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 .3کلیات
 .3-3تاریخچه فعالیت
میشود ،درتاریخ3030/30/30
سرمایهگذاري نیکوکاريدانشگاهتهرانکه صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب 

صندوق
نزدادارهثبتشرکتها به ثبت

تحت شماره 33211نزد سازمان بورسو اوراق بهادارودرتاریخ 3030/32/23تحتشماره 00311
،جمعآوريسرمایهازاشخاصنیکوکاروتشکیلسبديازداراییهاومدیریتاینسبدبه

رسیده است .هدف از تشکیل این صندوق
منظورکسبمنافعوسپسصرفتمامیابخشیازمنافعدرامورنیکوکارانهازجملهکمکهزینهخریدکتاب،کمکهزینهتحصیل
انبیبضاعتوسایرموارداست .براي نیل به اینهدف ،صندوق
دانشجویانممتازدانشگاهتهران،پرداختوامقرضالحسنهبهدانشجوی 

بانکها یا موسساتمالی
در سهاموحقتقدمخریدسهام پذیرفتهشده دربورس و فرابورس ،اوراق مشارکت،گواهی سپرده منتشره توسط 
مینماید .مدت
سرمایهگذاري 

بانکها و مؤسسات مالی اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسالمی
سپردهگذاري نزد 

و هر نوع
فعالیت صندوق به موجب ماده( )1اساسنامه  0سال است .مرکز اصلی این صندوق تهران ،خیابانشهیدبهشتی،بینبخارستووزراء،
پالک،280ساختماننگینآزادي،طبقهچهارمواقع شدهاست .

.3-9اطالع رسانی
سرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهرانمطابق با ماده  15اساسنامه در تارنماي صندوق به آدرس

کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق
 www.utfund.comدرج گردیده است .

.9ارکان صندوق سرمایهگذاری
میشود از ارکان زیر تشکیل شده است :
سرمایهگذاري نیکوکاريدانشگاهتهرانکه از این به بعد صندوق نامیده 

صندوق
سرمایهگذاريممتاز به شرطی

میشود .دارندگان واحدهاي
سرمایهگذاري ممتاز تشکیل 

مجمع صندوق ،از اجتماع دارندگان واحدهاي
که حداقل1درصدازکل واحدهاي ممتاز را در اختیار داشته باشند ،از حق راي در مجمع برخوردارند .درتاریخ ترازنامه دارندگان واحدهاي
بودهاند شامل اشخاص ذیل است :
سرمایهگذاري ممتازي که داراي حق راي 


تعداد واحدهای

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز
3
2
0

درصد واحدهای

ممتاز تحت تملک تحت تملک

شرکتسبدگردانکاریزما
شرکتتوسعهسرمایهگذاريدانشگاهتهران
سایر 
جمع 

1

23
313
 03
3333

 %2
%31
 %0
 %333
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مدیر صندوق،شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ  3033/32/35با شماره ثبت   533301نزد مرجع ثبت
عبارتاست از :تهران ،خیابان شهید بهشتی ،بین بخارست و وزراء ،پالک ،280

شرکتهاي تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر

ساختماننگینآزادي،طبقهچهارم .
گذارينیکیگستر(سهامیخاص)استکهدرتاریخ 3033/30/33بهشمارهثبت 531531نزد


،شرکتمشاورسرمایه
متولی صندوق
هايتهرانبهثبترسیدهاست.نشانیمتولیعبارتاستاز:تهران،شهرکغرب،بلواردریا،پالک،253طبقهدوم .


مرجعثبتشرکت

ضامن نقدشوندگی صندوق ،شرکت تأمینسرمایهسپهر است که در تاریخ  3033/33/31باشمارهثبت 533232نزدمرجعثبت
عبارتاستاز :تهران ،بلوار آفریقا ،نبش آرش غربی ،پالک  ،221طبقه .5

شرکتهايتهران به ثبت رسیده است.نشانی ضامن


حسابرس صندوق ،مؤسسهحسابرسیوخدماتمالیدایارایاناستکهدرتاریخ 3083/35/28باشمارهثبت 30338نزدمرجعثبت
هايتهرانبهثبترسیدهاست.نشانیحسابرسعبارتاستاز:تهران،میدانفاطمی،کوچهکامران،پالک .1


شرکت

مدیر اجرا،شرکتتوسعهسرمایهگذاريدانشگاهتهران(سهامیخاص)کهدرتاریخ 3033/30/03باشمارهثبت 521531نزد مرجع
است.نشانیمدیراجراعبارتاستاز:تهران،بلوارکشاورز،نبش31آذر،پالک .211

