صندوق سرمایهگذاری مشترک صبا

گزارش فعالیت مدیریت
میان دورهای شش ماهه منتهی
به 1315/11/80

مدیریت صندوق سرمایهگذاری مشترک صبا

 )1مقدمه
صندوق سرمایهگذاری مشترک صبا ،در اجرای ماده  82و بند  6ماده  7قااون باااار اوراق بهاادار مصان آذر مااه
سال  ، 1432با شماره  16763وزد سااما بنرس و اوراق بهادار به عننا وهاد مالی منضنع بند  86مااده  1قااون یااد
شده  ،ثبت و تأسیس شده و فعالیت آ اا تاریخ  1422/18/83آغاا شاده اسات  .باا تنجاه باه اتماا دوره دو سااله
فعالیت صندوق در تاریخ  ،1404/60/60مجنا فعالیت این صندوق تا  1406/60/62تمدیاد و حسا

الازا ساااما

بنرس و اوراق بهادار با شماره  80766وزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهرا به ثبت رسید.

 )2موضوع فعالیت صندوق
صندوق میتناود به سرمایهگذاری در سپردههای باوکی و کلیه اوراق بهاداری بپردااد که مجنا اوتشاار آوهاا تنسا
دولت یا باوک مرکزی جمهنری اسالمی ایرا یا سااما بنرس و اوراق بهادار صادر شده است.
واحدهای سرمایه گذاری صندوق منقسم به  10666واحد سرمایه گذاری ممتاا با اراش پایه هار واحاد 106660666
ریال و  30764واحد سرمایه گذاری عادی با اراش پایه هر واحد  106660666ریاال مای باشاد .در پایاا دوره ماالی
منتهی به  1400/11/62اراش خالص هر واحد سرمایه گذاری (  ) NAVجهات صادور 8،046،677 ،ریاال و جهات
ابطال 8،306،004 ،ریال بنده است  .فهرست دارودگا واحدهای سرمایهگذاری ممتاا و عاادی تاا پایاا دوره ماالی
منتهی به  1400/11/62به شرح جدول شماره  1بنده است.
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جدول1
ردیف

سرمایهگذار

تعداد
واحد

جمع

نوع واحد

1

شرکت کارگزاری صباتأمین

066

ممتاا

2

شرکت سرمایهگذاری صباتأمین

166

ممتاا
1666

جمع ممتاز

ممتاا

1

شرکت کارگزاری صباتأمین

4،684

عادی

2

شرکت سرمایهگذاری صباتأمین

1666

عادی

3

سهامدارا حقیقی

626

عادی

جمع عادی
جمع کل واحدهای سرمایه-
گذاری

30764

عادی

0،764

عادی و ممتاا

 )3صاحبان امضای مجاز
صاحبا امضای مجاا صندوق که بر اساس صنرتجلسه مؤرخ  1401/62/88تعیین شدهاود به شرح جدول شماره 8
میباشد:
جدول2
ردیف

نام ونامخانوادگی

سمت

1

محمند گندرای

مدیر عامل و عضن مؤظف هیأت مدیره کارگزاری صباتأمین

8

محمدامین قهرماوی

مدیر سرمایهگذاری صندوق

8

 )4فعالیت اصلی صندوق
هدف اا تشکیل صندوق  ،جمعآوری سرمایه اا سرمایهگذارا و تشکیل سبدی اا داراییهاا و مادیریت ایان سابد
است و با تنجه به پذیرش ریسک منرد قبنل ،تالش میشند تا بیشترین باادهی ممکن وصی

سرمایهگذارا گردد.

صندوق فق میتناود در داراییهای ریالی داخل کشنر سرمایهگذاری کند و سرمایهگذاری خارجی ( ارای) به هر
وااانع و شاااکل غیاااار مجااااا مااایباشااااد .صاااندوق در دارایااایهااااایی باااه شااارح ایاااار سااارمایهگااااذاری
میوماید:
الف ) سها پذیرفته در بنرس اوراق بهادار ،بااار اول فرابنرس و سها واجد شرای بااار دو فرابنرس؛
) حق تقد سها پذیرفته شده در بنرس اوراق بهادار ،بااار اول فرابنرس و حق تقد های واجد شرای بااار دو
فرابنرس؛
ج ) اوراق مشارکت  ،اوراق صکنک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تماامی شارای ایار را داشاته
باشد:


مجنا اوتشار آوها اا سنی دولت  ،باوک مرکزی جمهنری اساالمی ایارا یاا ساااما بانرس اوراق بهاادار

صادر شده باشد؛


سند حداقلی برای آوها تضمین شده باشد؛



به تشخیص مدیر ،یکی اا مؤسسات معتبر ،بااخرید آوها را قبل اا سررسید تعهد کرده باشد یا امکا تبادیل

کرد آوها به وقد در بااار ثاونیه مطمئن وجند داشته باشد.
د) گناهی سپرده گذاری منتشره تنس باوکها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجنا اا باوک مرکازی جمهانری
اسالمی ایرا ؛
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ه ) هر ونع سپردهگذاری وزد باوکها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجانا اا باواک مرکازی جمهانری اساالمی
ایرا ؛
الا به ذکر است که این صندوق اا ونع صندوقهای سرمایهگذاری در سها است و اکثر وجنه(حداقل  )%76خند
را صرف خرید سها و حق تقد خرید سها میکند.

