گشارش عملکزد صىذيق سزمایٍگذاری ویکًکاری داوشگاٌ تُزان
ديرٌ میاوی وٍ ماٍَ مىتُی بٍ تاریخ  30اسفىذماٌ 1395

گعاضش ػولىطز غٌسٍق سطهایِگصاضی ًیىَواضی زاًطگاُ تْطاى زٍضُ هیاًی ًِ هاِّ هٌتْی تِ تاضید  30اسفٌسهاُ1395

 .1کلیات
 .1-1تاریخچٍ فعالیت
غٌسٍق سطهایِگصاضی ًیىَواضی زاًطگاُ تْطاى وِ غٌسٍلی تا سطهایِ تاظ زض اًساظُ وَچه هحسَب هیضَز ،زض تاضید 1393/03/03
تحت ضواضُ ً 11256عز ساظهاى تَضس ٍ اٍضاق تْازاض ٍ زض تاضید  1393/02/29تحت ضواضُ ً 33955عز ازاضُ ثثت ضطوتّا تِ ثثت
ضسیسُ استّ .سف اظ تطىیل ایي غٌسٍق ،جوغآٍضی سطهایِ اظ اضراظ ًیىَواض ٍ تطىیل سثسی اظ زاضاییّا ٍ هسیطیت ایي سثس تِ هٌظَض
وسة هٌافغ ٍ سپس غطف توام یا ترطی اظ هٌافغ زض اهَض ًیىَواضاًِ اظ جولِ ووه ّعیٌِ ذطیس وتاب ،ووه ّعیٌِ تحػیل زاًطجَیاى
هوتاظ زاًطگاُ تْطاى ،پطزاذت ٍام لطؼالحسٌِ تِ زاًطجَیاى تیتضاػت ٍ سایط هَاضز است .تطای ًیل تِ ایي ّسف ،غٌسٍق زض سْام ٍ
حك تمسم ذطیس سْام پصیطفتِضسُ زض تَضس ٍ فطاتَضس ،اٍضاق هطاضوت ،گَاّی سپطزُ هٌتططُ تَسظ تاًهّا یا هؤسسات هالی ٍ ّط ًَع
سپطزُگصاضی ًعز تاًهّا ٍ هؤسسات هالی اػتثاضی زاضای هجَظ اظ تاًه هطوعی جوَْضی اسالهی سطهایِگصاضی هیًوایس .هست فؼالیت
غٌسٍق تِ هَجة هازُ ( )5اساسٌاهِ  3سال است .هطوع اغلی ایي غٌسٍق تْطاى ،ذیاتاى ضْیس تْطتی ،تیي تراضست ٍ ٍظضاء ،پالن
 ،283ساذتواى ًگیي آظازی ،عثمِ چْاضم ٍالغ ضسُ است.
.1-2اطالعرساوی
ولیِ اعالػات هطتثظ تا فؼالیت غٌسٍق سطهایِگصاضی ًیىَواضی زاًطگاُ تْطاى هغاتك تا هازُ  54اساسٌاهِ زض تاضًوای غٌسٍق تِ آزضس
 www.utfund.comزضج گطزیسُ است.

.2ارکان صىذيق سزمایٍگذاری
غٌسٍق سطهایِگصاضی ًیىَواضی زاًطگاُ تْطاى وِ اظ ایي تِ تؼس غٌسٍق ًاهیسُ هیضَز اظ اضواى ظیط تطىیل ضسُ است:
مجمع صىذيق ،اظ اجتواع زاضًسگاى ٍاحسّای سطهایِگصاضی هوتاظ تطىیل هیضَز .زاضًسگاى ٍاحسّای سطهایِگصاضی هوتاظ تِ ضطعی
وِ حسالل  5زضغس اظ ول ٍاحسّای هوتاظ ضا زض اذتیاض زاضتِ تاضٌس ،اظ حك ضأی زض هجوغ تطذَضزاضًس .زضتاضید تطاظًاهِ زاضًسگاى ٍاحسّای
سطهایِگصاضی هوتاظی وِ زاضای حك ضأی تَزُاًس ضاهل اضراظ شیل است:

ردیف

وام داروذگان ياحذَای ممتاس

2
1
1
3

ضطوت تَسؼِ سطهایِگصاضی زاًطگاُ تْطاى
ضطوت سثسگطزاى واضیعها
ضطوت تاهیي سطهایِ سپْط
سایط
جوغ

