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«گزارش فعالیت مدرییت صندوق سرماهیگذا ری رک با»
ربای دوره هس ماهه منتهی هب 2931/80/80
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مقدمه
صندوق سرمایهگذاری مشترک صبا ،در اجرای ماده  22و بند  6ماده  7قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه
سال  ، 1432با شماره  16763نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی موضوع بند  26ماده  1قانون
یاد شده  ،ثبت و تأسیس شده و فعالیت آن از تاریخ  1422/12/23آغاز شده است  .با توجه بهه اتمهاد دوره دو
ساله فعالیت صندوق در تاریخ  ،1436/12/23مجوز فعالیت این صندوق تا تاریخ  1434/60/3تمدیهد و سبه
الزاد سازمان بورس و اوراق بهادار با شماره  23766نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسبات غیرتجاری تههران بهه
ثبت رسید.

 ) 1موضوع فعالیت صندوق
صندوق میتواند به سرمایهگذاری در سپردههای بانکی و کلیه اوراق بهاداری بپهردازد کهه مجهوز انتشهار آنهها
توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است.
واسدهای سرمایه گذاری صندوق منقبم بهه  10666واسهد سهرمایه گهذاری ممتهاز بها ارزه هایهه ههر واسهد
 106660666ریال و  30632واسد سرمایه گذاری عادی با ارزه هایه هر واسد  106660666ریال مهی باشهد  .در
هایان دوره سه ماهه منتهی به  1432/62/62ارزه خالص هر واسد سهرمایه گهذاری  ) NAVجههت صهدور،
 406630664ریال و جهت ابطال203620200 ،ریال بوده است  .فهرست دارندگان واسدهای سرمایهگذاری ممتاز
و عادی تا هایان دوره مالی سه ماهه منتهی به  1432/62/62به شرح جدول شماره  1بوده است.
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جدول1
ردیف

سرمایهگذار

تعداد واسد

1

شرکت کارگزاری صباتأمین

366

ممتاز

2

شرکت سرمایهگذاری صباتأمین

166

ممتاز

جمع ممتاز

نوع واسد

جمع

ممتاز

1666

1

شرکت کارگزاری صباتأمین

40624

عادی

2

شرکت سرمایهگذاری صباتأمین

10666

عادی

4

سهامداران سقیقی

221

عادی

جمع عادی

30233

عادی

جمع کل واسدهای سرمایهگذاری

00233

عادی و ممتاز

 )2صاسبان امضای مجاز
صاسبان امضای مجاز صندوق که بر اساس صورتجلبه مؤرخ  1431/62/22تعیین شدهاند بهه شهرح جهدول
شماره  2میباشد:
جدول2
ردیف

ناد ونادخانوادگی

سمت

1

محمود گودرزی

مدیر عامل و عضو مؤظف هیأت مدیره کارگزاری صباتأمین

2

محمدرامین دادرس

عضو غیرمؤظف هیأت مدیره کارگزاری صباتأمین

4

محمدامین قهرمانی

مدیر سرمایهگذاری صندوق
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 )4فعالیت اصلی صندوق
هدف از تشکیل صندوق  ،جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد
است و با توجه به هذیره ریبک مورد قبول ،تاله میشود تا بیشترین بازدهی ممکن نصهی

سهرمایهگهذاران

گردد.
صندوق فقط میتواند در داراییهای ریالی داخل کشور سرمایهگذاری کند و سرمایهگذاری خارجی ارزی) به
هههر نههوع و شههکل غیههر مجههاز مههیباشههد .صههندوق در دارایههیهههایی بههه شههرح زیههر سههرمایهگههذاری
مینماید:
الف ) سهاد هذیرفته در بورس اوراق بهادار ،بازار اول فرابورس و سهاد واجد شرایط بازار دود فرابورس؛
ب ) سق تقدد سهاد هذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ،بازار اول فرابورس و سق تقددههای واجهد شهرایط
بازار دود فرابورس؛
ج ) اوراق مشارکت  ،اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته
باشد:


