گزارش عملکرد صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
دوره مالی منتهی به 1396/06/31

گزارش عملکرد صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه دوره مالی منتهی به 1396/06/31
 .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
 -1-2تغییر نوع فعالیت صندوق
 نوع صندوق از صندوق "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود " به صندوق " در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود "تغییر یافت .
-1-2اطالع رسانی
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صنننندوق سنننرمایه گذاری نگین رفاه مطابق با ماده  57اسننناسننننامه در تارنمای صنننندوق 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  - ٢٨٣ساختمان 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  1396/06/31تعداد 49,536,427واحد بوده که این تعداد شامل واحد سرمایهگذاری عادی  49،516،427و
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

31،001،096،019،521

اوراق بهادار

19،638،347،145،344

سایر داراییها

35،997،008،932،646
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 .2-4ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک نوع دارایی:

خالص ارزش فروش

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

604,431,899,948

اوراق طرحهای عمرانی دولت بانک عامل مسکن 16-درصدی

100,828,330,576

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

126,072,689,535

اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

4,701,037,906,041

اوراق مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایزه

214,882,943,332

اوراق مشارکت طرحهای عمرانی دولت بانک عامل مسکن 15-درصدی

216,101,899,317

اوراق بيمه سالمت  16درصدی-بانکی

3,612,392,327

سوداوراق بادرآمد ثابت فرابورسی ذصایتل2

131,546,859,339

سوداوراق بادرآمد ثابت فرابورسی صخابر1

186,136,407,684

سوداوراق بادرآمد ثابت فرابورسی صگستر9631

127

سوداوراق بادرآمد ثابت فرابورسی صدانا981

1,001,705,252

سوداوراق بادرآمد ثابت فرابورسی منفت98101

47,710,416,718

سود دریافتنی اوراق مشارکت اوراق مشارکت ملی نفت ایران2

140,356,569,671

سود دریافتنی اوراق مشارکت اجاره هواپيمایی ماهان 9903

144,651,704,409
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سود دریافتنی اوراق با درآمد ثابت مرابحه گندم 9707

601,958,024,544

سوداوراق بادرآمد ثابت فرابورسی صایپا9981

361,746,434,732

سود دریافتنی اوراق مشارکت گواهی سپرده عام رفاه960815

6,045,745,759,428

سوداوراق بادرآمد ثابت فرابورسی ذرایان91

3,080,292,834

سوداوراق بادرآمد ثابت فرابورسی اجاد261

269,961,813,977

اجاره دولتی آپرورش-اميد991118

495,440,545,000

اسناد خزانه اسالمی960703

448,070,271,691

اسناد خزانه اسالمی960922

250,070,883,230

اسناد خزانه اسالمی961020

947,952,388,251

اسناد خزانه اسالمی961124

69,784,518,711

اسناد خزانه اسالمی961227

285,620,098,648

اسناد خزانه اسالمی960724

731,512,710,062

سلف بنزین ستاره خليج فارس 961
سلف موازی برق ماهتاب گستر 961
جمع

34
544,347,961,397
17,673,663,426,815

 .5سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و اوراق بهاداربادرآمدثابت:
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل میباشد:
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سود و زیان تحقق نيافته
ارزش بازار

ارزش دفتری

کارمزد

ماليات

سود (زیان) تحقق نيافته

تعداد

شرح

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

295000000

47200000000

47,388,800,000

-47,200,000

236000000

)(377,600,000

باما

1,390,730

10,226,037,690

10,245,666,814

52,255,053

51130188.45

)(123,014,365

پاالیش نفت اصفهان

8,480,000

28,153,600,000

26,430,306,517

143,864,896

140768000

1,438,660,588

پتروشيمی پردیس

5,000,000

30,325,000,000

28,100,350,600

154,960,750

151625000

1,918,063,651

پتروشيمی زاگرس

1,000,000

21,377,000,000

20,597,170,000

109,236,470

106885000

563,708,531

پتروشيمی فجر

5,000,000

26,940,000,000

26,879,470,000

137,663,400

134700000

)(211,833,399

پتروشيمی مبين

12,623,087

48,725,115,820

48,649,568,607

248,985,342

243625579.1

)(417,063,707

توسعهمعادن وفلزات

3,000,000

4,758,000,000

4,778,429,603

24,313,380

23790000

)(68,532,982

295,000,000

1,598,015,000,000

1,851,059,989,190

8,165,856,650

7990075000

)(269,200,920,839

سرمایهگذاری ملیایران

2,909,738

4,076,542,938

4,126,539,114

20,831,134

20382714.69

)(91,210,025

سرمایهگذاری غدیر(هلدینگ

5,600,160

6,300,180,000

5,902,784,138

32,193,920

31500900

333,701,043

شرکت ارتباطات سيار ایران

2,000,000

31,472,000,000

29,743,264,000

160,821,920

157360000

1,410,554,081

شرکت پتروشيمی خراسان

5,000,000

27,460,000,000

27,198,311,800

140,320,600

137300000

)(15,932,399

فوالد مبارکه اصفهان

10,000,000

20,350,000,000

19,117,081,000

103,988,500

101750000

1,027,180,501

گروه مپنا (سهامی عام)

