گزارش عملکرد صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
دوره مالی شش ماهه منتهی به 1397/06/31

گزارش عملکرد صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه دوره مالی شش ماهه منتهی به 1397/06/31

 .1کلیات
-1-1تاریخچه فعالیت
صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه از نوع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سود پیش بینی  15درصد 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 3 ،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
به موجب صورتجلسه مجمع صندوق مورخ  1396/03/10نوع 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 .
-2-1اطالع رسانی
کل یه اطالعات مرتبط با فعال یت صن ن ندوق سنننرمایه گذاری نگین رفاه م طابا 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 حا رأی در مجمع برخوردارند .در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایهگذاری
ممتازی که دارای حا 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
1
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مدیر و مدیر ثبت 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

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.

حسابرس صندوق،موسسه حسابرسی هدف همکاران است که درتاریخ 1390/02/19با شماره ثبت  27442نزد مرجع ثبت شرکتهای
شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشانی حسابرس عبارتست از تهران – خيابان سئول -باالتر از نيایش -خيابان دوم شرقی -شماره  -1طبقه دوم.

 . 3واحدهای سرمایهگذاری
واحدهای سرمایهگذاری صندوق به دو دستة واحدهای سرمایهگذاری عادی و واحد های سرمایهگذاری ممتاز تقسیم میشود .واحد سرمایهگذاری عادی ،فاقد
حا رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است .واحد سرمایهگذاری ممتاز دارای حا رأی در مجمع بوده قابل انتقال اما غیرقابل ابطال میباشد .تعداد
واحدهای سرمایهگذاری در تاریخ  1397/06/31تعداد  34،695،638واحد بوده که این تعداد شامل واحد سرمایهگذاری عادی  34.675.638و 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 1397/06/31
عنوان

خالص ارزش فروش (ریال)

سپرده بانکی

17,907,341,886,990

اوراق بهادار

16,781,640,345,713

سایر داراییها

950,996,254,636
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 .4-2ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک نوع دارایی:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ 1397/06/31

سایر داراییها

اوراق بهادار

سپرده بانکی

 .5سود(زیان) فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه:
سود(زیان)

سود(زیان) ناشی از فروش اورق مشارکت

درصد خالص ارزش
فروش به کل دارایی

اسنادخزانه-م12بودجه981114-96

()1,705,187,565

0.205%

اسنادخزانه-م6بودجه980722-96

()1,268,427,710

0.345%

اسنادخزانه-م10بودجه980911-96

()2,491,951,282

0.265%

مشارکت دولت-9شرایط خاص139909

1,482,698,354

0.669%

اسنادخزانه-م9بودجه980411-96

()241,561,723

0.084%

891,396,039

0.323%

590,706,206

0.242%

2

0.292%

()999,135,461

0.118%

مشارکت دولت-8شرایط خاص139810
اسناد خزانه اسالمی971228
صکوک مرابحه سایپا3-998ماهه %18
اسنادخزانه-م4بودجه980820-96
اجاره دولتی آپرورش-آرمان991118
اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224
اسنادخزانه-م8بودجه980411-96
اسنادخزانه-م14بودجه981016-96
اجاره دولت مرحله یک981226-1394

46,965,922

0.002%

119,913,000

0.019%

()343,084,345

0.084%

540,459,695

0.166%

()2,998,484,515

0.132%

2,021,580,702

1.105%

اسنادخزانه-م7بودجه971010-96
اسنادخزانه-م1بودجه970508-96
مشارکت دولت-6شرایط خاص139812
اسنادخزانه-م21بودجه970522-96

2,909,554

0.058%

1,736,054,662

0.339%

1,399,577

0.000%

اجاره رایتل -2سه ماهه  22درصد

66,587,147

0.007%

اسنادخزانه-م2بودجه970612-96

82,880,518

0.036%

اسنادخزانه-م3بودجه970710-96

353,964,888

0.126%

73,118,130

0.082%

اسنادخزانه-م15بودجه980820-96

()221,884,496

0.034%

اسنادخزانه-م5بودجه970926-96
مشارکت دولت-5شرایط خاص139809

9,294,393,286

0.405%

اوراق بيمه سالمت  16درصدی-بانکی

()898,881,996

0.014%

جمع

6,136,428,589

5.150%
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 .6سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