مجوز انتشار آنها از سوی دولت  ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران یا سازمان بورس اوراق بههادار

صادر شده باشد؛


سود سداقلی برای آنها تضمین شده باشد؛



به تشخیص مدیر ،یکی از مؤسبات معتبر ،بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یها امکهان

تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
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د) گواهی سپرده گذاری منتشره توسط بانکهها یها مؤسبهات مهالی اعتبهاری دارای مجهوز از بانهک مرکهزی
جمهوری اسالمی ایران؛
ه ) هر نوع سپردهگذاری نزد بانکها و مؤسبات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسهالمی
ایران؛
الزد به ذکر است که این صندوق از نوع صندوقهای سرمایهگذاری در سهاد است و اکثر وجوه سهداقل )%76
خود را صرف خرید سهاد و سق تقدد خرید سهاد میکند.

 ) 3عملکرد و فعالیت صندوق در دوره مالی سه ماهه منتهی به 1432/62/62
عملکرد صندوق در دوره مالی سه ماهه منتهی به  1432/62/62به شرح جدول 4میباشد .همانگونه که مشهاهده
میگردد خالص ارزه داراییهای صندوق در طی دوره مورد گزاره نببت به دوره قبل  %47افهزای

یافتهه و

 %36/6ازمجموع کل داراییهای شرکت میباشد .همچنین سود زیان) خالص صندوق نیز در طی دوره سهه مهاه
امنتهی به  32/2/2معادل  30166میلیون ریال سود میباشد در سالی که سود زیان) خالص کل سال مالی منتههی
به  00233 32/0/2میلیون ریال سود بوده است .بازده صندوق در دوره مورد گزاره  %47بوده در سهالی کهه در
دوره مورد گزاره شاخص کل با رشد  46درصدی همراه بوده است.

0

جدول4
1432/60/62

شرح

مبلغ ریال)

1432/62/62

درصد از کل داراییهای
صندوق به ارزه روز

مبلغ ریال)

درصد از کل داراییهای

درصد تغییر 1432
نببت به 1431

صندوق به ارزه روز

نقد و بانک

968.647.472

1/7

1611921629

%9.11

سبابهای دریافتنی تجاری

616.966.664

8/14

81919921119

%1

مخارج انتقالی به دورههای آتی

191.699.771

9/62

11719191971

%9.22

سایر سبابهای دریافتنی

9.129

9

91129

%9

سهم بر اساس ناشر

17.987.487.969

21/79

11111716671172

%26.29

22/43

جمع

16.189.911.684

166

11176612821188

%166

22/43

جمع بدهیها

1066003020367

3/46

2043400320623

%17

خالص ارزه داراییها

10004306600677

36/64

11044006010703

%24

سود زیان) خالص

3016606210726

23/27

0023302110743

%42

43

تعدادکل واسدهای صندوق

00233

00241

0/22

 NAVصدور

406630664

202640602

43/25

 NAVابطال

203620200

201660731

43/25

شاخص کل

61.661

67.899

40/33

شاخص بازده نقدی و قیمت

2330200

2230367

40/33
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اهم اقداماتی که در دوره مورد گزاره انجاد گرفته است به شرح موارد ذیل میباشد:
 هدایت ترکی

هرتفوی صهندوق بهه سهمت صهنایع هیشهرو از جملهه صهنعت بهانکی ،هاالیشهگاهی و

هتروشیمی و چندرشتهای صنعتی؛
 افزای

تعداد مشتریان سقیقی صندوق از  26به  21نفر؛

 افزای

تعداد کل واسدهای صندوق به میزان  14واسد؛

 افزای

میزان تحلیلهای انجاد گرفته بر روی سهاد خریداری شده و سایر سهاد مورد معامله در بازار؛

