صندوق سرمایهگذاری مشترک صبا

گزارش فعالیت مدیریت
سه ماهه منتهی به
1397/08/08

مدیریت صندوق سرمایهگذاری مشترک صبا

 )1مقدمه
صندوق سرمایهگذاری مشترک صبا ،در اجرای ماده  28و بند  6ماده  7قااون باااار اوراق بهاادار مصان آذر مااه
سال  ،1348با شماره  10764وزد سااما بنرس و اوراق بهادار به عننا وهاد مالی منضنع بناد  20مااده  1قااون یااد
شده  ،ثبت و تأسیس شده و فعالیت آ اا تاریخ  1388/12/24آغاا شاده اسات  .باا تنجاه باه اتماا دوره دو سااله
فعالیت صندوق در تاریخ  ،1393/05/09مجنا فعالیت این صندوق تا  1399/05/08تمدیاد و حسا

الازا ساااما

بنرس و اوراق بهادار با شماره  29760وزد 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  1.000واحد سرمایه گذاری ممتاا با اراش پایه هار واحاد 1.000.000
ریال و  43،311واحد سرمایه گذاری عادی با اراش پایه هر واحد  1.000.000ریال می باشد .در پایا دوره مالی سه
ماهه منتهی به  1397/08/08اراش خالص هر واحد سارمایه گاذاری  ) NAVجهات صادور 6،087،282 ،ریاال و
جهت ابطال 6،038،918 ،ریال بنده است  .فهرست دارودگا واحدهای سرمایهگذاری ممتاا و عادی تاا پایاا دوره
مالی منتهی به  1397/08/08به شرح جدول شماره  1بنده است.
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جدول1
جمع

ردیف

سرمایهگذار

تعداد واحد

1

شرکت کارگزاری صباتأمین

900

ممتاا

2

شرکت سرمایهگذاری صباتأمین

100

ممتاا
1،000

جمع ممتاز

نوع واحد

ممتاا

1

صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارین شهر

9،980

عادی

2

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

9،659

عادی

3

شرکت کارگزاری صباتامین

8،000

عادی

4

صندوق سرمایه گذاری مشترک باوک ایرا امین

7،727

عادی

5

صندوق سرمایه گذاری وگین رفاه

3،552

عادی

6

صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین

3،161

عادی

7

شرکت سرمایهگذاری صباتأمین

1،000

عادی

8

سهامدارا حقیقی

232

عادی
43،311

جمع عادی

عادی

جمع کل
44،311

واحدهای

عادی و ممتاا

سرمایهگذاری

 )3صاحبان امضای مجاز
صاحبا امضای مجاا صندوق که بر اساس صنرتجلسه مؤرخ 1396/05/17تعیین شدهاود به شرح جدول شاماره 2
میباشد:

2

جدول2
سمت

ردیف نام ونامخانوادگی
1

محمند گندرای

مدیر عامل و عضن مؤظف هیئت مدیره کارگزاری صباتأمین

2

محمدامین قهرماوی

مدیر سرمایهگذاری صندوق و عضن مؤظف هیئت مدیره کارگزاری صباتأمین

3

سعید قاسملنی

عضن غیرمؤظف هیأت مدیره کارگزاری صباتأمین

 )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؛
3



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 ؛
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  )%70خند
را صرف خرید سها و حق تقد خرید سها میکند.

