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گزارش عملکرد صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه سال مالی منتهی به 1395/12/30
 .1کلیات
-1-1تاریخچه فعالیت
صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه از نوع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سود پیش بینی  18درصد تحت شماره
 11090نزد سازمان بورس و اوراق بهادار وتحت شماره 30022نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است هدف از تشکیل این صندوق،
جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییهای مالی و مدیریت این سبد است .با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول ،تالش
میشود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد .برای نیل به این هدف  ،صندوق در زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:
 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 بهادار صادر شده باشد ؛
ب -سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
ج -به تشخیص مدیر  ،یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار
ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
 گواهی های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هرنوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ( )5اساسنامه 2 ،سال است .مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان شهرک غرب – بلوار دادمان غربی -
خیابان فخار مقدم – نبش بوستان دوم غربی – پالک – 22طبقه  3واقع شده است
 -2-1تغییر نوع فعالیت صندوق
 نوع صندوق از صندوق "در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود" به صندوق "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود "تغییر یافت .
-2-1اطالع رسانی
کل یه اطالعات مرتبط با فعال یت صن ن ندوق سنننرمایه گذاری نگین ر فاه م طابق با ماده  57اسننناسن ن نامه در تارنمای صن ن ندوق به آدرس
 www.neginrefahfund.comدرج گردیده است.

-2ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه که از این به بعد صندوق نامیده میشود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق  ،از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز تشکیل میشود .دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز به شرطی که حداقل
 5درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند ،از حق رأی در مجمع برخوردارند .در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایهگذاری
ممتازی که دارای حق رأی بودهاند شامل اشخاص زیر است:
نام دارندگان واحدهای ممتاز

تعداد واحدهای

درصد واحدهای

ممتاز تحت تملک

تحت تملک

18.000
2.000
20.000

90
10
100

بانک رفاه
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
جمع

مدیر صندوق ،شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران است که در تاریخ  1373/01/16با شمارة ثبت  103843نزد مرجع ثبت شرکتهای
شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت است از تهران خیابان شهرک غرب – بلوار دادمان غربی  -خیابان فخار مقدم – نبش
بوستان دوم غربی – پالک – 22طبقه 3
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متولی صندوق ،شرکت سبد گردان کاریزما است که در تاریخ  1390/02/04به شماره ثبت  401136نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران
به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارتست از تهران خیابان شهید بهشتی  -بین بخارست و وزراء  -پالک  - 283ساختمان نگین آزادی  -طبقه چهارم.

ضامن نقد شوندگی صندوق ،بانک رفاه است (سهامی عام – غیر دولتی) که در تاریخ  1339/5/27تحت شماره  7453نزد مرجع ثبت شرکت
ها ی شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی ضامن عبارتست از تهران – خیابان مالصدرا– خیابان شیراز شمالی–پالک .40
حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسی دایارهیافت است که درتاریخ 1377/02/27با شماره ثبت 589نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان
مشهد به ثبت رسيده است .نشانی حسابرس عبارتست از تهران – سهروردی جنوبی – پایين تر از مطهری – خيابان برادران نوبخت  -پالک  –29طبقه اول
– واحد یک و دو .

 . 3واحدهای سرمایهگذاری
واحدهای سرمایهگذاری صندوق به دو دستة واحدهای سرمایهگذاری عادی و واحد های سرمایهگذاری ممتاز تقسیم میشود .واحد سرمایهگذاری عادی ،فاقد
حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است .واحد سرمایهگذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال اما غیرقابل ابطال میباشد .تعداد
واحدهای سرمایهگذاری در تاریخ  1395/09/30تعداد 16،895،798واحد بوده که این تعداد شامل واحد سرمایهگذاری عادی  16.875.798و 20.000واحد
سرمایهگذاری ممتاز میباشد.

-4وضعیت سرمایهگذاریها در پایان دوره مالی
 .1-4ترکیب داراییهای صندوق:
جدول و نمودار زیر ،ترکیب سرمایهگذاریهای صندوق در پایان سال مالی مورد گزارش را نشان میدهد .صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه براساس ماده
26اساسنامه و نصابهای موجود در امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده به نسبت به سرمایهگذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت
اقدام نموده است:
ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ 1395/12/30
خالص ارزش فروش (ریال)

عنوان
سپرده بانکی

9،921،655،870،449

اوراق بهادار

13،756،111،906،598

سایر داراییها

244.637.107.538
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 .4-2ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک نوع دارایی:

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ 1395/12/30

سایر داراییها

اوراق بهادار

سپرده بانکی

خالص ارزش فروش

درصد خالص
ارزش فروش به
کل دارایيها

ریال

درصد

604،053،268،227

4.39

125،914،273،701

0.92

214،393،309،322

1.56

131،217،321،557

0.95

393،191،820،753

2.86

922،042،811

0.01

144،559،966،781

1.05

6،022،917،251،968

43.78

186،324،318،163

1.35

334،628،720،831

2.43

اوراق مشارکت

اوراق طرحهای عمرانی دولت بانک عامل مسکن 21-درصدی

اوراق مشارکت اوراق طرحهای عمرانی دولت بانک عامل سپه  21-درصدی

اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه

سوداوراق بادرآمد ثابت فرابورسی ذصایتل2

بادرآمد ثابت فرابورسی صخابر1

سود اوراق با درآمد ثابت صدانا981

اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان 9903

اوراق مشارکت گواهی سپرده عام رفاه960815

اسناد خزانه اسالمی960523

اسناد خزانه اسالمی960703
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 .5سود (زیان) فروش اوراق بهادار:
بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

ماليات

سود (زیان) فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

البرزدارو

5,000

74,450,000

()74,337,118

()393,841

()372,250

()653,209

پتروشيمی فجر

11,000

176,660,000

()168,299,195

()934,532

()883,300

6,542,973

داروسازی کاسپين تامين

37,000

666,002,820

()645,568,642

()3,403,273

()3,330,015

13,700,890

ریل پردازسير

423,000

514,391,810

()456,408,583

()2,628,547

()2,571,958

52,782,722

سرمایه گذاری توسعه گوهران اميد

240,000

262,800,000

()260,428,607

()1,342,907

()1,313,999

()285,513

سرمایه گذاری خوارزمی

590,274

891,231,260

()768,223,108

()4,714,615

()4,456,156

113,837,381

سرمایه گذاری مسكن الوند

73,000

204,838,000

()161,361,243

()1,046,720

()1,024,190

41,405,847

()4,971

2,316,804,615

گروهبهمن

13,900

39,628,900

()41,204,285

()209,637

()198,144

()1,983,166

واسپاری ملت

4,000

5,140,000

()4,260,607

()27,190

()25,700

826,503

اوراق مشارکت

ص.س.زمين وساختمان مسكن
شمالغرب

جمع

تعداد

2,474,300

3,871,474

)133,188,612( )25,239,880,142( 27,689,878,340

)14,180,683( )147,889,874( )27,819,971,530( 30,525,021,130

2,542,979,043

 .6سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهاداربادرآمدثابت:
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل میباشد:

ارزش بازار

ارزش دفتری

کارمزد

سود (زیان) تحقق
نيافته

ریال

ریال

ریال

ریال

887

887,000,000

)(887,646,625

-686,538

)(1,333,163

اجاره رایتل -2سه ماهه  22درصد

130,423

130,423,000,000

)(166,170,129,238

-100,947,402

)(35,848,076,640

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

143,018

143,733,090,000

)(150,584,523,260

-111,249,412

)(6,962,682,672

اسناد خزانه اسالمی960523

203,281

204,297,405,000

)(198,307,862,168

-158,126,191

5,831,416,641

اسناد خزانه اسالمی960613

350,361

352,112,805,000

)(339,264,045,439

-272,535,311

12,576,224,250

اسناد خزانه اسالمی960703

373,445

375,312,225,000

)(362,673,423,283

-290,491,662

12,348,310,055

اوراق مشارکت

اجاره دانا پتروریگ کیش 1394

تعداد
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اسناد خزانه اسالمی960724

330,105

331,755,525,000

)(322,424,554,579

-256,778,776

9,074,191,645

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

378,857

378,857,000,000

)(380,194,795,483

-293,235,318

)(1,631,030,801

6,000,000

6,030,000,000,000

)(6,024,870,904,741

-4,667,220,000

461,875,259

500,000

500,000,000,000

)(500,000,000,000

-387,000,000

)(387,000,000

9,672

9,923,423,640

)(9,930,250,910

گواهی سپرده عام رفاه960815
مرابحه گندم 9707
مشارکت س.ص.کارکنان
نفت3ماهه%21

-7,680,730

)(14,508,000

مشارکت رایان سایپا  3ماهه %22

200,000

200,000,000,000

)(200,014,600,000

-154,800,000

)(169,400,000

سلف استاندارد پلی اتیلن 7000F

73,500

299,637,450,000

)(290,331,338,969

-231,919,386

9,074,191,645

8,956,938,923,640

)(8,945,654,074,694

)(6,932,670,727

4,352,178,219

جمع

8,693,549

 .7خالص ارزش داراییهای صندوق:
شاخص ارزیابی صندوقهای سرمایهگذاری ،خالص ارزش داراییهای صندوق ( )NAVمیباشد ،همانگونه که در نمودار زیر مشاهده میگردد ،خالص ارزش
داراییهای صندوق تا پایان سال مالی منتهی به تاریخ 1395/12/30مبلغ 23,279,142,714,019ریال بوده است.

 .8بازدهی صندوق:
مقایسه بازدهی صندوق سرمایهگذاری  ...از زمان ابتدا دوره 1395/01/01تا پایان سال مالی منتهی به تاریخ  1395/09/31در جدول زیر آمده است:
شرح

 NAVصدور 1395/12/30

 NAVابطال1395/12/30

درصد بازدهی

 NAVصندوق سرمایهگذاری نگین رفاه

1,000,567

1,000,000

20.96%

با توجه به اینکه منابع صندوق در حوزههای با تضمین سود سرمایهگذاری شده است ،ارتباط معناداری با روند شاخص کل ندارد و در روزهای رکود و رونق بازار
سرمایه ،روند رو به رشد خود را طی خواهد نمود.

 .9استراتژی سرمایهگذاری صندوق
استراتژیهای سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه عبارت است از :خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت ،سپردهها و گواهیهای سپرده بانکی به
منظور کاهش ریسک سرمایهگذاری  ،کسب سود بلندمدت و پایدار.

5