 ) 0بررسی وضعیت بازار سرمایه
همانگونه که در جدول  4مشاهده گردید ،شاخص کل در طی دوره مورد گزاره با رشهد  46درصهدی همهراه
بوده است به گونهای که مقدار شاخص از  060366واسد به  740004واسد رسیده است .این رشد عمدتاً ناشهی
از رشد صنایعی از قبیل هتروشیمی ،هاالیشگاهی ،چندرشتهای صنعتی ،شرکتهای سرمایهگذاری و بهانکی بهوده
است .مهمترین عواملی که این رشد چشمگیر را به همراه داشته است عبارتند از:
 کاه

نرخ ارز؛

 تأمین خوراک مصرفی با نرخ مبادلهای و فروه محصوالت با نرخ ارز بازار به ویههه در مهورد صهنعت
هتروشیمی؛
 عدد موافقت با خوراک  14سنتی برای شرکتهای هتروشیمی و اخبار مربوط به افزای

میزان تخفیهف

به خوراک مایع صنعت هتروشیمی؛
 تضعیف و رکود بازارهای موازی بازار سرمایه از جمله بازار ارز ،بازار سکه و طال و بازار مبکن؛
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 باال بودن نرخ تورد و تاله افراد برای سفظ ارزه هول و قدرت خرید؛
 افزای

انتظارات بازار نببت به بهبود روابط سیاسی کشور با غرب و رفع تحریمههای اعمهال شهده از

سوی آنان با توجه به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری.

دارایی ها و روند خالص ارزه داراییهای صندوق

 )6ترکی

جدول  3ترکی

داراییهای صندوق را دوره مورد گزاره بها دوره گذشهته مقایبهه مهینمایهد .همانگونهه کهه

مشاهده میگردد  %63از کل داراییهای صندوق به سه صنعت شیمیایی ،هاالیشگاهی و چنهد رشهتهای صهنعتی
اختصاص یافته است که از جمله صنایع هیشرو بورس در دوره مورد گزاره بودهاند.
جدول3
3452/02/00
ردیف

صنعت

3452/02/00
درصد از کل دارائی های

صنعت

صندوق به ارزش روز

درصد از کل دارائی های
صندوق به ارزش روز

1

محصوالت شیمیایی

19.99

محصوالت شیمیایی

%11.66

9

فراورده های نفتی 1کک و سوخت هسته ای

94.12

فراورده های نفتی 1کک و سوخت هسته ای

%99.88

1

بانکها و موسسات اعتباری

6.76

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

%11.62

8

انبوه سازی امالک و مستقالت

7.62

انبوه سازی امالک و مستقالت

%19.99

6

واسطه گری های مالی

6.91

سایر محصوالت کانی غیرفلزی

%6.41

7

فلزات اساسی

8.62

سایر واسطه گری های مالی

%6.11

1.22

سرمایه گذاریها

%8.16

4

فرابورس

1.8

محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

%1.21

2

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

1.64

قند و شکر

%9.11

19

فلزات اساسی

%9.17

11

بانکها و موسسات اعتباری

%9.91

جمع

%50.43

6

محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و
شکر

جمع

54/32
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 )7تجزیه و تحلیل ریبک و ارزیابی عملکرد هرتفوی
صندوق سرمایهگذاری مشترک صبا مانند سایر صندوقهای سرمایهگذاری فعال در بازار سرمایه با انواع ریبک-
های سیبتماتیک از جمله ریبک بازار نوسانات قیمت سهاد ،قوانین و مقهررات و  ،)...ریبهک ناشهی از نهرخ
بهره اعالد سیاستهای هولی و مالی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران) ،تورد و ریبک نوسانات نرخ
ارز میباشد .این ریبکها به طور غیرمبتقیم و از طریق اثرگذاری بر قیمت سهاد شرکتهای واقع در هرتفهوی
صندوق ،بر آن اثر میگذارد.
معیارهای مربوط به ارزیابی عملکرد هرتفوی صندوق در تاریخ  1432/60/62در جدول شماره  0ارائهه گردیهده
است:
جدول0