1

تعذاد ياحذَای

درصذ ياحذَای

ممتاس تحت تملک
950
20
10
20
1.000

تحت تملک
%95
%2
%1
%2
%100
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مذیز صىذيق ،ضطوت سثسگطزاى واضیعها (سْاهی ذاظ) است وِ زض تاضید  1390/02/04تا ضواضُ ثثت ً 401136عز هطجغ ثثت
ضطوتّای تْطاى تِ ثثت ضسیسُ استً .طاًی هسیط ػثاضت است اظ :تْطاى ،ذیاتاى ضْیس تْطتی ،تیي تراضست ٍ ٍظضاء ،پالن ،283
ساذتواى ًگیي آظازی ،عثمِ چْاضم.
متًلی صىذيق ،ضطوت هطاٍض سطهایِگصاضی ًیىیگستط (سْاهیذاظ) است وِ زض تاضید  1390/03/11تِ ضواضُ ثثت ً 405706عز
هطجغ ثثت ضطوتّای تْطاى تِ ثثت ضسیسُ استً .طاًی هتَلی ػثاضت است اظ  :تْطاى ،ضْطن غطب ،تلَاض زضیا ،پالن  ،240عثمِ زٍم.
ضامه وقذشًوذگی صىذيق ،ضطوت تأهیي سطهایِ سپْط است وِ زض تاضید  1390/09/06تا ضواضُ ثثت ً 419292عز هطجغ ثثت
ضطوتّای تْطاى تِ ثثت ضسیسُ استً .طاًی ضاهي ػثاضت است اظ :تْطاى ،تلَاض آفطیماً ،ثص آضش غطتی ،پالن  ،113عثمِ .5

حسابزس صىذيق ،هؤسسِ حساتطسی ٍ ذسهات هسیطیت زایاضّیافت است وِ زض تاضید  1377/02/27تا ضواضُ ثثت ً 36530عز هطجغ
ثثت ضطوتّای ضْطستاى هطْس تِ ثثت ضسیسُ است ًطاًی حساتطس ػثاضت است اظ :تْطاى ،ذیاتاى سْطٍضزی جٌَتی ،پاییيتط اظ
هغْطی ،ذیاتاى تطازضاى ًَترت ،ضواضُ ،29عثمِ اٍل.
مذیز اجزا ،ضطوت تَسؼِ سطهایِگصاضی زاًطگاُ تْطاى (سْاهی ذاظ) وِ زض تاضید  1391/03/31تا ضواضُ ثثت ً 426716عز هطجغ ثثت
ضطوتّای تْطاى تِ ثثت ضسیسُ استً .طاًی هسیط اجطا ػثاضت است اظ :تْطاى ،تلَاض وطاٍضظً ،ثص  16آشض ،پالن .256
 . 3ياحذَای سزمایٍگذاری
ٍاحسّای سطهایِگصاضی غٌسٍق تِ زٍ زستة ٍاحسّای سطهایِگصاضی ػازی ٍ ٍاحسّای سطهایِگصاضی هوتاظ تمسین هیضَزٍ .احس
سطهایِگصاضی ػازی ،فالس حك ضأی تَزُ ٍ لاتل اتغال اها غیطلاتل اًتمال استٍ .احس سطهایِگصاضی هوتاظ زاضای حك ضأی زض هجوغ تَزُ
لاتل اًتمال اها غیطلاتل اتغال هیتاضس .تؼساز ٍاحسّای سطهایِگصاضی زضتاضید  ،1395/12/30تؼساز ٍ 69696احس تَزُ وِ ایي تؼساز ضاهل
ٍ 59696احس سطهایِگصاضی ػازی ٍ ٍ 1.000احس سطهایِگصاضی هوتاظ هیتاضس.
ٍ .1-3ضؼیت توله ٍاحسّای سطهایِگصاضی تطحسة اضراظ حمیمی ٍ حمَلی زض پایاى زٍضُ هالی تِ ضطح شیل است:

زاضًسگاى ٍاحسّای سطهایِگصاضی حمیمی

زاضًسگاى ٍاحسّای سطهایِگصاضی حمَلی

تؼساز ول

33

9

42

2
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 .4سًد (سیان) حاصل اس فزيش ايراق بُادار طی ديرٌ میاوی وٍ ماٍَ مىتُی بٍ تاریخ  30اسفىذماٌ:1395
 .1-4سَز (ظیاى) حاغل اظ فطٍش سْام ٍ حك تمسم ضطوتّای پصیطفتِ ضسُ زض تَضس یا فطاتَضس تِ ضطح شیل هیتاضس:

زٍضُ هیاًی ًِ هاِّ هٌتْی تِ تاضید 1395/12/30
تعذاد بُای فزيش ارسش دفتزی

صىعت

ضیال

ضیال

کارمشد

مالیات

ضیال

ضیال

سًد (سیان)
فزيش
ضیال

هَاز ٍ هحػَالت زاضٍیی

291,761,372 (3,950,644) (3,800,495) (778,500,250) 790,129,847 37,000

ػطضِ تطق ،گاظ ،تراضٍآب گطم

291,183,512 (7,320,335) (7,042,136) (1,422,354,051) 1,464,067,409 232,026

سطهایِگصاضیّا

71,509,844 (2,930,793) (2,819,399) (552,803,273) 586,160,000 340,000

ذسهات فٌی ٍ هٌْسسی

22,810,645 (2,460,148) (2,366,652) (486,234,726) 492,029,980 66,242

تیوِ ٍ غٌسٍق تاظًطستگی تِ جع تأهیي اجتواػی 22,736,774 (2,625,673) (2,525,866) (518,661,522) 525,135,613 300,000
سایط ٍاسغِگطیّای هالی