سود(زیان) حاصل از فروش سهام

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

ماليات

سود (زیان) فروش

صندوق س .پروژه آرمان پرند مپنا

10,737,747

37,389,696,654

()36,685,740,534

()27,107,529

0

676,848,591

372,400

2,067,873,786

()1,810,715,922

()9,822,394

()2,067,871

245,267,599

پتروشيمی پردیس

1,349,031

11,751,338,388

()10,940,840,398

()55,818,859

()58,756,693

695,922,438

توسعه معادن وفلزات

36,392,408

60,734,741,926

()288,490,014( )60,398,987,442

()303,673,708

()256,409,238

700,000

3,376,100,000

()2,909,318,446

()16,036,474

()3,376,100

447,368,980

گروه مپنا (سهامی عام)

1,221,321

3,417,613,098

()4,109,585,787

()16,233,655

()17,088,064

()725,294,408

پاالیش نفت اصفهان

1,072,021

6,645,830,200

()4,544,576,030

()31,567,690

()6,645,828

2,063,040,652

مخابرات ایران

10,570,306

20,113,453,356

()23,174,481,558

()95,538,851

()3,176,680,513( )20,113,460

فوالد کاوه جنوب کيش

3,000,000

10,614,000,000

()7,605,120,009

()50,416,497

()53,070,001

2,905,393,493

گسترش نفت و گاز پارسيان

21,540,382

49,750,277,805

()48,697,219,349

()236,313,815

()248,751,391

567,993,250

فوالد مبارکه اصفهان

15,624,459

66,149,707,949

()314,211,121( )44,513,290,760

(20,991,457,529 )330,748,539

پتروشيمی مبين

1,129,100

4,806,651,001

()5,125,330,402

()22,831,591

()24,033,257

()365,544,249

تراکتورسازی ایران

12,011,213

31,643,275,100

()32,078,397,606

()150,305,556

()158,216,375

()743,644,437

پتروشيمی جم

1,568,058

19,904,484,425

()15,779,242,996

()94,546,302

()99,522,420

3,931,172,707

ملی صنایع مس ایران

20,359,568

76,025,609,302

()53,648,586,549

()361,121,649

(21,844,122,458 )171,778,646

سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ

5,000,000

7,075,000,000

()5,694,350,359

()33,606,248

()35,374,999

1,311,668,394

1,897

50,706,810

()47,979,596

()240,859

()253,535

2,232,820

سرمایه گذاری ملی ایران

6,799,195

14,393,895,815

()8,746,040,850

()68,371,002

()14,393,894

5,565,090,069

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

11,299,783

24,054,402,960

()114,258,413( )25,288,518,849

()1,468,646,317( )120,272,015

معدنی و صنعتی چادرملو

7,800,000

20,323,462,810

()16,011,748,345

()96,536,433

()101,617,314

4,113,560,718

هلدینگ صنایع معدنی خاورميانه

164,869

479,620,100

()424,975,309

()2,278,194

()2,398,100

49,968,497

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

500,000

932,500,000

()797,151,251

()4,429,366

()4,662,500

126,256,883

گروه بهمن

2,735,624

2,723,565,232

()2,717,078,518

()12,936,930

()13,617,825

()20,068,041

کالسيمين

4,000,000

21,464,000,000

()101,954,000( )22,388,529,760

نيروکلر

پاالیش نفت تهران

پتروشيمی پارس

شرکت ارتباطات سيار ایران
پتروشيمی غدیر
جمع

()1,133,803,760( )107,320,000

648

9,226,224

()11,624,711

()43,825

()46,131

()2,488,443

400,000

880,561,878

()801,617,857

()4,182,665

()4,402,812

70,358,544

176,350,030

57,715,144,216 )1,902,201,478( )2,209,199,932( )434,951,049,193( 496,777,594,819
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 .7سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:
سود(زیان) تحقق نيافته نگهداری سهام و

سود (زیان) تحقق

تعداد

ارزش بازار

ارزش دفتری

کارمزد

ماليات

گسترش نفت و گاز پارسيان

12,587,099

43,946,884,434

)(28,456,167,642

)(208,747,703

)(43,946,885

15,238,022,204

پتروشيمی پردیس

7,778,863

97,862,630,839

)(63,087,726,306

)(464,847,496

)(97,862,631

34,212,194,406

صنایع پتروشيمی خليج فارس

8,000,000

53,884,974,400

)(42,398,544,000

)(255,953,629

)(53,884,975

11,176,591,796

شرکت پتروشيمی خراسان

1,031,937

11,846,636,760

)(7,067,068,716

)(56,271,525

)(11,846,637

4,711,449,882

شرکت ارتباطات سيار ایران

2,899,352

51,550,478,560

)(52,012,545,389

)(244,864,773

)(51,550,479

)(758,482,081

سرمایه گذاری دارویی تامين

295,296,000

حق تقدم سهام

فوالد کاوه جنوب کيش

4,101,539

نيافته

(251,487,731,040) (1,532,881,536) (7,281,187,296) (1,775,555,198,208) 1,532,881,536,000
)(10,397,565,417

