بسمه تعالی
گشارش عملکزد شش ماهه منتهی به 1332/10/30
صندوق سزمایهگذاری مشتزک توسعه باسار سزمایه
 .1مقدمه:
غٌذٍق تَسؼِ ثبصاس سشهبِٗ دس تبسٗخ  1391/11/17ثب دسٗبفت هجَص اص سبصهبى ثَسس ٍ اٍساق ثْبداس ثِ ػٌَاى غٌذٍق
سشهبِٗ گزاسٕ هَضَع ثٌذ  20هبدُ  1لبًَى ثبصاس اٍساق ثْبداس هػَة آرس هبُ سبل  ،1384فؼبل٘ت خَد سا آغبص کشد .اٗي
غٌذٍق ثب ضوبسُ ً 11130ضد سجب ثِ ثجت سس٘ذُ است .ػولکشد اٗي غٌذٍق ثش اسبس هفبد اسبسٌبهِ ٍ اه٘ذًبهِ ٍ دس
چبسچَة لَاً٘ي ٍ همشسات هشثَعِ است .فؼبل٘ت اٗي غٌذٍق تحت ًظبست سبصهبى ثَسس ٍ اٍساق ثْبداس اًجبم ضذُ ٍ
هتَلٖ غٌذٍق ً٘ض ثِ عَس هستوش فؼبل٘ت آى سا صٗش ًظش داسد .هذٗشٗت داساّٖٗبٕ غٌذٍق کِ ػوذتبً ضبهل سْبم ضشکت-
ّبٕ پزٗشفتِ ضذُ دس ثَسس هٖ ضَد ،تَسظ هذٗش سشهبِٗگزاسٕ غٌذٍق غَست هٖ گ٘شد .سشهبِٗگزاساى دس اصإ
سشهبِٗگزاسٕ دس اٗي غٌذٍق گَاّٖ سشهبِٗگزاسٕ دسٗبفت هٖ کٌٌذ .غذٍس ٍاحذ سشهبِٗگزاسٕ ٍ اثغبل آًْب ثش اسبس
اسصش خبلع داساّٖٗبٕ سٍص ثؼذ اص اساِٗ دسخَاست غَست هٖگ٘شد.

 .2صندوق سزمایهگذاری مشتزک توسعه باسار سزمایه در یک نگاه:
 oتبسٗخ آغبص فؼبل٘ت91/11/17 :
2.1

ارکان صندوق
 oهذٗش غٌذٍق :
 oهتَلٖ غٌذٍق:
 oحسبثشس:

ضشکت تبه٘ي سشهبِٗ اه٘ي
ضشکت هطبٍس سشهبِٗ گزاسٕ تبه٘ي سشهبِٗ ًَٗي
هَسسِ خذهبت حسبثشسٖ هذثشاى هستمل

 2.2گزوه مدیزان سزمایهگذاری:
 oػل٘شؼ س٘شٕ
 oس٘ذػلٖ س٘ذ خسشٍضبّٖ
 oاه٘شهْذٕ غجبئٖ

 2.2مشخصات دارنذگان واحذهای سزمايهگذاری ممتاس
اسبهٖ ٍ هطخػبت داسًذگبى ٍاحذّبٕ سشهبِٗگزاسٕ هوتبص غٌذٍق سشهبِٗگزاسٕ تَسؼِ ثبصاس سشهبِٗ:

سدٗف

داسًذگبى گَاّٖ هوتبص

تؼذاد

دسغذ

1

ضشکت سشهبِٗ گزاسٕ غذٗش(سْبهٖ ػبم)

500000

16/67

2

ضشکت سشهبِٗ گزاسٕ فشٌّگ٘بى(سْبهٖ خبظ)

500000

16/67

3

ضشکت سشهبِٗ گزاسٕ تَسؼِ هؼبدى ٍ فلضات (سْبهٖ ػبم)

350000

11/67

4

ضشکت گشٍُ سشهبِٗ گزاسٕ سبٗپب (سْبهٖ ػبم)