 )5عملکرد و فعالیت صندوق در دوره مالی سه ماهه منتهی به 1397/08/08
عملکرد صندوق در سه ماهه منتهی به  1397/08/08به شارح جادول  3مایباشاد .هماوگنواه کاه مشااهده میگاردد
خالص کل اراش داراییهای صندوق در اوتهای دوره منرد گزارش وسبت به ابتدای دوره  %21.2افزایش یافته است.
بااده صندوق و شاخص کل طی دوره مذکنر ،به ترتی  %52.5بر اساس  )NAVو  %56.9بنده است.
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جدول3
1397/08/08

1397/05/08

)ریال(

)ریال(

داراییها:
196.597.650.750

197.236.733.449

سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

3.257.133.924

1.834.859.157

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

61.207.444.964

13.756.307.596

حسابهای دریافتنی

6.139.910.466

10.785.765.450

سایر داراییها

202.399.039

271.083.847

جاری کارگزاران

4.672.758.167

359.724.263

جمع داراییها

272.077.297.310

224.244.473.762

بدهیها
4.187.547.573

3.244.953.919

پرداختنی به ارکان صندوق

299.250.223

224.715.001

جمع بدهیها

4.486.797.796

3.469.668.920

خالص داراییها

267.590.499.514

220.774.804.842

44.311

55.735

6.038.918

3.961.152

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

تعداد واحد های سرمایه گذاری
خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری

اهم اقداماتی که در دوره منرد گزارش اوجا گرفته است به شرح منارد ذیل میباشد:
 افزایش اودااه صندوق اا  221به  268میلیارد ریال؛
 اصالح ترکی پرتفنی صندوق به سمت صنایعی که دارای ریسک وامطلن کمتر هستند؛
 تحلیل شرکتهایی که اا تحریم اثر کمتری میگیرود و اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری در این راستا؛
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 )6ترکیب داراییها و روند خالص ارزش داراییهای صندوق
جدول  4ترکی

داراییهای صندوق را در تاریخ گزارش با دوره گذشته مقایسه مایومایاد .هماوگنواه کاه مشااهده

میگردد بیش اا  59درصد کل داراییهای صندوق به صانایع چناد رشاته ای صانعتی ،فلازات اساسای ،محصانالت
شیمیایی ،مخابرات و استخراج کاوههای فلزی اختصاص یافته است.
1397/05/08

1397/08/08
صنعت

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصدبه کل داراییها

صنعت

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصدبه کل داراییها

شرکت های چند رشته ای صنعتی

27,864,014,018

38,108,608,250

14.01

فلزات اساسی

38,838,396,119

56,646,261,000

25.26

فلزات اساسی

23,720,494,080

37,575,194,122

13.81

شرکت های چند رشته ای صنعتی

52,406,807,051

52,079,228,000

23.22

محصوالت شیمیایی

18,307,043,034

30,560,858,800

11.23

محصوالت شیمیایی

39,889,228,536

46,725,936,500

20.84

مخابرات

29,052,166,844

28,599,127,828

10.51

استخراج کانه های فلزی

14,400,609,235

17,109,441,492

7.63

استخراج کانه های فلزی

14,410,638,442

26,820,888,000

9.86

فراورده های نفتی،کک و سوخت هسته ای

8,404,083,056

11,221,711,050

5.00

فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای

12,867,171,575

21,371,900,875

7.86

ساخت محصوالت فلزی

3,975,943,295

4,009,027,125

1.79

انتشار ،چاپ و تکثیر

2,805,295,290

3,289,981,844

1.47

عرضه برق ،گاز،بخار و آب گرم

12,240,843,311

13,561,072,875

4.98

محصوالت کاغذی

1,629,568,610

2,451,859,000

1.09

سرمایه گذاری ها

2,032,085,780

1,926,778,938

0.86

خدمات ارزش افزوده

1,820,407,678

1,776,508,500

0.79

جمع

138,462,371,304

196,597,650,750

72.26

جمع

166,202,424,650

197,236,733,449

87.95
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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
سیاستهای پنلی و مالی تنس باوک مرکزی جمهنری اسالمی ایرا ) ،تنر و ریسک ونساوات ورخ ارا مایباشاد.
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 صندوق در دوره سه ماهه منتهی به  1397/08/08در جادول
شماره  5ارائه گردیده است:
جدول5