18,370,793,181

)(87,261,268

)(18,370,793

7,867,595,703

بانک دی

2,200,000

2,079,000,000

)(2,002,249,130

)(9,875,250

)(2,079,000

64,796,620

پتروشيمی مبين

27,177,935

183,727,746,217

)(123,368,963,415

)(872,706,791

)(183,727,746

59,302,348,265

پتروشيمی جم

6,703,104

92,093,496,748

)(67,452,802,652

)(437,444,110

)(92,093,497

24,111,156,489

پتروشيمی فجر

11,532,772

70,335,307,557

)(60,390,691,677

)(334,092,711

)(70,335,308

9,540,187,861

گروه صنایع کاغذ پارس

2,450,000

16,762,900,000

)(12,165,431,451

)(79,623,775

)(16,762,900

4,501,081,874

آسان پرداخت پرشين

20,000,000

300,680,000,000

)(335,931,691,100

)(1,428,230,000

)(300,680,000

)(36,980,601,100

پاالیش نفت تهران

4,968,368

26,824,218,832

)(22,091,019,609

)(127,415,039

)(26,824,219

4,578,959,965

پرداخت الکترونيک سامان کيش

8,739,431

79,920,579,330

)(84,706,350,978

)(379,622,750

)(79,920,579

)(5,245,314,977

500,000

18,053,500,000

)(12,646,177,253

)(85,754,125

)(18,053,500

5,303,515,122

مخابرات ایران

52,930,594

104,598,978,590

)(116,045,748,864

)(496,845,150

)(104,598,979

)(12,048,214,403

پتروشيمی پارس
گروه مپنا (سهامی عام)

10,092,391

49,158,027,166

)(33,959,578,653

)(233,500,629

)(49,158,027

14,915,789,857

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

20,280,699

49,038,730,182

)(32,333,562,520

)(232,933,968

)(49,038,730

16,423,194,964

عمران وتوسعه فارس

7,300,000

17,658,700,000

)(14,807,087,564

)(83,878,825

)(17,658,700

2,750,074,911

سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ

42,251,391

63,295,892,002

)(48,118,844,666

)(300,655,479

)(63,295,890

14,813,095,967

ملی صنایع مس ایران

25,178,146

82,960,822,804

)(66,345,805,799

)(394,063,902

)(82,960,822

16,137,992,281

گروه بهمن

2,249,161

2,741,727,259

)(2,233,913,378

)(13,023,204

)(2,741,727

492,048,950

توسعه معادن و فلزات

2,020,542

6,498,063,072

)(3,353,410,742

)(30,865,800

)(6,498,063

3,107,288,467

پاالیش نفت اصفهان

4,524,299

33,819,135,025

)(20,462,281,602

)(160,640,891

)(33,819,135

13,162,393,397

باما

5,052,150

43,842,557,700

)(30,216,009,224

)(208,252,149

)(43,842,558

13,374,453,769

فوالد مبارکه اصفهان

27,341,539

117,776,112,639

)(101,746,908,517

)(559,436,530

)(117,776,112

15,351,991,480

فوالد خوزستان

172,000

1,602,868,000

)(889,725,259

)(7,613,623

)(1,602,868

703,926,250

کالسيمين

10,000

81,450,000

)(55,971,343

)(386,888

)(81,450

25,010,319

ح  .باما

869,098

6,672,934,444

)(2,884,536,262

)(31,696,439

)(6,672,934

3,750,028,809

3,552

17,788,334,304

)(11,173,945,536

-

-

6,614,388,768

صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات

1,988

13,062,183,820

)(9,634,657,116

-

-

3,427,526,704

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان

8,672

12,095,436,768

)(9,576,168,736

-

-

2,519,268,032

صندوق صبا

جمع

616,252,622

(3,180,566,680) (15,107,691,718) (3,203,568,348,724) 3,223,512,636,633
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1,656,029,511

گزارش عملکرد صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه دوره مالی شش ماهه منتهی به 1397/06/31

 .8خالص 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 دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  1397/06/31مبلغ 34,695,649,214,147ریال بوده است.

 .9بازدهی صندوق:
مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه از زمان ابتدا دوره  1397/01/01تا پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  1397/06/31در جدول زیر
آمده است:
شرح

 NAVصدور 1397/03/31

 NAVابطال 1397/03/31

درصد بازدهی

 NAVصندوق سرمایهگذاری نگین رفاه

1,001,314

1,000,000

21.01%

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 رونا بازار
سرمایه ،روند رو به رشد خود را طی خواهد نمود.

 .10استراتژی 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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