گزارش عملکرد
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 1398/01/31

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت در تاریخ  1387/05/21به شماره  10615نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
و در تاریخ  1392/07/20به شماره  32693در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است .مدت فعالیت شرکت طبق اساسنامه
سه سال شمسی میباشد که تا تاریخ  1395/07/19دارای اعتبار بود؛ پس از آن با برگزاری مجمع مورخ 1395/07/17
مبنی بر تمدید مجوز فعالیت ،با تأییدیه سازمان بورس اوراق بهادار تا تا تاریخ  1396/01/19تمدید گردید تا شرایط مندرج
در ابالغیه  12020059مورخ  1394/12/24سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر افزایش سرمایه حداقل تا مبلغ  100میلیارد
ریال و افزایش تعداد سرمایه گذاران حداقل به تعداد  100نفر سرمایه گذار را احراز نماید .پس از تاریخ  19فروردین ماه
 1396صندوق توسط سازمان تا تاریخ  15اردیبهشت  1396تمدید مجدد گردید و در مجمع  1396/02/13نیز 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  22اساسنامه 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  1399/04/19تمدید 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

1

شرکت کارگزاری بانک تجات

500

50

2

شرکت لیزینگ ایران

500

50

جـــــــــــــــــــمــــــــع

1000

100

مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک تجارت)سهامی خاص( میباشد که در تاریخ  1372/07/17به شماره
 100137در اداره ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است.
متولی صندوق شرکت مشاوره سرمایه گذاری معیار میباشد که در تاریخ  1390/04/05به شماره  407376در

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  1381/02/29با شماره ثبت  13919نزد
مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است.
کارگزار شرکت کارگزاری بانک تجارت به شرح فوق میباشد.

شرح

1398/01/31

1397/04/31

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

10.604

10.732

صندوقریال)
نرخ صدور (

18.211.074

10,468,794

نرخ ابطال (ریال)

18.069.317

10,388,951

خالص ارزش دارایی های

191.607.037.574

111,494,221,087

صندوق(ریال)در دوره
بیشترین قیمت ابطال
مالی نه ماهه منتهی به

18.073.933

10,965,187

1398/01/31
کمترین قیمت ابطال در دوره
مالی نه ماهه منتهی به
1398/01/31

10.374.124

7,998,291

اطالعات صندوق برای دوره گزارش شده :
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری 000،000،1 :ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 1000 :واحد

ترازنامه مورخ 1398/01/31
1398/01/31

1397/04/31

ريال

ريال

داراییها:
100.525.253.753

58.965.679.857

سرمايهگذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی
سرمايه گذاری در سپرده و گواهی سپرده

56.660.446.898

43.910.953.713

سرمايه گذاری در ساير اوراق با درامد ثابت يا علی الحساب

30.534.072.210

0

حسابهای دريافتنی

2.631.109.005

9.146.467.251

50.000.000
256.931.455

50.000.000
475

جاری کارگزاران

3.029.706.495

719.015.911

جمع دارايیها

193.687.519.816

112.792.117.207

موجودی نقد
ساير دارايیها

بدهیها
بدهی به ارکان صندوق
بدهی به سرمايه گذاران
ساير حسابهای پرداختنی و ذخاير
جمع بدهیها
خالص داراییها
خالص ارزش هر واحد سرمايهگذاری

726.872.379
704.683.363
648.926.500

931.281.697
0
366.614.423

2.080.482.242

1.297.896.120

191.607.037.574

111.494.221.087

18.069.317

10.388.951

صورت سود وزیان مورخ1398/01/31

دوره مالی نه ماهه منتهی به

دوره مالی نه ماهه

سال مالی منتهی به

1398/01/31

منتهی به

1397/04/31

1397/01/31

ريال

ريال

ريال

سود(زيان) فروش اوراق بهادار

53.641.513.532

5.092.013.903

4.232.015.455

سود(زيان)تحقق نیافته نگهداری اوراق
بهادار

21.653.883.241

6.795.186.445

10.315.582.786

سود سهام

1.094.121.173

2.312.315.685

9.165.056.111

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علی
الحساب

6.693.509.555

5.106.869.941

6.514.109.421

ساير درآمدها

711.673798

317.924.207

297.741.065

جمع درآمدها

2,758,852,296

19.624.310.181

30.524.504.838

درآمدها:

هزینهها:
()1.757.467.786

()2.138.210.393

()2.562.380.037

ساير هزينه ها

()289.945.629

()282.535.644

()376.771.824

جمع هزينه ها

2.047.413.415

()2.420.746.037

()2.939.151.861

81.747.287.884

17.203.564.144

27.585.352.977

هزينه کامزد ارکان

سود (زيان) خالص

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ 1398/01/31

وجه نقد و شبه نقد

46.64

پرتفوی سهام

39.11

سایر

14.25

تعداد سهام موجود در صندوق

22

صورت خالص گردش دارایی ها:
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