معیار

مقدار برای صندوق

مقدار برای شاخص کل بورس

بتا )β

0.987

1.000

اوحراف معیار بااده

0.020

0.020

شارپ

0.343

0.355

ترینر

0.007

0.007

سنرتینن

0.383

0.383

0.008

0.005

ریسک وامطلن
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ضری

بتا معیاری برای محاسبه ریسک سیستماتیک است و میتناواد باه عنانا شاخصای بارای رتبهبنادی ریساک

داراییهای مختلف قرار گیرد .در صنرتی که ضری

بتا برای یک دارایی بیشتر اا یک باشد ،ونسااوات بااادهی آ

سهم بیشتر اا ونساوات بااار خناهد بند و به عکس داراییهای با ضری

بتای کمتر اا یک ،به مفهن ونساوات کمتر

اا ونساوات بااار.
اوحراف معیار یکی اا شاخصهای پراکندگی است که وشا میدهد باه طانر میااوگین دادههاا چاه مقادار اا مقادار
متنس فاصله دارود .اگر اوحراف معیار مجمنعهای اا دادهها وزدیک به صفر باشد ،وشاوه آ است که دادهها وزدیک
به میاوگین هستند و پراکندگی اودکی دارود؛ در حالی که اوحراف معیار بزرگ بیاوگر پراکندگی قابل تنجاه دادههاا
میباشد.
وسبت شارپ ،وسبت بااده اصالح شده با ریسک را اودااهگیری میکند .برای اودااهگیری این معیار ،ورخ بهره بدو
ریسک در یک سال را ،اا بااده ساالوه یک سهم ،کم میکنیم .سپس حاصل را بر اوحراف معیار باادهی آ سهم،
در دوره بررسی ،تقسیم میوماییم .این معیار ،بیا میکند که آیا باادهی بدست آمده اا سرمایهگذاری در آ سهم،
با تنجه به ریسک ،باال بدست آمده یا خیر .هر اودااه میزا این معیار باالتر باشد ،وشا میدهد که باادهی بدست
آمده ،با تقبل ریسک کمتری بنده است .وسبت شارپ منفی ویز وشا میدهد ،که سرمایهگذاری در اوراق بدو
ریسک ورخ بهره بدو ریسک) تنجیهپذیرتر است.
معیار ترینر برخالف معیار شارپ که ماااد بااده منرد اوتظار پرتفنی را وسبت به ریسک کل محاسبه میکند ،بااده
ماااد منرد اوتظار پرتفنی وسبت به ریسک سیستماتیک یا بتا را محاسبه میکند.
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معیار سنرتینن وشا دهنده متنس
درجه ای اا ریسک وامطلن

بااده اضافی پرتفنی وسبت به حداقل بااده قابل قبنل  )MARاست که با

پرتفنی تعدیل شده است .معیار سنرتینن اوحراف وامطلن

را به عننا معیار ریسک

برای اودااهگیری اوحرافات کمتر اا  MARبه کار میگیرد.
ریسک وامطلن احتمال این که قیمت یک دارایی یا سرمایه گذاری کاهش یابد ،یا میزا ایااوی کاه مای تناواد اا
پتاوسیل کاهش قیمت منتج شند را اودااه گیری می کند .ریسک وامطلن برآوردی اا پتاوسایل یاک دارایای بارای
کاهش قیمت ،در اماوی است که شرای بااار خن پیش ومی رود ،یا مبلغی است که ممکن است در یاک سارمایه
گذاری ضرر حاصل شند.

 )8راهبرد صندوق به منظور سرمایهگذاری در سهام شرکتهای مورد معاملهه در بهورس و
فرابورس
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
اقدا به خریداری سها دارای بااده مطلن با ریسک متناس

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

سها جایگزین 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
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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.

 )9برنامههای 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 ؛
 ارتقای سطح کمی و کیفی تحلیلها و مطالعاات باااار و حرکات باه سامت صانایعی کاه اا شارای منفای
اقتصادی تاثیرپذیری کمتری دارود.
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