350000

11/67

5

غٌذٍق ث٘وِ اجتوبػٖ سٍستبٗ٘بى ٍ ػطبٗش

350000

11/67

6

ثبًک سبهبى

350000

11/67

7

ضشکت گشٍُ سشهبِٗ گزاسٕ تذث٘ش(سْبهٖ خبظ)

300000

10

8

ثبًک کطبٍسصٕ

150000

5

9

ضشکت تأه٘ي سشهبِٗ اه٘ي (سْبهٖ خبظ)

100000

3/33

10

ضشکت سشهبِٗ گزاسٕ پشدٗس(سْبهٖ ػبم)

50000

1/66

300,000

100

جمع کل

 .3آخزین وضعیت صندوق:
آخشٗي ٍضؼ٘ت غٌذٍق (دس تبسٗخ  )1392/10/30دس جذٍل صٗش هٌؼکس ضذُ است:
 398009805180720سٗبل

کل خالص ارسش دارایی ها
تعداد واحدهای سزمایه گذاری

3000000

خالص ارسش روسانه دارایی ها

 103260995سٗبل
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 .4هدف اس تشکیل صندوق:
ثغَس کلٖ ّذف اص تطک٘ل غٌذٍق سشهبِٗگزاسٕ ،تبه٘ي اّذاف هَسد اًتظبس سشهبِٗگزاساى هٖثبضذ .هغبثك ثب هفبد هبدُ
3اسبسًبهٔ غٌذٍق ،اّذاف اٗي غٌذٍق ثِ ضشح  3گبًٔ صٗش است:
 .1افضاٗص اػتوبد سشهبِٗ گزاساى دس ثَسس تْشاى ٗب فشاثَسس اٗشاى ٍ افضاٗص تؼبدل دس اٗي دٍ ثبصاس اص عشٗك خشٗذ
اٍساق ثْبداس پزٗشفتِ ضذُ دس اٗي دٍ ثبصاس دس ضشاٗغٖ کِ ثِ ػلت حبکو٘ت جَ سٍاًٖ ،ػشضِ اٍساق ثْبداس دس اٗي
ثبصاسّب افضاٗص ٍ ل٘وت آى ّب ث٘ص اص حذ هٌػفبًِ کبّص ٗبفتِ ٍ فشٍش اٍساق ثْبداس دس ضشاٗغٖ کِ دس اثش
افضاٗص غ٘شهٌغمٖ تمبضب ،ل٘وت اٍساق ثْبداس اص ل٘وتّبٕ هٌػفبًِ ٍ ػبدالًِ فبغلِ ٗبفتِ ٍ ًگشاًٖ اص تطک٘ل
حجبةّبٕ ل٘وت ٍجَد داسد،
 .2افضاٗص ًمذضًَذگٖ اٍساق ثْبداس پزٗشفتِ ضذُ دس ثَسس تْشاى ٗب فشاثَسس اٗشاى ٍ تحذٗذ ًَسبى ل٘وت آىّب،
 .3کبّص سٗسک سشهبِٗگزاسٕ ،ثْشُگ٘شٕ اص غشفِجَّٖٗبٕ ًبضٖ اص هم٘بس ٍ تأه٘ي هٌبفغ ثلٌذهذت
سشهبِٗگزاساى.
دس ساستبٕ سٍضي ًوَدى اجضإ هفَْهٖ اّذاف هطخعضذُ ،دٍ ّذف اٍل ثِ دٍ ػجبست صٗش لبثل تمل٘ل است:
 .1افضاٗص اػتوبد ٍ تؼبدل ،اص عشٗك جلَگ٘شٕ اص سمَط ٗب غؼَد ث٘ص اص اًذاصٓ ل٘وت سْبم دس ٍضؼ٘تّبٕ
حبکو٘ت جَ سٍاًٖ ( ثب تؼبث٘ش  5گبًٔ اضبسُضذُ دس ثٌذ اٍل  -ضبهل -1حبکوت جَس سٍاًٖ -2 ،حذ هٌػفبًِ-3 ،
غ٘شهٌغمٖ-4 ،ػبدالًِ-5 ،تطک٘ل حجبة ٗ ٍ-ب دستکبسٕ ثبصاس )1ثب خشٗذ هذٗشٗتضذٓ سْبمِ دس حبل سمَط ٗب
غؼَد.
 .2افضاٗص ًمذضًَذگٖ ،اص عشٗك جلَگ٘شٕ اص اٗجبد غفّبٕ عَالًٖ هذت دس ٌّگبم لفل ضذى خشٗذ ٍ فشٍش
سْن دس ٍضؼ٘ت حبکو٘ت جَ سٍاًٖ دس ثبصاس.
ّ .3ذف سَم ثِ غَست هبَّٕ ثب ّ 2ذف اٍل هتفبٍت است .اٗي ثٌذ ّذف ػوَهٖ ثشإ تطک٘ل توبهٖ
غٌذٍقّبٕ سشهبِٗگزاسٕ سا ػٌَاى هٖ کٌذ .دس ٍالغ اّذاف اٍل ٍ دٍم اّذاف اغلٖ سبصهبى ثَسس ثشإ تطک٘ل
غٌذٍق سا دس ًظش داضتِاًذ ٍ ّذف سَم اّذاف داسًذگبى ٍاحذّبٕ غٌذٍق سا کِ ّوبى سَدآٍسٕ است دس ًظش
گشفتِ است
ًکتٔ ح٘بتٖ ثشإ ثمب ٍ تَسؼٔ فؼب ل٘ت ٍ ّوچٌ٘ي هؤثش ثَدى غٌذٍق دس ٍالغ اٗجبد تؼبدل ه٘بى اّذاف ثٌ٘بدٗي سبصهبى
ثَسس دس تأس٘س غٌذٍق تَسؼٔ (اّذاف اٍل ٍ دٍم) ٍ ّذف سَم کِ ّذف ثٌ٘بدٕ سْبمداساى هٖثبضذ ،است.

