صندوق سرمایهگذاری اندیشه ورزان صباتامین

گزارش فعالیت مدیریت
دوره مالی  4ماهه منتهی به
1397/06/31

مدیر صندوق سرمایهگذاری اندیشه ورزان صباتامین

 )1مقدمه
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین ،درتاریخ  1397/03/01تحت شماره  44748نزد مرجع ثبت شرکتها
وموسسات غیر تجاری استان تهران ودر تاریخ  1397/03/07شماره  111588نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت
رس یده اس ت ه فدا از ایجاد ص ندوق جمعآوری وجوه از س رمایهگذاران و اختص اآ آنفا به خرید انواع اوراق
بهادار موض وع ماد(  )4امیدنامه ص ندوق ،به منظور کافش ریس س س رمایهگذاری ،بهرهگیری از ص ر هجویيفای
ناشي از مقیاس و تأمین منا ع سرمایهگذاران استه

 )2موضوع فعالیت صندوق
صندوق ميتواند به سرمایهگذاری در سپردهفای بانکي و کلیه اوراق بهاداری بپردازد که مجوز انت شار آنها تو سط
دولت یا بانس مرکزی جمهوری اسالمي ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده استه
واحدفای سرمایه گذاری صندوق منقسم به  1،000،000واحد سرمایه گذاری ممتاز با ارزش پایه فر واحد 10.000
ریال و  10،298،538واحد س رمایه گذاری دادی با ارزش پایه فر واحد  10.000ریال مي باش ده در پایان دوره مالي
منتهي به  1397/06/31ارزش خالص فر واحد سرمایه گذاری  ) NAVجهت صدور 10،000 ،ریال و جهت ابطال،
 10،000ریال بوده اس ت ه هرس ت دارندگان واحدفای س رمایهگذاری ممتاز و دادی تا پایان دوره مالي منتهي به
 1397/06/31به شرح جدول شماره  1بوده استه
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جدول1
ردیف

سرمایهگذار

تعداد واحد

1

شرکت سرمایهگذاری تامین اجتمادي

400،000

ممتاز

2

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمي تامین

510،000

ممتاز

3

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

50،000

ممتاز

4

شرکت کارگزاری صبا تامین

40،000

ممتاز
1،000،000

جمع ممتاز
مجموع واحدفای سرمایهگذاری دادی

1

جمع

10،298،538

ممتاز
دادی

10،298،538

جمع عادی

نوع واحد

دادی

جمع کل
11،298،538

واحدهای

دادی و ممتاز

سرمایهگذاری

 )3صاحبان امضای مجاز
صاحبان امضای مجاز صندوق که بر اساس صورتجلسه مؤرخ  1396/09/18تعیین شدهاند به شرح جدول شماره 2
ميباشد:
جدول2
سمت

