صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه

منتهی به  31خرداد1395

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

صننوو سرمایهگذاری مشترک بانک مسکن که صنووقی در انوازه کوچک محسوب میشود ،در تاریخ  1388/12/08تحت
شماره 10766نزد سازمان بورس و اورا بهادار به ثبت رسیوه و در تاریخ  1388/12/17شروع به فعالیت نموده و با اتمام دوره
فعالیت  2ساله در تاریخ  1390/12/24تحت شماره  28949و شناسه ملی  10320744942نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری نیز به ثبت رسنیوه است .موت فعالیت صنوو تا تاریخ  95/12/23با مجوز سازمان بورس و اورا بهادار تمویو
گردیوه اسنت .هوف از تشنکی این صننوو  ،جمعآوری سنرمایه از سرمایهگذاران و تشکی سبوی از داراییهای مالی و
مویریت این سبو است .با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول ،تالش میشود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران
گردد .برای نی به این هوف ،صننوو فقط میتوانو در داراییهای ریالی داخ کشنور سنرمایهگذاری کنو و سرمایهگذاری
خارجی (ارزی) به هر نوع و شک غیرمجاز میباشو .صنوو در داراییهایی به شرح زیر سرمایهگذاری میکنو :

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

 -حق تقوم خریو سهام پذیرفته شوه در بورس اورا بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

 -اورا مشارکت ،اورا صکوک و اورا بهادار رهنی و سایر اورا بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشو:

الف -مجوز انتشار آنها از سوی دولت ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران یا سازمان بورس و اورا بهادارصادر شوه باشو؛

ب -سود حواقلی برای آنها تضمین و مشخص شوه باشو
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صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
ج -به تشنخیص مویر ،یکی از مؤسسات معتبر بازخریو آنها را قب از سررسیو تعهو کرده باشو یا امکان تبوی کردن آنها
به نقو در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشو.

 -گواهیهای سپردة منتشره توسط بانکها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

 -هر نوع سپردهگذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

موت فعالیت صننوو به موجب ماده ( )5اساسنامه  2 ،سال است .مرکز اصلی صنوو در تهران خیابان سهروردی شمالی،
خیابان هویزه غربی ،نبش کوچه مرجان ،پالک  61و صنوو دارای شعبه نمی باشو.

مجمع صنوو از اجتماع دارنوگان واحوهای سرمایهگذاری ممتاز تشکی میشود .دارنوگان واحوهای سرمایهگذاری ممتاز
به شنریی که حواق  5درصو از ک واحوهای ممتاز را در اختیار داشته باشنو ،از حق رأی در مجمع برخوردارنو .در تاریخ
ترازنامه دارنوگان واحوهای سرمایهگذاری ممتازی که دارای حق رأی بودهانو شام اشخاص زیر است :

نام دارنوگان سهام ممتاز

ردیف

تواد واحوهای ممتاز

درصو واحوهای

تحت تملک

ممتاز تحت تملک

1

شرکت مویریت سرمایه گذاری بانک مسکن

600

60

2

شرکت سرمایه گذاری مسکن

200

20

3

شرکت کارگزاری بانک مسکن

200

20

جمع

1000

100

جوول 1
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صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
کارمزد ارکان و تصفیه صنوو :
شرح نحوة محاسبة هزینه

عنوان هزینه
هزینههای تأسیس

معادل  0/6درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسي اولیه حداكثر تا
مبلغ  250میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینههای برگزاری

حداكثر تا مبلغ  5میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال
مالي با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

کارمزد مویر

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

کارمزد متولی

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

مجامع صنوو

کارمزد ضامن
حقالزحمة حسابرس*

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

حقالزحمه و کارمزد

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

تصفیة صنوو

تصفیه ميباشد.

حق پذیرش و عضویت در

معادل مبلغ تعیین شده توسط كانونهای مذكور ،مشروط براینکه
عضویت در این كانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع

کانونها

صندوق برسد.