1دس ًت٘جٔ دستکبسٕ ل٘وت ً٘ض ل٘وت سْن ٍضؼ٘تّبٖٗ هبًٌذ غ٘شهٌغمٖ ٗب ًبػبدالًِ سا ثِ خَد هٖگ٘شد ،ل٘کي دس هتي اسبسًبهٔ
غٌذٍق تَسؼِ اضبسُإ ثِ هَضَع دستکبسٕ ثبصاس ثِ ػٌَاى ػبهلٖ دس جْت اًحشاف دس ل٘وتّب ًطذُ است.
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دس اٗي ساستب اسصٗبثٖ هذٗشاى سشهبِٗگزاسٕ اٗي است کِ اّذاف سبصهبى ثَسس اٍساق ثْبداسٗ ،ؼٌٖ اٗجبد تؼبدل ٍ اػتوبد ،اص
اّو٘ت ث٘طتشٕ ثخَسداس ثبضذ ،صٗشا ثذٍى ثشآٍسدى اٗي اّذاف ،سبصهبى ّذف اغلٖ خَد اص اٗجبد اٗي غٌذٍق سا ثشآٍسدُ
ًطذُ ٗبفتِ ،غٌذٍق سا هٌحل ًوَدُ ٍ ٗب اه٘ي سا اص هسئَل٘ت دس اٗي غٌذٍق هؼبف هٖکٌذً .کتٔ کل٘ذٕ دس هَسد اٍلَٗت
اّذاف اٗي است کِ دس حبل حبضش ً٘ض هٌبثغ هَجَد دس غٌذٍق ثذٍى تَجِ ثِ ّذف سَدآٍسٕ اص عشف داسًذگبى ٍاحذّب
تجو٘غ ضذُ ٍ ثٌبثشاٗي سبصهبى ثَسس اٗي تَاى سا داضتِ کِ ثذٍى ٍػذٓ سَدآٍسٕ ثبال ،چٌ٘ي حجوٖ اص هٌبثغ سا تجو٘غ
ًوبٗذ.اص عشف دٗگش حتٖ هٖتَاى گفت دس غَست سَدآٍسٕ هٌبست ً٘ض عج٘ؼٖ است توبم ًْبدّبٕ فشآّنکٌٌذٓ هٌبثغ
غٌذٍق ،خَد تشج٘ح هٖ دٌّذ هٌبثغ خَد سا دس اخت٘بس داضتِ ٍ الذام ثِ سَدآٍسٕ ًوبٌٗذ! ثٌبثشاٗي توشکض ثش سَدآٍسٕ دس
سبختبس غٌذٍق ّش دٍ عشف غبحجبى هٌبفغ سا هتضشس ًوَدُ ٍ ثِ ًظش هٖسسذ جْتگ٘شٕ هٌبسجٖ ثشإ غٌذٍق ً٘ست .ثب
تَجِ ثِ تضبد هٌبفغ ظبّشٕ ه٘بى اٗي دٍ دستِ هٌبفغ ،الصم است هطخع ضَد کِ ًمغٔ تؼبدل ه٘بى اّذاف کجب ثبٗذ
ثبضذ.
پ٘طٌْبد هٖضَد ّذف ػول٘بتٖ غٌذٍق تَسؼٔ ثبصاس سشهبِٗ ثشآٍسد اّذاف حذاللٖ سبصهبى ثَسس اٍساق ثْبداس ،ثِ ضکلٖ
است کِ ث٘صتشٗي سَدآٍسٕ هوکي ثشإ غٌذٍق ثِ دست آٗذ.
ثِ ػجبست سٍضي تش دس ٍّلٔ اٍل ضشٍسٕ است غٌذٍق دسغذد ثشآٍسدى اّذاف سبصهبى ثَسس ثبضذ ٍ دس هشحلٔ دٍم ثب
تَجِ٘ سبصهبًبلذام ثِ استفبدُ اص توبهٖ فشغتّب ثشإ سَدآٍسٕ ًوبٗذ.2
دس هشحلٔ اٍل فؼبل٘ت دس حبل حبضشپ٘طٌْبد هٖضَد استشاتژٕ غٌذٍق اًجبم فؼبل٘تّبٕ هشثَط ثِ سَدآٍسٕ دس
حبلتّبٖٗ ثبضذ کِ غٌذٍق دس کٌتشل ثبصاس دخبلتٖ ًذاضِ ثبضذ ٍ دس حبلتّبٕ هذاخلِ دس ثبصاس ّ٘چگًَِ فؼبل٘ت هشثَط
ثِ سَدآٍسٕ ثِ غَست هستم٘ن اًجبم ًطَد.