ردیف نام ونامخانوادگی
1

محمود گودرزی

مدیر دامل و دضو مؤظف فیئت مدیره کارگزاری صباتأمین

2

محمدامین قهرماني

مدیر سرمایهگذاری صندوق و دضو مؤظف فیئت مدیره کارگزاری صباتأمین

3

سعید قاسملوی

دضو غیرمؤظف فیأت مدیره کارگزاری صباتأمین

2

 )4فعالیت اصلی صندوق
فدا از ت شکیل صندوق ،جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و ت شکیل سبدی از دارایيفا و مدیریت این سبد
ا سته با توجه به پذیرش ری سس مورد قبول ،تالش مي شود ،بی شترین بازدفي ممکن ن صیب سرمایهگذاران گردده
انباشته شدن سرمایه در صندوق ،مزیتفای متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایهگذاران دارد :اوالً فزینه
به کارگیری نیرو فای متخص ص ،گردآوری و تحل یل ااال دات و گزینش س بد بهی نه اوراق ب هادار بین ف مه
سرمایهگذاران تقسیم مي شود و سرانه فزینه فر سرمایهگذار کافش ميیابده ثانیاً ،صندوق از جانب سرمایهگذاران،
کلیه حقوق اجرایي مربوط به ص ندوق از قبیل دریا ت س ود س هاپ و کوپن اوراق بهادار را انجاپ ميدفد و در نتیجه
سرانه فزینه فر سرمایهگذار برای انجاپ سرمایهگذاری کافش ميیابده ثالثا ً،امکان سرمایهگذاری منا سب و متنوعتر
دارایيفا رافم شده و در نتیجه ریسس سرمایهگذاری کافش ميیابده
صندوق قط ميتواند در دارایيفای ریالي داخل کشور سرمایهگذاری کند و سرمایهگذاری خارجي ارزی) به فر
نوع و شکل غیرمجاز ميباشده صندوق در دارایيفایي به شرح زیر سرمایهگذاری ميکند:
 اوراق مش ارکت ،اوراق اجاره ،اوراق مرابحه و اوراق بهادار رفني و س ایر اوراق بهادار با درآمد ثابته این
اوراق بهادار باید تمامي شرایط زیر را داشته باشند:
الف -مجوز انتش ار آنفا از س وی دولت ،بانس مرکزی جمهوری اس المي ایران یا س ازمان بورس و اوراق بهادار
صادر شده باشد؛
ب -س ود حداقلي برای آنفا مش خص ش ده و پرداخت اص ل س رمایهگذاری و س ود آنفا تض مین ش ده یا برای
پرداخت اصل و سود سرمایهگذاری وثایق کا ي وجود داشته باشد؛
ج -در یکي از بورسفا قابل معامله باشده
 گوافيفای سپرد( منتشره توسط بانسفا یا مؤسسات مالي ادتباری دارای مجوز از بانس مرکزی جمهوری
اسالمي ایرانه
 فر نوع سپردهگذاری نزد بانسفا و مؤسسات مالي ادتباری دارای مجوز از بانس مرکزی جمهوری اسالمي
ایرانه
 سهاپ پذیر تهشده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوپ رابورس ایران؛
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 حق تقدپ خرید سهاپ پذیر ته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوپ رابورس ایران؛
 واحدفای س رمایه گذاری «ص ندوق فای س رمایه گذاری غیر از اوراق بهادار» از جمله ص ندوق فای
سرمایهگذاری زمین و ساختمان و صندوقفای سرمایهگذاری پروژه؛
 اتخاذ موقعیت روش قراردادفای آتي اوراق بهادار ،ص ر اً به منظور پوش ش ریس س نوس ان قیمت اوراق
بهادار موجود در ص ندوق س رمایهگذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادفای آتي اوراق بهادار ص ر اً
بهمنظور بستن موقعیتفای روشي که قبالً در قراردادفای آتي اوراق بهادار اتخاذ نمودهانده


سرمایهگذاری در گوافي سپرده کاالیي که صر اً به ق صد روش قبل از سرر سید اوراق و یا قبل از زمان
تحویل یزیکي خوافد بوده

 )5عملکرد و فعالیت صندوق در دوره مالی  4ماهه منتهی به 1397/06/31
دملکرد ص ندوق در س ال مالي منتهي به  1397/06/31به ش رح جدول  3ميباش ده فماننونه که مش افده ميگردد
خالص کل ارزش دارایيفای صندوق در انتهای دوره مورد گزارش برابر  116میلیارد ریال بوده استه

4

جدول3

افم اقداماتي که در دوره مورد گزارش انجاپ گر ته است به شرح موارد ذیل ميباشد:
 انجاپ پینیریفای الزپ به منظور اخذ تاییده پذیرهنویسي و بازگشایي نماد صندوق در رابورس
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 )6ترکیب داراییها
ص ندوق اوص تا اکثر وجوه خود را در اوراق با درآمد ثابت و س پردهفای بانکي س رمایهگذاری مينمایده در دوره
گزارش ،به دلیل الزامات قانوني پیش از گشایش نماد صندوق در رابورس ،تمامي منابع حاصل از پذیرهنویسي اولیه
در حساب بانکي صندوق ننهداری شده استه این مبلغ در تاریخ گزارش برابر  114میلیارد ریال بوده استه