 )5عملکرد و فعالیت صندوق در دوره مالی شش ماهه منتهی به 1315/11/80
عملکرد صندوق در دوره مالی شش ماهه منتهی به  1400/11/62به شرح جدول 4مایباشاد .هماوونواه کاه مشااهده
میگردد خالص کل اراش داراییهای صندوق در اوتهای دوره منرد گزارش وسبت به ابتدای دوره  %11003کاهش
یافته است .طی دوره سه ماهه ،صندوق و بااار به ترتی ( -%002بار اسااس  )NAVو  -%800بااادهی باه دسات داده
است .عامل اصلی کاهش و منفی شد باادهی صندوق در دوره شش ماهاه ،وقاایع رخ داده در گاروه باوکاداری و
تبدیل سند خالص به ایا در برخی ومادهای این گروه بنده است .بااگشایی ومادهای باوکی با بیش اا  %40ایا در
برخی ومادها همراه بند.
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جدول3

اهم اقداماتی که در دوره منرد گزارش اوجا گرفته است به شرح منارد ذیل میباشد:
 تقنیت تیم کارشناسی بااار و جذ وفر جدید
 افزایش سقف تعداد واحدهای صندوق اا  06هزار واحد به  166هزار واحد
 کاهش حداقل تعداد واحد قابل سرمایهگذاری اا ده واهد به یک واحد
 اصالح ترکی پرتفنی صندوق به سمت صنایعی که اوتظار رشد برای آوها وجند دارد؛
 افزایش میزا تحلیلهای اوجا گرفته بر روی سها خریداری شده و سایر سها منرد معامله در بااار؛
0

 )6ترکیب داراییها و روند خالص ارزش داراییهای صندوق
جدول  3ترکی

داراییهای صندوق را در دوره مانرد گازارش باا دوره گذشاته مقایساه مایومایاد .هماوونواه کاه

مشاهده میگردد بیش اا  06درصد کل داراییهای صندوق به صنایع باواک ،فلازات اساسای ،خاندر و محصانالت
شیمیایی اختصاص یافته است.
جدول4

 )7تجزیه و تحلیل ریسک و ارزیابی عملکرد پرتفوی
صندوق سرمایهگذاری مشترک صبا ماوند سایر صندوقهای سرمایهگذاری فعال در بااار سرمایه با اوناع ریسکهای
سیستماتیک اا جمله ریسک بااار(ونساوات قیمت سها  ،قناوین و مقررات و  ،)...ریساک واشای اا وارخ بهاره(اعال
سیاست های پنلی و مالی تنس باوک مرکزی جمهنری اسالمی ایرا ) ،تنر و ریسک ونساوات ورخ ارا مایباشاد.
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این ریسکها به طنر غیرمستقیم و اا طریق اثرگذاری بر قیمت سها شرکتهای واقع در پرتفنی صندوق ،بر آ اثر
میگذارد .معیارهای مربنط به ارایابی عملکرد پرتفنی صاندوق در دوره شاش ماهاه و در تااریخ  1400/11/62در
جدول شماره  0ارائه گردیده است:
جدول5

معیار

مقدار برای صندوق

مقدار برای بازار

بتا()β

10880

10666

اوحراف معیار بااده

60662

60663

شارپ

-60126

-60606

ترینر

-60661

60666

سنرتینن

-60072

-60027

460016

460304

ریسک وامطلن

 )0راهبرد صندوق به منظور سرمایهگذاری در سهام شرکتهای مورد معاملهه در بهور

و

فرابور
صندوق همناره تالش میوماید تا به طنر مستمر اا طریق تغییر ترکی

پرتفنی صندوق بر اساس تجزیه و تحلیل

بنیادی ،تجزیه و تحلیل تکنیکال و با تنجه به اخبار ،تصمیمگیریها و روودهای منجند در حناه مسائل
اقتصادی(بااارهای پنلی ،مالی و سیاستهای اتخاذی در این حناه) ،سیاسی ،بینالمللی و بروامههای تنسعهای کشنر
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اقدا به خریداری سها دارای بااده مطلن با ریسک متناس

ومنده و سها کم بااده و پرریسک را با این دسته اا

سها جایوزین وماید.
همچنین اا طریق ایجاد تننع در داراییها ،صنایع و سها مختلف تالش میگردد تا ضمن کاهش ریسک پرتفنی
صندوق بااده مناس

عاید سرمایهگذارا صندوق گردد .در واقع سرمایهگذاریهای صندوق بر اساس هدف وهایی

افزایش ثروت سهامدارا در چهارچن

قناوین و مقررات تدوین شده ،با افق اماوی بلندمدت و میا مدت و در

صنایع و داراییهای قابل معامله در بااار بنرس و فرابنرس ایرا صنرت میپذیرد.
صندوق همناره در سهامی سرمایه گذاری می وماید که دارای وقدشنودگی باال بنده و در شرای خاص امکا خرید
و فروش آوها به طنر مستمر وجند داشته باشد.

 )1برنامههای آتی صندوق
 افزایش خالص اراش دارایی های صندوق و کس

بیشترین باادهی ممکن؛

 جذ منابع مالی و سرمایه گذارا جدید؛
 رعایت کامل مفاد اساسنامه و امید وامه؛
 اصالح مستمر پرتفنی صندوق با هدف کاهش ریسک و افزایش بااده سرمایهگذارا ؛
 تقنیت بدوه کارشناسی صندوق و ارتقای سطح کمی و کیفی تحلیلها و مطالعات بااار.
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