5,000,000

35,520,000,000

33,888,229,000

181,507,200

177600000

1,272,663,801

مخابرات ایران

10,000,000

20,020,000,000

19,443,654,000

102,302,200

100100000

373,943,801

ملی صنایع مس ایران

12,000,000

25,092,000,000

25,955,849,740

128,220,120

125460000

)(1,117,529,859

1,986,010,476,448

2,229,505,464,123

9,907,321,535

9,930,052,382

)(263,285,161,578

اختيارف.تبعی.س.دارویی تامين

سرمایه گذاری دارویی تامين

679,003,715

جمع

سود و زیان تحقق نيافته
تعداد

شرح
اجاره دانا پتروریگ کيش 1394

962

ارزش بازار

ارزش دفتری

کارمزد

ماليات

سود (زیان) تحقق نيافته

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

961,302,550

697,450

-

-65,286

اجاره دولت-واجدشرایط خاص991118

320000

257,600,000,000

258,949,824,000

186,760,000

-

-1,536,583,999

اجاره دولتی آپرورش-اميد991118

495800

495,800,000,000

495,880,000,000

359,455,000

-

-439,454,999

962,000,000

اجاره رایتل -2سه ماهه  22درصد

130423

130,423,000,000

130,322,052,610

94,556,675

-

6,390,716

اجاره هواپيمایی ماهان 9903

143018

143,018,000,000

142,907,304,068

103,688,050

-

7,007,883

اسناد خزانه اسالمی960703

450501

448,395,358,326

410,222,997,023

325,086,635

-

37,847,274,669

اسناد خزانه اسالمی960724

742214

732,043,441,558

671,372,528,660

530,731,495

-

60,140,181,403

اسناد خزانه اسالمی960922

260610

250,252,316,160

250,369,787,388

181,432,929

-

-298,904,157

اسناد خزانه اسالمی961020

1000133

948,640,152,362

949,275,498,942

687,764,110

-

-10,191,593,780

اسناد خزانه اسالمی961124

74735

69,835,149,195

69,886,843,908

50,630,483

-

-102,325,196

اسناد خزانه اسالمی961227

311046

285,827,323,458

285,791,121,532

207,224,810

-

-171,022,883

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

178857

178,857,000,000

177,847,529,977

129,671,325

-

879,798,699

اوراق مشارکت ملی نفت ایران2

140000

140,000,000,000

140,029,200,007

101,500,000

-

-130,700,006

سلف موازی برق ماهتاب گستر 961

1300000

544,742,900,000

530,571,185,430

394,938,602

-

13,776,775,968

صکوک مرابحه سایپا3-998ماهه %18

350000

355,979,400,000

355,503,818,639

258,085,065

-

217,496,297

گواهی سپرده عام رفاه960815

6000000

6,000,000,000,000

5,999,564,999,740

4,350,000,000

-

-3,914,999,740

500000

500,000,000,000

499,613,000,000

362,500,000

-

24,500,001

مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه%21

46130

46,130,000,000

46,148,982,380

33,444,250

-

-52,426,629

مشارکت رایان سایپا3-ماهه%18

3004

3,019,020,000

3,006,177,900

2,188,789

-

10,653,311

مرابحه گندم 9707
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 .7خالص ارزش داراییهای صندوق:
شاخص ارزیابی صندوقهای سرمایهگذاری ،خالص ارزش داراییهای صندوق ( )NAVمیباشد ،خالص ارزش داراییهای صندوق تا پایان سال مالی منتهی
به تاریخ 1396/06/31مبلغ  49،536،422،438،220بوده است.

 .8بازدهی صندوق:
مقایسه بازدهی صندوق سرمایهگذاری  ...از زمان ابتدا دوره 1396/01/01تا پایان سال مالی منتهی به تاریخ  1396/06/31در جدول زیر آمده است:
شرح

 NAVصدور 1396/03/31

 NAVابطال1396/03/31

درصد بازدهی

 NAVصندوق سرمایهگذاری نگین رفاه

1.000.930

1,000,000

18.41%

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.
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