 )7ریسک سرمایهگذاری در صندوق
فر چند تمهیدات الزپ به دمل آمده ا ست تا سرمایهگذاری در صندوق سودآور با شد ،ولي احتمال وقوع زیان در
سرمایهگذاریفای صندوق فمواره وجود دارد؛ بنابراین سرمایهگذاران باید به ریسسفای سرمایهگذاری در صندوق
از جمله ری سسفای یاد شده در این بخش از امیدنامه ،توجه ویژه دا شته با شنده دارندگان واحدفای سرمایهگذاری
ممتاز و دادی با سرمایهگذاری در صندوق ،تماپ ریسسفای راروی صندوق را ميپذیرنده
در سایر بندفای این بخش ،برخي از ریسسفای سرمایهگذاری در صندوق برشمرده شدهانده
 ریس س کافش ارزش دارایي فای ص ندوق :قیمت او راق بهادار در بازار ،تابع دوامل متعددی از جمله
و ضعیت سیاسي ،اقتصادی ،اجتمادي ،صنعت مو ضوع عالیت و و ضعیت خاآ ناشر و ضامن آن استه با
توجه به آنکه ممکن ا ست در مواقعي تماپ یا بخ شي از دارایيفای صندوق در اوراق بهادار سرمایهگذاری
شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق ميتواند در بازار کافش یابد ،لذا صندوق از این بابت ممکن است
متضرر شده و این ضرر به سرمایهگذاران منتقل شوده
 ریسس کافش ارزش بازاری واحدفای سرمایهگذاری صندوق :با توجه به آنکه واحدفای سرمایهگذاری
صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربواه مورد داد و ستد قرار ميگیرد ،این امکان وجود دارد که
نو سانات میزان در ضه و تقا ضا در بازار ،قیمت واحدفای سرمایهگذاری صندوق را نیز د ستخوش نو سان
کنده فرچند انتظار بر آن است که قیمت واحدفای سرمایهگذاری صندوق نزدیس به ارزش خالص دارایي
آنفا باش د اما این امکان وجود دارد که قیمت بازاری واحدفای س رمایهگذاری به دلیل دملکرد درض ه و
تقا ضا بی شتر یا کمتر از ارزش خالص دارایي واحدفای سرمایهگذاری شوده بدین ترتیب حتي در صورت
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ددپ کافش ارزش خالص دارایي فای ص ندوق ،ممکن اس ت س رمایه گذار با کافش قیمت واحدفای
سرمایهگذاری نسبت به قیمت خرید خود مواجه شده و از این بابت دچار زیان شوده
 ریس س نکول اوراق بهادار :اوراق بهادار ش رکتفا بخش دمدهی دارایيفای ص ندوق را تش کیل ميدفده
گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایهگذاری ميکند که سود حداقل برای آنفا تعیین و پرداخت سود و
اص ل س رمایهگذاری آن توس ط یس مؤس س ه معتبر تض مین ش ده اس ت ،یا برای پرداخت اص ل و س ود
س رم ای هگ ذاری در آنف ا ،وث ایق معتبر و ک ا ي وجود دارد؛ ولي این احتم ال وجود دارد ک ه ارح
س رمایهگذاری مرتبط با این اوراق ،س ودآوری کا ي نداش ته باش د یا ناش ر و ض امن به تعهدات خود در
پرداخت به موقع س ود و اص ل اوراق بهادار ،دمل ننمایند یا ارزش وثایق به ارز قابل توجهي کافش یابد به
اوری که پوششدفندهی اصل سرمایهگذاری و سود متعلق به آن نباشنده وقوع این اتفاقات ميتواند بادث
تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایهگذاران شونده
 ری سس نو سان بازده بدون ری سس :در صورتيکه نرخ بازده بدون ری سس نظیر سود دليالح ساب اوراق
مشارکت دولتي) ا زایش یابد ،به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل
یا ثابتي برای آن فا تعیین ش ده اس ت ،در بازار کافش مي یابده اگر ص ندوق در این نوع اوراق بهادار
سرمایهگذاری کرده با شد و بازخرید آن به قیمت معین تو سط یس مؤ س سهی معتبر نظیر بانس) ت ضمین
نش ده باش د ،ا زایش نرخ بازده بدون ریس س ،ممکن اس ت بادث تحمیل ض رر به ص ندوق و متعاقباً
سرمایهگذاران گردده
 ریسس نقدشوندگي :پذیرش واحدفای سرمایهگذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربواه و
مسئولیتفا و وظایفي که بازارگردان صندوق پذیر ته است ،خریدو روش واحدفای سرمایهگذاری صندوق
را تس هیل کرده و این امکان را برای س رمایهگذاران رافم ميکند تا در فر موقع که تمایل داش ته باش ند
واحدفای سرمایهگذاری خود را به قیمت منصفانه ،روخته و تبدیل به نقد نماینده با این حال ،مسئولیتفای
بازارگردان محدود ا ست و امکان تبدیل به نقدکردن واحدفای سرمایهگذاری نیز فمواره تابع شرایط بازار
خوافد بوده از ارا دینر خریدو روش واحدفای س رمایه گذاری ص ندوق ،تابع مقررات بورس یا بازار
خارج از بورس مربواه است و ممکن است بر اساس این مقررات ،معامالت صندوق تعلیق یا متوقف گردد
که در این شرایط ،سرمایهگذاران نميتوانند واحدفای سرمایهگذاری خود را به نقد تبدیل کننده
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 )8راهبرد صندوق به منظور سرمایهگذاری
صندوق اوصتا تالش دارد با ردایت تمامي حدنصابفای سرمایهگذاری مد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار ،اکثر
وجوه ناشي از روش واحدفای سرمایهگذاری را در اوراق با درآمد ثابت با سر رسید بلندمدت و با نرخ جذاب
سرمایهگذاری نمایده به گونهای که بازدفي صندوق در مقایسه با سایر صندوقفای موجود در بازار رقابتي باشده

 )9برنامههای آتی صندوق
 ا زایش خالص ارزش دارایي فای صندوق و دریا ت مجوز ا زایش سقف صندوق؛
 جذب منابع مالي و سرمایه گذاران جدید؛
 ردایت کامل مفاد اساسنامه و امید نامه؛
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