ٗ 2ک ًکتٔ لبثل رکش است کِ سبصهبى دس ضشاٗغٖ کِ ثتَاًذ حجن هٌبثغ غٌذٍق سا دس سغح هٌبسجٖ حفظ ًوبٗذ است کِ هٖتَاًذ
اه٘ي سا ثِ ػذم تَجِ ثِ هٌبفغ سْبم داساى ٍاداس ًوبٗذ .دس ضشاٗغٖ کِ پس اص پبٗبى سبل اٍل فؼبل٘ت ثِ دل٘ل ػذم ثشآٍسدُ ضذى
اّذاف سْبمداساى ،داسًذگبى ًَٗ٘ت الذام ثِ اثغبل ٍاحذّبٕ خَد ًوبٌٗذ ،سبصهبى اص اغشاس ثش تحو٘ل اٍلَٗت اّذاف خَد کبستِ ٍ جب
ثشإ فؼبل٘ت ّبٕ هؼغَف ثِ سَدآٍسٕ اص عشف سبصهبى ثبص خَاّذ ضذ ،صٗشا سبصهبى ثَسس خَد ً٘ض هٖداًذ کِ ثشإ تأث٘شگزاسٕ ثش
ثبصاس ضشٍسٕ است حجن هٌبثغ غٌذٍق ثبال ثشٍد.
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 .5بزرسی روند تغییزات در تعداد و قیمت واحدهای سزمایهگذاری صندوق:

دس ًوَداس صٗش خبلع اسصش سٍصاًِ ّش ٍاحذ سشهبِٗگزاسٕ ثشإ دٍسُ ضص هبِّ هٌتْٖ ثِ ً 1392/10/30وبٗص دادُ ضذُ
است.

