گزارش عملکرد
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 7931/71/91

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت در تاریخ  2831/50/12به شماره  25620نزد سازمان بورس و اوراق
بهادار و در تاریخ  2831/51/15به شماره  81638در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است .مدت فعالیت شرکت طبق
اساسنامه سه سال شمسی میباشد که تا تاریخ  2830/51/23دارای اعتبار بود؛ پس از آن با برگزاری مجمع مورخ
 2830/51/21مبنی بر تمدید مجوز فعالیت ،با تأییدیه سازمان بورس اوراق بهادار تا تا تاریخ  2836/52/23تمدید گردید
تا شرایط مندرج در ابالغیه  21515503مورخ  2832/21/12سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر افزایش سرمایه حداقل
تا مبلغ  255میلیارد ریال و افزایش تعداد سرمایه گذاران حداقل به تعداد  255نفر سرمایه گذار را احراز نماید .پس از
تاریخ  23فروردین ماه  2836صندوق توسط سازمان تا تاریخ  20اردیبهشت  2836تمدید مجدد گردید و در مجمع
 2836/51/28نیز 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 تغییر یافت و در
راستای احراز شرایط مندرج در ابالغیه ی مذکور مفاد ماده  11اساسنامه 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  2833/52/23تمدید گردیده است.
این صندوق از نوع صندوقهای سرمایه گذاری 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 ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از

داراییها و مدیریت این سبد در غالب یک صندوق با سرمایه باز و در اندازه کوچک میباشد .اگرچه تمامی تمهیدات الزم
به عمل می آید تا سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت که از این به بعد صندوق نامیده میشود از ارکان زیر تشکیل شده
است:
مجمع صندوق که از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح جدول زیر تشکیل میشود:

تعداد واحدهای ممتاز

درصد واحدهای تحت تملک

نام دارندگان واحد های ممتاز

ردیف

تحت تملک

از سهام ممتاز

7

شرکت کارگزاری بانک تجات

055

05

2

شرکت لیزینگ ایران

055

05

جـــــــــــــــــــمــــــــع

0555

055

مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک تجارت)سهامی خاص( میباشد که در تاریخ  2811/51/21به شماره
 255281در اداره ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است.
متولی صندوق شرکت مشاوره سرمایه گذاری معیار میباشد که در تاریخ  2835/52/50به شماره  251816در

مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است.
ضامن نقد شوندگی شرکت سرمایه گذاری ایرانیان میباشد.
حسابرس صندوق موسسه حسابرسی سامان پندار میباشد که در تاریخ  2832/51/13با شماره ثبت  28323نزد
مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است.
کارگزار شرکت کارگزاری بانک تجارت به شرح فوق میباشد.

شرح

7931/71/91

7931/10/97

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

056.01

056101

صندوقریال)
نرخ صدور (

00601.6011

0540.14100

نرخ ابطال (ریال)

0061016000

0540114000

خالص ارزش دارایی های

0.1611161.0600.

000400041104511

صندوق(ریال)دوره مالی
بیشترین قیمت ابطال در
شش ماهه منتهی به 7931/71/91

0060116001

0540.04011

کمترین قیمت ابطال در دوره مالی
شش ماهه منتهی به 7931/71/91

0540104010

140014100

اطالعات صندوق برای دوره گزارش شده :
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری 2،555،555 :ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 2555 :واحد

ترازنامه مورخ 7931/71/91
یادداشت

0031/03/03

0031/30/00

ريال

ريال

داراییها:

سرمايهگذاریدرسهاموحقتقدم


5

154,5545554558

5195.59.559155

سرمايهگذاریدرسپردهوگواهیسپردهبانکی

.

,54.5145854505

,0958595509580

سرمايهگذاریدراوراقبهاداربادرآمدثابت

5

05905595.19,0.

5

سرمايهگذاریدرواحدصندوقهاوسايراوراق
بهادار

1

54.,.40054,5.

حسابهایدريافتنی

5

,4.5140554855

598,.9,.59558

موجودینقد

85

5545554555

5545554555

سايردارايیها

88

5545,54050

,55

جاریکارگزاران

85

545.54,05

58595859588

030.883.181.311

002,132,001,231

جمعدارايیها


5

بدهیها

پرداختنیبهارکانصندوق

80

.5,45554555

50895189.55

حسابهایپرداختنیوذخاير

ساير

8,

,5545.54585

0..9.8,9,50

0,302,023,003

0.231.833.023

032.811.231.103

000,030,220,381

03.301

03.102

01,231,303

03.088.310

جمعبدهیها

خالصداراییها

تعدادواحدهایسرمايهگذاری
خالصارزشهرواحدسرمايهگذاری


85

صورت سود وزیان مورخ7931/71/91

دورهمالیمیانی3ماههمنتهی
به0031/03/03

سالمالیمنتهیبه
دورهمالیمیانی3ماهه

0031/30/00

منتهیبه0033/03/03

درآمدها:

ريال

ريال

سود(زيان)فروشاوراقبهادار

0.90.5951,9051

0955191859805

,950595859,55

اوراقبهادار
نگهداری 

سود(زيان)تحقق 
نیافته


889555951598.5

595,.950,95.5

8590859515951.

1,190559,1,

595559555955,

598.5955.9888

,958095,89551

0911895509,55

.958,98559,58

سايردرامدها

.1.955595.8

085955,9555

55595,895.5

جمعدرآمدها

5095559.,595,8

55985895,59580

05955,955,9101

سودسهام
ياعلیالحساب
بهاداربادرآمدثابت 


سوداوراق

هزینهها:

()89555955895.,

()89505955591,.

()595.590159505

هزينهکامزدارکان
سايرهزينهها

()8159..19555

()850985,9055

()05.9558915,

جمعهزينهها

()895,09,059.0.

()8950095159850

()59505985891.8

سود(زيان)خالص

12.213.231.031

08.008.031.033

21.181.012.311

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ 7931/71/91

وجه نقد و شبه نقد

04.14

پرتفوی سهام

91.43

سایر

71.93

تعداد سهام موجود در صندوق

74

مدیر صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت

