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 .3کلیات
 .3-3تاریخچه فعالیت
صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری دانشگاه تهران که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب میشود ،در تاریخ 3131/31/31
تحت شماره  33211نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ  3131/32/23تحت شماره  11311نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت
رسیده است .هدف از تشکیل این صندوق ،جمعآوری سرمایه از اشخاص نیکوکار و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد به منظور
کسب منافع و سپس صرف تمام یا بخشی از منافع در امور نیکوکارانه از جمله کمک هزینه خرید کتاب ،کمک هزینه تحصیل دانشجویان
ممتاز دانشگاه تهران ،پرداخت وام قرضالحسنه به دانشجویان بیبضاعت و سایر موارد است .برای نیل به این هدف ،صندوق در سهام و
حق تقدم خرید سهام پذیرفتهشده در بورس و فرابورس ،اوراق مشارکت ،گواهی سپرده منتشره توسط بانکها یا مؤسسات مالی و هر نوع
سپردهگذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی سرمایهگذاری مینماید .مدت فعالیت
صندوق به موجب ماده ( )1اساسنامه  1سال است .مرکز اصلی این صندوق تهران ،خیابان شهید بهشتی ،بین بخارست و وزراء ،پالک
 ،281ساختمان نگین آزادی ،طبقه چهارم واقع شده است.
.3-2اطالعرسانی
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مطابق با ماده  11اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس
 www.utfund.comدرج گردیده است.

.2ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری دانشگاه تهران که از این به بعد صندوق نامیده میشود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق ،از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز تشکیل میشود .دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز به شرطی
که حداقل  1درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند ،از حق رأی در مجمع برخوردارند .درتاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای
سرمایهگذاری ممتازی که دارای حق رأی بودهاند شامل اشخاص ذیل است:
تعداد واحدهای

درصد واحدهای

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز
ممتاز تحت تملک تحت تملک
%2
23
شرکت سبدگردان کاریزما
3
%31
313
شرکت توسعه سرمایهگذاری دانشگاه تهران
2
%1
13
سایر
1
%333
3333
جمع

1
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مدیر صندوق ،شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ  3133/32/31با شماره ثبت  133311نزد مرجع ثبت
شرکتهای تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت است از :تهران ،خیابان شهید بهشتی ،بین بخارست و وزراء ،پالک ،281
ساختمان نگین آزادی ،طبقه چهارم.
متولی صندوق ،شرکت مشاور سرمایهگذاری نیکیگستر (سهامیخاص) است که در تاریخ  3133/31/33به شماره ثبت  131531نزد
مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارت است از  :تهران ،شهرک غرب ،بلوار دریا ،پالک  ،213طبقه دوم.
ضامن نقدشوندگی صندوق ،شرکت تأمین سرمایه سپهر است که در تاریخ  3133/33/31با شماره ثبت  133232نزد مرجع ثبت
شرکتهای تهران به ثبت رسیده است .نشانی ضامن عبارت است از :تهران ،بلوار آفریقا ،نبش آرش غربی ،پالک  ،331طبقه .1

حسابرس صندوق ،مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان است که در تاریخ  3183/31/28با شماره ثبت  31338نزد مرجع ثبت
شرکتهای تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارت است از :تهران ،میدان فاطمی ،کوچه کامران  ،پالک .1
مدیر اجرا ،شرکت توسعه سرمایهگذاری دانشگاه تهران (سهامی خاص) که در تاریخ  3133/31/13با شماره ثبت  121531نزد مرجع ثبت
شرکتهای تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر اجرا عبارت است از :تهران ،بلوار کشاورز ،نبش  31آذر ،پالک .211
 . 1واحدهای سرمایهگذاری
واحدهای سرمایهگذاری صندوق به دو دستة واحدهای سرمایهگذاری عادی و واحدهای سرمایهگذاری ممتاز تقسیم میشود .واحد
سرمایهگذاری عادی ،فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است .واحد سرمایهگذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده
قابل انتقال اما غیرقابل ابطال میباشد .تعداد واحدهای سرمایهگذاری درتاریخ  ،3131/31/13تعداد  1،218واحد بوده که این تعداد شامل
 1.218واحد سرمایهگذاری عادی و  3.333واحد سرمایهگذاری ممتاز میباشد.
 .3-1وضعیت تملک واحدهای سرمایهگذاری برحسب اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان دوره مالی به شرح ذیل است:

دارندگان واحدهای سرمایهگذاری حقیقی

دارندگان واحدهای سرمایهگذاری حقوقی

تعداد کل

33

1

31

2
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 .1سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار طی سال مالی منتهی به تاریخ  13خردادماه:3131
 .3-1سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل میباشد:
دوره مالی  1ماه و  3روزه منتهی

سال مالی منتهی به 1394/03/31
شرکت

به 1393/03/31

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ذوب آهن اصفهان

75,000

216,005,598

)(263,483,971

)(1,103,775

)(1,080,024

)(49,662,172

0

ایران خودرو

68,000

166,631,047

)(222,506,295

)(881,474

)(833,154

)(57,589,876

0

بانک پاسارگاد

150,000

228,837,193

)(311,763,165

)(1,210,532

)(1,144,184

)(85,280,688

0

بانک تجارت

1,521,000

1,781,141,235

)(1,760,450,448

)(9,421,872

)(8,905,682

2,363,233

0

بیمه پارسیان

80,000

156,800,000

)(189,493,096

)(829,467

)(783,999

)(34,306,562

0

تراکتورسازی ایران

35,000

157,815,000

)(202,896,303

)(834,835

)(789,074

)(46,705,212

0

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

50,000

85,200,000

)(75,364,500

)(450,698

)(426,000

8,958,802

0

سیمان تهران

200,000

763,985,600

)(778,490,864

)(4,041,470

)(3,819,928

)(22,366,662

0

شرکت ارتباطات سیار ایران

25,000

750,453,030

)(660,670,743

)(3,969,881

)(3,752,263

82,060,143

0

شرکت مخابرات ایران

540,000

1,479,650,522

)(1,548,645,762

)(7,827,306

)(7,398,247

)(84,220,793

0

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

75,000

986,835,000

)(1,122,931,050

)(5,220,342

)(4,934,173

)(146,250,565

0

فوالد مبارکه اصفهان

80,000

179,360,000

)(209,010,880

)(948,809

)(896,799

)(31,496,488

0

گروه مپنا

135,700

1,146,019,586

)(1,114,211,060

)(6,062,426

)(5,730,095

20,016,005

0

لیزینگ رایان سایپا

127,968

317,872,512

)(318,274,489

)(1,681,537

)(1,589,362

)(3,672,876

0

ملی صنایع مس ایران

162,000

348,786,000

)(396,999,063

)(1,845,066

)(1,743,928

)(51,802,057

0

8,765,392,323

)(9,175,191,689

)(46,329,490

)(43,826,912

)(499,955,768

0

تعداد

جمع

3,324,668

-5وضعیت سرمایهگذاریها در پایان دوره مالی

 .3-5جدول و نمودار زیر ،ترکیب سرمایهگذاریهای صندوق در پایان دوره مالی مورد گزارش را نشان میدهد .صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری
دانشگاه تهران براساس ماده  21اساسنامه و نصابهای موجود در امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده به نسبت به
سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی اقدام نموده است:

3
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ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ 3131/31/13
خالص ارزش (ریال)

عنوان
پرتفوی بورسی

2،233،131،322

سایر داراییها

331،215،811

نقد و بانک

13،133،883

2،833،233،311

اوراق مشارکت

ترکیب داراییهای صندوق

پرتفوی بورسی
%43

اوراق مشارکت
%54

نقد و بانک
%1

ساير داراييها
%2

 .2-5ترکیب داراییهای صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در پرتفوی بورسی:
1394/03/31
صنعت

1393/03/31

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

ریال

ریال

سایر واسطهگریهای مالی

409221085

484326684

9.39

خدمات فنی و مهندسی

543866402

464392535

9.00

0

بانکها و مؤسسات اعتباری

715400771

657990167

12.76

407185081

385244618

خودرو و ساخت قطعات

100486000

89275530

1.73

0

0

0

محصوالت شیمیایی

511260633

505521206

9.80

0

0

0

0

0

0

1479747072

1425704381

26.70

2280234891

2201506122

42.69

2223423874

2129223488

39.88

سایر
جمع

درصد به کل داراییها

4

درصد به کل داراییها

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

ریال

ریال

336491721

318274489

7.22

0

0
5.96
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نمودار سهم هر صنعت در پرتفوی بورسی در تاریخ 3131/31/13
ساير واسطهگریهای
مالی
%22

سهام به تفکیک صنعت
محصوالت شيميايی
%23
خودرو و ساخت قطعات
%4

خدمات فنی و مهندسی
%21

بانکها و مؤسسات
اعتباری
%30

 .1-5سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام:
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل میباشد:
دوره مالی  1ماه و  3روزه

سال مالی منتهی به 1394/03/31
ارزش بازار

ارزش دفتری

کارمزد فروش

مالیات فروش

منتهی به 1393/03/31
سود (زیان) تحققنیافته
سود (زیان) تحققنیافته
نگهداری

نگهداری

صنعت

تعداد

سایر واسطهگریهای مالی

215,000

484,326,684

خدمات فنی و مهندسی

66,242

464,392,535

)(539,087,803

بانکها و مؤسسات اعتباری

709,000

657,990,167

)(708,630,052

)(3,480,768

خودرو و ساخت قطعات

40,000

89,275,530

)(99,567,355

)(472,268

)(446,378

محصوالت شیمیایی

175,500

505,521,206

)(506,058,820

)(2,674,207

)(2,527,606

)(5,739,427

جمع

1,205,742

2,201,506,122

)(2,257,581,393

)(11,645,967

)(11,007,531

)(78,728,769

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

)(404,237,363

)(2,562,088

)(2,421,633

75,105,599

)(18,217,232

)(2,456,637

)(2,321,963

)(79,473,867

0

)(3,289,951

)(57,410,604

0

)(11,210,470

)(21,940,464
)(54,042,690
)(94,200,386

5
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 .6خالص ارزش داراییهای صندوق :
شاخص ارزیابی صندوقهای سرمایهگذاری ،خالص ارزش داراییهای صندوق ( )NAVبه ازای هر واحد میباشد ،همانگونه که در نمودار
زیر مشاهده میگردد ،خالص ارزش داراییهای صندوق (نرخ ابطال) تا پایان سال مالی منتهی به تاریخ  3131/31/13مبلغ  311.315ریال
بوده است.

خالص داراییهای صندوق(نرخ ابطال)

لاير5,400,000,000
لاير5,200,000,000
لاير5,000,000,000
لاير4,800,000,000
لاير4,600,000,000
لاير4,400,000,000
لاير4,200,000,000

1393/04/01
1393/04/14
1393/04/27
1393/05/09
1393/05/22
1393/06/04
1393/06/17
1393/06/30
1393/07/11
1393/07/24
1393/08/07
1393/08/20
1393/09/03
1393/09/16
1393/09/29
1393/10/12
1393/10/25
1393/11/08
1393/11/21
1393/12/04
1393/12/17
1393/12/29
1394/01/13
1394/01/26
1394/02/08
1394/02/21
1394/03/03
1394/03/16
1394/03/29

 .7بازدهی صندوق:
مقایسه بازدهی صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری دانشگاه تهران از زمان دریافت مجوز فعالیت صندوق تا پایان سال مالی منتهی به تاریخ
 3131/31/13با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:
شرح

مقدار در 3131/32/23

مقدار در 3131/31/13

درصد بازدهی

 NAVصندوق سرمایهگذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

3.333.333

311.315

-1/18

شاخص کل بورس اوراق بهادار

51.385

11.833

-35/33

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود علیرغم بازدهی منفی شاخص به میزان  35/33درصد بازدهی صندوق در این دوره -1/18
درصد بوده است.
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 .8استراتژیهای سرمایهگذاری صندوق
در حالت کلی استراتژی اصلی سرمایهگذاریهای صندوق مبتنی بر استراتژی «خرید و نگهداری» 1است .بر این مبنا رویکرد اصلی شرکت،
انتخاب سهام مناسب برای صندوق با استفاده از تحلیلهای بنیادی 2با توجه به اظهار نظر تحلیلگران در خصوص الگوی مناسب
متنوعسازی بر اساس بازده متناسب با ریسک است .در این راستا ،از هر سه نوع رویکرد تحلیل «باال-به-پایین« ،»3پایین-به-باال »4و
«هیبریدی »5برای سرمایهگذاریها استفاده میشود .ضمناً شرکت همواره به تمام مشتریان خود ،اتخاذ یک نگاه حتیالمقدور بلندمدت به
بازار سرمایه را توصیه نموده است .ضمن این که در انتخاب زمان ورود و خروج به سهام شرکتها ،تجارب مدیران صندوق نسبت به روند
کلی بازار در تصمیمگیری آنها نقش دارد.
در کلیه تصمیمات مربوط به سرمایهگذاریها (اعم از خرید ،فروش یا نگهداری اوراق بهادار) توسط شرکت سبدگردان ،ابتدا تحلیل اقتصاد و
محیط کالن بازار در دستور کار قرار گرفته ،سپس با بررسی صنایع منتخب ،شرکتهای برگزیده با استفاده از مدلها و روشهای مختلف
ارزشیابی همچون تنزیل عایدات و سود تقسیمی ( ،)DDMتنزیل جریانات نقد آزاد ( ،)FCFارزشگذاری نسبی ،ارزشگذاری اختیار
معامله ،ارزش جایگزینی یا ترکیبی از این روشها انتخاب میگردند .در این راستا بدیهی است شرکت سبدگردان استفاده از بولتنها ،آخرین
نرمافزارها و یا پیشبینیهای سایر کارشناسان و مشاورین مالی را نیز به طور مستمر مد نظر خود قرار میدهد.
 .3برنامهها و فعالیتهای آتی
از برنامهها و فعالیتهای آتی صندوق میتوان موارد زیر را بر شمرد:


توسعه و تجهیز شعب صندوق (اعم از داخلی و خارجی)



تکمیل هرچه بیشتر منابع اطالعاتی و تیم کارشناسی صندوق



استفاده بیشتر از نظرات مشاورین صاحب نظر خارجی و دریافت نظر کارشناسی آنها در کمیتههای سرمایهگذاری مرتبط با
صندوق



استقرار کمیته مدیریت ریسک برای سرمایه گذاریهای صندوق



اطمینانبخشی هر چه بیشتر در جهت کاهش حداکثری تضاد منافع موجود بین سرمایهگذاران و مدیران صندوق و همچنین
افشای رویههای بهکار گرفتهشده در این راستا



تالش در جهت جذب حداکثری سرمایههای افراد نیکوکار

از دیگر برنامههای توسعهای آتی شرکت سبدگردان کاریزما در موضوع صندوقها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:


راهاندازی ( Hedge Fundصندوق پوشش ریسک) در بازار سرمایه ایران



راهاندازی ( Sector Fundصندوق بخشی) در بازار سرمایه ایران



راهاندازی ( Index Fundصندوق شاخصی) و سایر صندوقهای منفعل در بازار سرمایه ایران



راهاندازی صندوقهای تضمینشده بیمه عمر ( )ULIPSدر بازار سرمایه ایران



مدرن کردن شیوههای ارزیابی ریسک و  Benchmarkingخارجی
1

Buy & Hold
Fundamental Analysis
3
Top-to-Bottom
4
Bottom-Up
5
Hybrid
2
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