۱۳۹۲/۰۵/۰۱
۱۳۹۲/۰۵/۰۷
۱۳۹۲/۰۵/۱۳
۱۳۹۲/۰۵/۱۹
۱۳۹۲/۰۵/۲۵
۱۳۹۲/۰۵/۳۱
۱۳۹۲/۰۶/۰۶
۱۳۹۲/۰۶/۱۲
۱۳۹۲/۰۶/۱۸
۱۳۹۲/۰۶/۲۴
۱۳۹۲/۰۶/۳۰
۱۳۹۲/۰۷/۰۵
۱۳۹۲/۰۷/۱۱
۱۳۹۲/۰۷/۱۷
۱۳۹۲/۰۷/۲۳
۱۳۹۲/۰۷/۲۹
۱۳۹۲/۰۸/۰۵
۱۳۹۲/۰۸/۱۱
۱۳۹۲/۰۸/۱۷
۱۳۹۲/۰۸/۲۳
۱۳۹۲/۰۸/۲۹
۱۳۹۲/۰۹/۰۵
۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۱۳۹۲/۰۹/۱۷
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
۱۳۹۲/۰۹/۲۹
۱۳۹۲/۱۰/۰۵
۱۳۹۲/۱۰/۱۱
۱۳۹۲/۱۰/۱۷
۱۳۹۲/۱۰/۲۳
۱۳۹۲/۱۰/۲۹

دس عٖ دٍسُ فؼبل٘ت کل خبلع اسصش داساّٖٗبٕ غٌذٍق ثب ًَسبًبتٖ ّوشاُ ثَدُ ٍلٖ دس هجوَع ،اسصش سٍصاًِ داساٖٗ
ّبٕ غٌذٍق سًٍذٕ غؼَدٕ داضتِ ٍ اسصش ّش ٍاحذ سشهبِٗگزاسٕ دس پبٗبى دٍسُ ثِ  103260995سٗبل کبّص پ٘ذا کشدُ
است .ثذٗي تشت٘ت عٖ اٗي هذت ثبصدّٖ  18.8دسغذٕ ثشإ سشهبِٗگزاساى هحمك ضذُ است.
دس ًوَداس صٗش تؼذاد ٍاحذّبٕ سشهبِٗگزاسٕ ثشإ دٍسُ ضص هبِّ هٌتْٖ ثِ تبسٗخ ً 1392/10/30وبٗص دادُ ضذُ است.

۱۳۹۲/۰۵/۰۱
۱۳۹۲/۰۵/۰۷
۱۳۹۲/۰۵/۱۳
۱۳۹۲/۰۵/۱۹
۱۳۹۲/۰۵/۲۵
۱۳۹۲/۰۵/۳۱
۱۳۹۲/۰۶/۰۶
۱۳۹۲/۰۶/۱۲
۱۳۹۲/۰۶/۱۸
۱۳۹۲/۰۶/۲۴
۱۳۹۲/۰۶/۳۰
۱۳۹۲/۰۷/۰۵
۱۳۹۲/۰۷/۱۱
۱۳۹۲/۰۷/۱۷
۱۳۹۲/۰۷/۲۳
۱۳۹۲/۰۷/۲۹
۱۳۹۲/۰۸/۰۵
۱۳۹۲/۰۸/۱۱
۱۳۹۲/۰۸/۱۷
۱۳۹۲/۰۸/۲۳
۱۳۹۲/۰۸/۲۹
۱۳۹۲/۰۹/۰۵
۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۱۳۹۲/۰۹/۱۷
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
۱۳۹۲/۰۹/۲۹
۱۳۹۲/۱۰/۰۵
۱۳۹۲/۱۰/۱۱
۱۳۹۲/۱۰/۱۷
۱۳۹۲/۱۰/۲۳
۱۳۹۲/۱۰/۲۹
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دس عٖ دٍسُ هزکَس تؼذاد ٍاحذّبٕ سشهبِٗگزاسٕ ّ 300ضاس ٍاحذ ثَدُ ٍ دس اٗي هذت تغ٘٘شٕ دس تؼذاد ٍاحذّبٕ
سشهبِٗگزاسٕ اٗجبد ًطذُ است.

