گزارش عملکرد سال مالی منتهی به
31شهریور ماه 1396

صندوق سرمایهگذاری م شترک بانک م سکن که صندوقی در اندازه کوچک مح سوب می شود ،در تاریخ  1388/12/08تحت
شماره 10766نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده 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 ر سیده ا ست .مدت فعالیت صندوق که پیش از این تا تاریخ  96/06/23با مجوز سازمان بورس و اوراق
بهادار تمدید گردیده بود به مدت سه سال دیگر تا تاریخ  99/06/23تمدید گردید .هدف از ت شکیل این صندوق ،جمعآوری
سرمایه از سرمایهگذاران و ت شکیل سبدی از داراییهای مالی و مدیریت این سبد ا ست .با توجه به پذیرش ری سک مورد
قبول ،تالش می شود بی شترین بازدهی ممکن ن صیب سرمایهگذاران گردد .برای نیل به این هدف ،صندوق فقط میتواند در
داراییهای ریالی داخل کشوور سورمایهگذاری کند و سورمایهگذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شوکل غیرمجاز میباشود.
صندوق در داراییهایی به شرح زیر سرمایهگذاری میکند :

 -سهام پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

 -حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

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

الف -مجوز انتشار آنها از سوی دولت ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادارصادر شده باشد؛

ب -سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد
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ج -به ت شخیص مدیر ،یکی از مؤ س سات معتبر بازخرید آنها را قبل از سرر سید تعهد کرده با شد یا امکان تبدیل کردن آنها
به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

 -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.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ( )5ا سا سنامه  2 ،سال ا ست .مرکز ا صلی صندوق در تهران بلوار آفریقا خیابان کاج
آبادی پالک  86و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز ت شکیل می شود .دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز
به شرطی که حداقل  5در صد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار دا شته با شند ،از حق رأی در مجمع برخوردارند .در تاریخ
ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتازی که دارای حق رأی بودهاند شامل اشخاص زیر است :

نام دارندگان سهام ممتاز

ردیف

تداد واحدهای ممتاز

درصد واحدهای

تحت تملک

ممتاز تحت تملک

1

گروه مالی بانک مسکن

600

60

2

شرکت سرمایه گذاری مسکن

200

20

3

شرکت کارگزاری بانک مسکن

200

20

جمع

1000

100

جدول 1
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کارمزد ارکان و تصفیه صندوق:
شرح نحوة محاسبة هزینه

عنوان هزینه
هزینههای تأسیس

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

هزینههای برگزاری

حداكثر تا مبلغ  5میلیون ریال براي برگزاري مجامع در طول یكسال
مالی با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

کارمزد مدیر

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

کارمزد متولی

ساالنه  0.0025درصد از متوسط روزانة ارزش خالص داراییهاي
صندوق كه حداقل  100میلیون ریال و حداكثر  300میلیون ریال

کارمزد ضامن

ساالنه  0.5درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك
صندوق و  0.2درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت

مجامع صندوق

حقالزحمة حسابرس*

ساالنه مبلغ ثابت  65میلیون ریال

حقالزحمه و کارمزد

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

تصفیة صندوق

تصفیه میباشد.

حق پذیرش و عضویت در

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

کانونها

صندوق برسد.

نرم افزار ،تارنما و خدمات

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ،نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزینه هاي
پشتیبانی آنها ساالنه تا سقف  300میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با

پشتیبانی آنها**

تصویب مجمع صندوق.

هزینه های دسترسی به

** هزینه دسترسی از 180میلیون ریال به  300میلیون ریال تغییر یافت و این تغییر با موافقت مدیر سازمان
در بند  3-8اعمال شد
جدول2
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پرداختنی به ارکان صندوق درسال مالی منتهی به  31شهریور :1396
سال مالی منتهی به 96/06/31

سال مالی منتهی به 95/06/31

ریال

ریال

0

305.221.200

768.840.796

492.623.470

1.089.573.359

491.869.871

66.338.439

32.708.972

126.575.164

125.684.548

مدیر صندوق
ذخیره کارمزد مدیر
ذخیره کارمزد ضامن
ذخیره کارمزد متولی
ذخیره کارمزد حسابرس

2.051.327.758

جمع

1.448.108.061

جدول3

بررسی بازدهی صندوق:
کل واحدهای

ابطال NAV

خالص ارزش دارایی ها

درصد تغییر

1395/07/01

7.358

7.450.381

54.819.901.459

-0.01

1395/07/30

7.358

7.943.423

58.447.706.948

6.61

1395/08/30

13.540

7.918.215

107.212.627.110

6.27

1395/09/30

13.532

7.913.959

107.091.688.200

6.21

1395/10/30

13.551

7.522.805

101.941.529.126

0.96

1395/11/30

13.471

7.439.914

100.223.074.917

-0.15

1395/12/30

13.358

7.462.947

99.690.048.984

0.16

1396/01/31

13.351

7.964.730

106.337.113.127

6.89

1396/02/31

13.346

8.286.017

110.585.189.541

11.21

1396/03/31

12.586

8.017.437

100.907.466.592

7.60

1396/04/31

12.586

8.150.763

102.585.501.964

9.39

1396/05/31

12.586

8.360.188

105.221.320.134

12.20

1396/06/31

12.584

8.756.225

110.188.340.427

17.52

تاریخ

صندوق

جدول4
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نمودار بازدهی خالص ارزش صدور واحد هاي سرمایه گذاري براي سال مالی منتهی به 1396/06/31

ترکیب دارایی های صندوق
ترکیب دارایی های صندوق
%6
%5

%17

ارزش اوراق مشارکت
سهم بر اساس ناشر
نقد و بانک
حساب های دریافتنی تجاری

%72
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ترازنامه صندوق
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صورت سود وزیان صندوق

محمد مهدی بحرالعلوم
نماینده مدیر
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