شرکتهايتهرانبهثبترسیده

ثبت

 . 1واحدهای سرمایهگذاری
واحدهاي سرمایهگذاري صندوق به دو دستة واحدهاي سرمایهگذاري عادي و واحد هاي سرمایهگذاري ممتاز تقسیم میشود .واحد
گذاريعادي،فاقدحقرأيبودهوقابلابطالاماغیرقابلانتقالاست.واحدسرمایهگذاريممتازدارايحقرأيدرمجمعبوده


سرمایه
باشد.تعدادواحدهايسرمایهگذاريدرتاریخ،3030/33/03تعداد 1،218واحدبودهکهاینتعدادشامل


ابلابطالمی
قابلانتقالاماغیرق
گذاريممتازمیباشد .


واحدسرمایه
واحدسرمایهگذاريعاديو3.333

5.218

وضعیتتملکواحدهايسرمایهگذاريبرحسباشخاصحقیقیوحقوقیدرپایاندورهمالیبهشرحذیلاست :

.3-1

دارندگانواحدهايسرمایهگذاريحقیقی 


دارندگانواحدهايسرمایهگذاريحقوقی  تعدادکل 

5

 33

2

 31
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 .4سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار طی دوره مالی  9ماهه منتهی به تاریخ :3191/39/99
بهشرحذیلمیباشد :

شرکتهايپذیرفتهشدهدربورسیافرابورس

.3-5سود(زیان)حاصلازفروشسهاموحقتقدم
سال مالی منتهی
به 2191/31/12

دوره مالی نه ماهه منتهی به 2191/29/99
صنعت

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

سود (زیان)

سود (زیان)

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

بانکها و موسسات اعتباری

9،308،952،092

)(9،381،923،508

)(23،211،129

)(23،919،805

)(22،092،999

3

بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی

288،239،359

)(292،988،509

)(910،259

)(225،532

)(2،905،000

3

خدمات فنی و مهندسی

2،200،329،520

)(2،220،922،303

)(0،309،090

)(5،813،395

)(25،923،022

3

خودرو و ساخت قطعات

200،012،308

)(999،530،995

)(222،080

)(211،250

)(10،130،509

3

سیمان ،آهک و گچ

209،225،033

)(251،255،100

)(0،099،202

)(0،905،992

)(90،108،120

3

فلزات اساسی

882،023،899

)(285،398،055

)(0،389،998

)(1،291،305

)(208،902،919

3

ماشین آالت و تجهیزات

258،225،333

)(939،290،131

)(210،215

)(829،380

)(52،239،358

3

محصوالت شیمیایی

920،215،333

)(2،299،912،353

)(5،993،109

)(0،910،281

93،320،335

3

مخابرات

9،913،231،559

)(9،939،120،535

)(22،898،228

)(22،253،523

)(21،038،203

3

واسطهگریهای مالی و پولی

128،289،529

)(122،980،029

)(2،022،518

)(2،529،109

)(200،953،505

جمع

2،252،211،580

)(9،292،930،013

)(00،293،303

)(00،993،020

)(585،398،232






-5وضعیت سرمایهگذاریها در پایان دوره مالی

دهد.صندوقسرمایهگذارينیکوکاري

گذاريهايصندوقدرپایاندورهمالیموردگزارشرانشانمی


جدولونمودارزیر،ترکیبسرمایه
.3-5
اساسنامهونصابهايموجوددرامیدنامهوبهمنظورمدیریتمناسبریسکوکسببیشترینبازدهبهنسبتبه

دانشگاهتهرانبراساسماده21
سرمایهگذاريدرسهامشرکتهايبورسیوفرابورسیاقدامنمودهاست :


ترکیبداراییهايصندوقدرتاریخ3030/32/23
خالصارزش(ریال)

عنوان
پرتفويبورسی 

3،028،031،513

سایرداراییها 

15،181،512

نقدوبانک 

21،238،111

اوراقمشارکت

0،502،533،151

3

3
3
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ترکیب داراییهای صندوق
پرتفوی بورسی
%27
ساير داراييها
%1
نقد و بانک
%1

اوراق مشارکت
%71

.9-5ترکیب داراییهای صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در پرتفوی بورسی:
2191/31/12