نرم افزار ،تارنما و خومات

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

پشتیبانی آنها**

مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

هزینه 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 دسترسي 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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صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
هزینه های ابطال واحوهای صنوو :
عنوان هزینه

کارمزد
ابطال

دریافت کننوه

شرح
بخش متغیر:
 %5 )1از قیمت ابطال در صورتي كه تاریخ ابطال هفت روز یا كمتر با تاریخ
صدور گواهي سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.
 %4 )2از قیمت ابطال در صورتي كه تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر
یا كمتر از  15روز یا تاریخ صدور كواهي سرمایه گذاری فاصله داشته باشد
 %3 )3از قیمت ابطال در صورتي كه تاریخ ابطال بیش از  15روز و برابر یا
كمتر از  30روز یا تاریخ صدور كواهي سرمایه گذاری فاصله داشته باشد
 %2 )4از قیمت ابطال در صورتي كه تاریخ ابطال بیش از  30روز و برابر یا
كمتر از  60روز یا تاریخ صدور كواهي سرمایه گذاری فاصله داشته باشد
 %1 )5از قیمت ابطال در صورتي كه تاریخ ابطال بیش از  60روز و برابر یا
كمتر از  90روز یا تاریخ صدور كواهي سرمایه گذاری فاصله داشته باشد
تذكر  :ابطال واحد های سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای
سرمایه گذاری صادره صورت مي پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)

صندوق
صندوق
صندوق
صندوق
صندوق

جوول3

پرداختنی به ارکان صنوو در آخر سال مالی:

مویر صنوو
ضامن صنوو
متولی صنوو
حسابرس صنوو
جمع

دوره مالی  9ماهه منتهی به

دور مالی  9ماهه منتهی به

1395/03/31

1394/03/31

ریال

ریال

558،763،445

139،105،190

561،806،344

130،451،777

30،825،020

22،888،194

109،122،922

44،302،170

1،260،517،731
جوول4
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336،747،331

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
بررسی بازدهی صنوو :
تاریخ

ک واحوهای صنوو

تعواد سرمایه گذاران ابطال  NAVخالص ارزش دارائی ها درصو تغییر

1395/03/31

6422

24

6,378,446

40,962,377,927

28.3

1395/02/31

6540

26

6,896,156

45,100,859,334

38.7

1395/01/31

6550

27

6,955,524

45,558,682,345

39.9

1394/12/29

6386

28

6,957,872

44,432,970,876

40.0

1394/11/30

5941

28

6,883,855

40,896,980,636

38.5

1394/10/30

5841

27

6,078,496

35,510,571,398

22.3

1394/09/30

5842

27

5,410,104

31,605,829,421

8.8

1394/08/30

5832

27

5,325,266

31,056,948,652

7.1

1394/07/30

5884

28

5,368,286

31,586,996,408

8.0

1394/06/31

5899

29

5,302,141

31,277,329,471

6.7

1394/05/31

6487

32

5,462,240

35,433,548,714

9.9

1394/04/31

6538

35

5,672,320

37,085,625,501

14.1

1394/03/31

6045

35

5,259,481

31,793,561,907

5.8

جوول5
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صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
نمودار بازدهي خالص ارزش صدور واحد های سرمایه گذاری برای دوره مالي 9ماهه منتهي به 1395/03/31
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1394/07/11
1394/07/21
1394/08/01
1394/08/11
1394/08/21
1394/09/01
1394/09/11
1394/09/21
1394/10/01
1394/10/11
1394/10/21
1394/11/01
1394/11/11
1394/11/21
1394/12/01
1394/12/11
1394/12/21
1395/01/02
1395/01/12
1395/01/22
1395/02/01
1395/02/11
1395/02/21
1395/02/31
1395/03/10
1395/03/20
1395/03/30