مقدار برای صندوق

مقدار برای بازار

معیار
همببتگی )r

6/22

1

تعیین )r

6/77

1

بتا )β

1/434

1

آلفای جنبن )α

-6/627

6

ترینر )TP

6/224

6/234

واریانس بازده

1/437

6/72

انحراف معیار بازده

1/210

6/224

معیار شارپ )SR

6/222

6/270

M

6/236

6/234

نببت ارزیابی )AR

-6/6313

6

ریبک نامطلوب )UPR

1/473

3/203

شاخص سورتینو )SR

6/212

6/60

ضری
ضری

3

با توجه به جدول شماره ، 0بازده صندوق از همببتگی بهاالیی بها بهازده شهاخص کهل برخهوردار بهوده اسهت.
واریانس و انحراف معیار بازده صندوق از بازار باالتر بوده است که این امهر بیهانگر بهاالتر بهودن ریبهک کلهی
صندوق نببت به بازار است .بتای صندوق نیز از بتای بازار باالتر بوده ،لذا میتوان گفهت کهه نبهبت بهه بهازار
فعالتر بوده است.
معیارهای عملکردی ارائه شده در جدول 0به غیر از معیار سورتینو ،نشان میدهد که عملکهرد صهندوق تقریبهاً
مشابه بازار بوده است .معیارهای جنبن ،ترینور و نببت ارزیابی همواره ارزیابی مشابهی را از عملکرد هرتفهوی
صندوق ارائه میدهند .معیارهای شارپ و  Mنیز ارزیابی یکبانی را از عملکرد هرتفوی ارائه دادهاند.
شاخص سورتینو ،به انداهگیری بازده متناس

با ریبک میهردازد .این شاخص در واقع تعهدیل شهده شهاخص

شارپ است ،با این تفاوت که تنها ریبک نامطلوب بازده کمتر از بازده مورد انتظار مبنا کهه همهان نهرخ بهدون
ریبک معادل  %26میباشد) را در نظر میگیرد .با توجه به این که مقدار این معیار باالتر از مقدار به دست آمده
برای شاخص است ،میتوان گفت که عملکرد صندوق نببت به بازار بهتر بوده است.

 )2راهبرد صندوق به منظور سرمایهگذاری در سهاد شرکتهای مورد معامله در بورس و فرابورس
صندوق همواره تاله مینماید تا به طور مبتمر از طریق تغییر ترکی

هرتفهوی صهندوق بهر اسهاس تجزیهه و

تحلیل بنیادی ،تجزیه و تحلیل تکنیکال و با توجه به اخبار ،تصمیمگیریها و روندهای موجود در سوزه مبهائل
اقتصادی بازارهای هولی ،مالی و سیاستهای اتخاذی در این سوزه) ،سیاسی ،بینالمللی و برنامههای توسهعهای
کشور اقداد به خریداری سهاد دارای بازده مطلوب با ریبک متناس
این دسته از سهاد جایگزین نماید.
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نموده و سهاد کم بازده و هرریبهک را بها

همچنین از طریق ایجاد تنوع در داراییها ،صنایع و سهاد مختلف تهاله مهیگهردد تها ضهمن کهاه
هرتفوی صندوق بازده مناس
هدف نهایی افزای

عاید سرمایهگذاران صندوق گردد .در واقع سرمایهگذاریهای صندوق بر اسهاس

ثروت سهامداران در چهارچوب قوانین و مقررات تدوین شده ،با افهق زمهانی بلندمهدت و

میانمدت و در صنایع و داراییهای قابل معامله در بازار بورس و فرابورس ایران صورت میهذیرد.

 )3برنامههای آتی صندوق
 افزای

ریبهک

خالص ارزه دارایی های صندوق و کب

بیشترین بازدهی ممکن؛

 جذب منابع مالی و سرمایه گذاران جدید؛
 رعایت کامل مفاد اساسنامه و امید نامه؛
 اصالح مبتمر هرتفوی صندوق با هدف کاه

ریبک و افزای

بازده سرمایهگذاران؛

 تقویت بدنه کارشناسی صندوق و ارتقای سطح کمی و کیفی تحلیلها و مطالعات بازار.
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