتهای مالی است.
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صورت سود وزيان صنوو
صنوو

سرمايه گذاری مشترك بانک مسکن

صورت سود و زيان و گردش خالص دارايیها
دوره مالی  3ماهه منتهی به تاريخ  30آذر ماه 1394
دوره مالی  3ماهه منتهی به

دوره مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

1394/09/30

1393/09/30

1394/06/31

ریال

ریال

ریال

خالص سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

16

144,253,197

655,604,781

)(1,071,967,735

خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

17

235,831,013

)(369,772,691

)(2,108,745,431

سود سهام

18

645,000

158,561,382

3,412,100,561

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

19

464,306,893

81,920,239

1,076,500,652

20

یادداشت

درآموها :

سایر درآمدها

147,011,596

88,885,899

252,327,299

992,047,699

615,199,610

1,560,215,346

21

302,232,537

317,975,673

)(1,186,616,770

22

جمع درآمدها
هزينه ها:
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود خالص

67,261,320

70,985,370

)(284,531,620

369,493,857

388,961,043

)(1,471,148,390

622,553,842

226,238,567

89,066,956

بازده میانگین سرمایه گذاری 1

1.93%

0.67%

17.57%

بازده سرمایه گذاری در پایان دوره  /سال مالی 2

1.97%

0.76%

9.29%

صورت گردش خالص دارايیها
دوره مالی  3ماهه منتهی به 1394/09/30
تعداد واحدهای

ریال

سرمایه گذاری

دوره مالی منتهی به

سال مالی منتهی به 1394/06/31

1393/09/30

ریال

ریال

5,899

29,772,530,803

29,579,905,179

29,579,905,179

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره  /سال

67

364,834,698

344,961,060

7,568,357,678

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره  /سال

)(124

)(659,867,439

)(379,820,307

)(5,962,530,099

-

622,553,842

226,238,567

89,066,956

-

978,879

1,246,304

2,529,757

5,842

31,605,829,451

29,772,530,803

31,277,329,471

خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره  /سال

سود خالص دوره  /سال
تعدیالت

23

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره  /سال

یادداشتهای توضیحی همراه  ،جزء الینفك صورتهای مالی است.
 -1بازده میانگین سرمایهگذاری=

سود (زیان) خالص
میانگین موزون وجوه استفاده شده (ریال)
تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال  ±سود (زیان) خالص

 -2بازده سرمایهگذاری پایان دوره  /سال =

خالص داراییهای پایان دوره  /سال

محمو مهوی بحرالعلوم
نماينوه موير
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