 .6تغییزات کل خالص ارسش داراییها:
دس ًوَداس صٗش تغ٘٘شات کل خبلع اسصش داساّٖٗبٕ غٌذٍق ثشإ دٍسُ ضص هبِّ هٌتْٖ ثِ ً 1392/10/30وبٗص دادُ
ضذُ است.

۱۳۹۲/۰۵/۰۱
۱۳۹۲/۰۵/۰۷
۱۳۹۲/۰۵/۱۳
۱۳۹۲/۰۵/۱۹
۱۳۹۲/۰۵/۲۵
۱۳۹۲/۰۵/۳۱
۱۳۹۲/۰۶/۰۶
۱۳۹۲/۰۶/۱۲
۱۳۹۲/۰۶/۱۸
۱۳۹۲/۰۶/۲۴
۱۳۹۲/۰۶/۳۰
۱۳۹۲/۰۷/۰۵
۱۳۹۲/۰۷/۱۱
۱۳۹۲/۰۷/۱۷
۱۳۹۲/۰۷/۲۳
۱۳۹۲/۰۷/۲۹
۱۳۹۲/۰۸/۰۵
۱۳۹۲/۰۸/۱۱
۱۳۹۲/۰۸/۱۷
۱۳۹۲/۰۸/۲۳
۱۳۹۲/۰۸/۲۹
۱۳۹۲/۰۹/۰۵
۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۱۳۹۲/۰۹/۱۷
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
۱۳۹۲/۰۹/۲۹
۱۳۹۲/۱۰/۰۵
۱۳۹۲/۱۰/۱۱
۱۳۹۲/۱۰/۱۷
۱۳۹۲/۱۰/۲۳
۱۳۹۲/۱۰/۲۹

دس عٖ دٍسُ فؼبل٘ت کل خبلع اسصش داساّٖٗبٕ غٌذٍق ثب ًَسبًبتٖ ّوشاُ ثَدُ ٍلٖ دس هجوَع سًٍذٕ غؼَدٕ داضتِ ٍ
ٍ ثِ ث٘ص اص  335ه٘ل٘بسد سٗبل افضاٗص پ٘ذا کشدُ است.

 .7تزکیب دارائیهای صندوق:
داسائّٖبٕ غٌذٍق دس عَل دٍسُ ػوذتبً ضبهل تشک٘جٖ اص ٍجِ ًمذ ،سْبم هٖثبضذ ٍ ٍصى سبٗش داسائّٖب هبًٌذ اٍساق
هطبسکت ٍ  ...ثس٘بس ًبچ٘ض است .تحل٘ل ّبٕ غَست گشفتِ حبکٖ اص اٗي است کِ حذالل دٍ پبساهتش هْن دس تؼ٘٘ي ه٘ضاى
ًمذ ٍ سْبم غٌذٍق هْن ّستٌذ .دس عَل هذت فؼبل٘ت غٌذٍق تشک٘ت داسائّٖب ثب ًَسبًبتٖ ّوشاُ ثَدُ است کِ ثستِ ثِ
س٘بستْبٕ سشهبِٗگزاسٕ غٌذٍق تَسظ هذٗشاى سشهبِٗگزاسٕ تؼ٘٘ي ضذُاست ،اهب دس پبٗبى دٍسُ تمشٗجب ّوِ داساٖٗ ّبٕ
غٌذٍق دس سْبم لشاس داسد.
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