2191/29/99
بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل
داراییها

خالص ارزش فروش

درصد به کل
داراییها

ریال

ریال

%

ریال

%

خدمات فنی و مهندسی

501،200،039

059،230،123

9310

3

3

بانک ها و موسسات اعتباری

825،033،882

022،859،218

29382

125،900،022

8399

سایر واسطه گریهای مالی

919،511،532

958،002،120

5319

122،980،029

5390

2،095،830،121

90383

9،299،991،022

19322

صنعت

سایر
جمع

2،092،233،080

2،192،135،002

98300

نمودار سهم هر صنعت در پرتفوی بورسی در تاریخ 3191/39/99

سهام به تفکیک صنعت
ساير واسطه گريهای
مالی
%19

خدمات فنی و مهندسی
%34
بانک ها و
موسسات اعتباری
%47

4
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 .1-5سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام:
یباشد :
سود(زیان)تحققنیافتهنگهدارياوراقبهاداربهشرحذیلم 
دوره مالی  2ماه و  1روزه
منتهی به 2191/31/12

دوره میانی نهماهه منتهی به 2191/29/99
صنعت

ارزش بازار

ارزش دفتری

کارمزد فروش

مالیات فروش

سود (زیان)
تحققنیافته
نگهداری

سود (زیان) تحققنیافته
نگهداری

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

903،295،333

)(919،511،532

)(2،180،302

)(2،133،095

28،920،221

)(22،928،919

خدمات فنی و مهندسی

050،230،219

)(501،200،039

)(9،020،092

)(9،920،390

)(92،809،399

3

بانکها و موسسات اعتباری

095،220،333

)(825،033،882

)(1،138،910

)(1،295،913

)(90،008،915

)(92،903،000

سایر واسطه گریهای مالی

سایر

3

3

3

3

3

)(50،309،093

جمع

2،109،225،219

)(2،092،233،080

)(8،399،891

)(0،823،589

)(283،095،920

)(90،933،120

 .6خالص ارزش داراییهای صندوق :
باشد،همانگونهکهدرنمودار


)بهازايهرواحدمی
گذاري،خالصارزشداراییهايصندوق(NAV


هايسرمایه

شاخصارزیابیصندوق
زیرمشاهدهمیگردد،خالصارزشداراییهايصندوق(نرخابطال)تاپایاندورهمالی1ماههمنتهیبهتاریخ3030/32/23مبلغ335.033

ریالبودهاست.

خالص ارزش 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
1393/04/11
1393/04/21
1393/04/31
1393/05/10
1393/05/20
1393/05/30
1393/06/09
1393/06/19
1393/06/29
1393/07/07
1393/07/17
1393/07/27
1393/08/07
1393/08/17
1393/08/27
1393/09/07
1393/09/17
1393/09/27
1393/10/07
1393/10/17
1393/10/27
1393/11/07
1393/11/17
1393/11/27
1393/12/07
1393/12/17
1393/12/27

Series1
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 .7بازدهی صندوق:
مقایسهبازدهیصندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهراناززماندریافتمجوزفعالیتصندوقتاپایاندورهمالی3ماههمنتهیبه

تاریخ3030/32/23بابازدهیشاخصکلبورسدرجدولزیرآمدهاست:
شرح
سرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران 

 NAVصندوق
شاخصکلبورساوراقبهادار 

درصد بازدهی

مقدار در 3191/29/99

مقدار در 3191/39/99

 3.333.333

 335.033

 -%3/21

51.385

 12.102

 -%38/55

شودعلیرقمبازدهیمنفیشاخصبهمیزان 38/55درصدبازدهیصندوقدرایندوره3/21


همانطورکهدرجدولفوقمشاهدهمی
درصدبودهاست .

 .8استراتژی سرمایهگذاری صندوق
گذاريدرسهمهايبنیادین،کسب


گذارينیکوکاريدانشگاهتهرانعبارتاستاز:سرمایه

گذاريصندوقسرمایه

هايسرمایه

استراتژي
سودبلند مدتوپایدار،تدوینبرنامهاستراژیکصندوقجهتکسببازدهیباالترازبازدهبازار،حضوربیشتردرفعالیتهاينیکوکارانهو

استفادهازمشارکتوهمفکريتیمیازقویترینتحلیلگرانبازارسرمایهدرجهتارتقايهرچهبیشترنامشرکتسبدگردانکاریزمادربازار
سرمایهایران .

 .9برنامهها و فعالیتهای آتی
 تالشدرجهتکسببازدهباالتربرايانجامفعالیتهاينیکوکارانه؛
 تالشدرجهتجذبسرمایههايبیشتروافزایشمقدارواحدهايصادره؛ 
 تالشدرجهتکسبمشتریانجدیدبرايسرمایهگذاريدرصندوق؛
 تالشدرجهتافزایشحجمصندوق .
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