ترکیب دارایی های صنوو

سایر حسابهای دریافتنی
ارزش اوراق مشارکت
سهم بر اساس ناشر
حسابهای فی مابین با کارگزاران

نقدو بانک
حسابهای دریافتنی تجاری
مخارج انتقالی به دوره های آتی
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صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
ترازنامه صنوو
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص داراییها
دوره مالی  9ماهه منتهی به 1395/03/31
1395/03/31

1394/06/31

ریال

ریال

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم خرید سهام

5

37,131,136,727

24,360,909,831

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

6

0

8,015,796,735

حسابهای دریافتني

7

1,400,402,882

2,330,909,741

سایر حسابهای دریافتني

8

7,746,927

2,523,172

جاری كارگزاران

11

4,008,768,918

0

سایر داراییها

9

219,806,499

126,565,550

موجودی نقد

10

148,550,005

970,291,245

42,916,411,958

35,806,996,274

یادداشت

داراییها :

جمع داراییها

بننوهننیهنننا:
جاری كارگزاران

11

0

3,738,061,723

پرداختني به سرمایه گذاران

12

0

311,407,037

پرداختني به اركان صندوق

13

1,822,310,456

375,329,345

سایر حسابهای پرداختني و ذخایر

14

131,723,575

104,868,698

1,954,034,031

4,529,666,803

40,962,377,927

31,277,329,471

6,378,446

5,302,141

جمع بدهیها
خالص داراییها

15

خالص دارایي های هر واحد سرمایه گذاری  -ریال

یادداشتهای توضیحي همراه  ،جزء الینفک صورتهای مالي است.
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صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
صورت سود وزیان صنوو
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها
برای دوره مالی  9ماهه منتهی به 1395/03/31

یادداشت

درآموها :

دوره مالي  9ماهه منتهي به

دوره مالي  9ماهه منتهي به

سال مالي منتهي به

1395/03/31

1394/03/31

1394/06/31

ریال

ریال

ریال

خالص سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

16

4,712,188,974

733,098,953

)(1,133,495,395

خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

17

)(1,071,324,515

)(2,990,880,451

)(2,144,890,568

سود سهام

18

1,569,207,167

2,484,429,316

3,412,100,561

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي الحساب

19

605,156,549

664,575,223

1,076,500,652

20

سایر درآمدها

161,179,428

161,179,428

252,327,299

5,976,407,603

1,052,402,469

1,462,542,549

21

1,501,852,967

862,447,574

)(1,186,616,770

22

جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینه كارمزد اركان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری 1
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره  /سال مالي 2

231,552,465

209,449,686

)(284,531,620

1,733,405,432

1,071,897,260

)(1,471,148,390

4,243,002,171

)(19,494,791

)(8,605,841

7.44%

-0.06%

17.57%

22.37%

-0.06%

9.29%

صورت گردش خالص داراییها
دوره مالي  9ماهه منتهي به 1395/03/31
تعداد واحدهای

دوره مالي  9ماهه منتهي به
1394/03/31
ریال

ریال

سرمایه گذاری

سال مالي منتهي به 1394/06/31
ریال

5,899

31,277,329,471

29,579,905,179

29,579,905,179

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طي دوره  /سال

995

995,000,000

4,571,477,987

1,335,000,000

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طي دوره  /سال

)(472

)(472,000,000

)(2,338,327,551

)(1,115,000,000

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

سود خالص دوره  /سال
تعدیالت

23

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

-

4,243,002,171

)(19,494,791

89,066,956

-

4,919,046,285

1,092

1,388,357,336

6,422

40,962,377,927

31,793,561,916

31,277,329,471

31,793,561,916

یادداشتهای توضیحي همراه  ،جزء الینفک صورتهای مالي است.
 -1بازده میانگین سرمایهگذاری=

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

 -2بازده سرمایهگذاری پایان دوره  /سال =

خالص داراییهای پایان دوره  /سال

محمو مهوی بحرالعلوم
نماینوه مویر
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