14,566,734 (2,519,177) (2,423,429) (495,278,184) 503,836,024 215,000

هحػَالت ضیویایی

(34,615,801) (1,500,521) (1,443,482) (303,394,216) 300,104,472 200,000

ذَزضٍ ٍ ساذت لغؼات

(48,744,692) (6,303,782) (6,064,123) (1,242,515,167) 1,260,757,625 485,000

تاًهّا ٍ هؤسسات اػتثاضی

(111,299,203) (5,086,099) (4,892,782) (1,002,188,132) 1,017,221,289 899,000

جمع

519,909,185 (34,697,172) (33,378,364) (6,801,929,521) 6,939,442,259

-5يضعیت سزمایٍگذاریَا در پایان ديرٌ مالی

 .1-5جسٍل ٍ ًوَزاض ظیط ،تطویة سطهایِگصاضیّای غٌسٍق زض پایاى زٍضُ هالی هَضز گعاضش ضا ًطاى هیزّس .غٌسٍق سطهایِگصاضی ًیىَواضی
زاًطگاُ تْطاى تطاساس هازُ  26اساسٌاهِ ٍ ًػابّای هَجَز زض اهیسًاهِ ٍ تِ هٌظَض هسیطیت هٌاسة ضیسه ٍ وسة تیطتطیي تاظزُ تِ ًسثت تِ
سطهایِگصاضی زض سْام ضطوتْای تَضسی ٍ فطاتَضسی ٍ اٍضاق هطاضوت السام ًوَزُ است:

تطویة زاضاییّای غٌسٍق زض تاضید 1395/12/30
ذالع اضظش (ضیال)

ػٌَاى
پطتفَی تَضسی

90999869590

سایط زاضاییّا

12395989039

ًمس ٍ تاًه

3796209640
7926590139946

اٍضاق هطاضوت

3
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 .6خالص ارسش داراییَای صىذيق :
ضاذع اضظیاتی غٌسٍقّای سطهایِگصاضی ،ذالع اضظش زاضاییّای غٌسٍق ( )NAVتِ اظای ّط ٍاحس هیتاضسّ ،واىگًَِ وِ زض ًوَزاض
ظیط هطاّسُ هیگطزز ،ذالع اضظش زاضاییّای غٌسٍق (ًطخ اتغال) تا پایاى زٍضُ ًِ هاِّ هٌتْی تِ تاضید  1395/12/30هثلغ
191569094ضیال تَزُ است.

4

گعاضش ػولىطز غٌسٍق سطهایِگصاضی ًیىَواضی زاًطگاُ تْطاى زٍضُ هیاًی ًِ هاِّ هٌتْی تِ تاضید  30اسفٌسهاُ1395
 .7باسدَی صىذيق:
همایسِ تاظزّی غٌسٍق سطهایِگصاضی ًیىَواضی زاًطگاُ تْطاى عی زٍضُ هیاًی ًِ هاِّ هٌتْی تِ تاضید  1395/12/30تا تاظزّی ضاذع
ول تَضس زض جسٍل ظیط آهسُ است:

شزح

مقذار در 1395/12/30

مقذار در 1395/03/31

درصذ باسدَی

191569094

191109115

%4/14

 NAVغٌسٍق سطهایِگصاضی ًیىَواضی زاًطگاُ تْطاى
(لثل اظ تمسین هٌافغ)
ضاذع ول تَضس اٍضاق تْازاض

77.230

739906

%+4/4

تا تَجِ تِ هحسٍزیتّای تؼییي ضسُ زض اهیسًاهِ تطای سطهایِگصاضی غٌسٍقٍ ،ظىزّی پطتفَی غٌسٍق ًویتَاًس تا ٍظىزّی پطتفَی تاظاض
یىساى تاضس.
 .8استزاتژیَای سزمایٍگذاری صىذيق
زض حالت ولی استطاتژی اغلی سطهایِگصاضیّای غٌسٍق هثتٌی تط استطاتژی «ذطیس ٍ ًگْساضی» 1است .تط ایي هثٌا ضٍیىطز اغلی ضطوت،
اًتراب سْام هٌاسة تطای غٌسٍق تا استفازُ اظ تحلیلّای تٌیازی 2تا تَجِ تِ اظْاض ًظط تحلیلگطاى زض ذػَظ الگَی هٌاسة
هتٌَعساظی تط اساس تاظزُ هتٌاسة تا ضیسه است .زض ایي ضاستا ،اظ ّط سِ ًَع ضٍیىطز تحلیل «تاال-تِ-پاییي« ،»3پاییي-تِ-تاالٍ »4
«ّیثطیسی »5تطای سطهایِگصاضیّا استفازُ هیضَز .ضوٌاً ضطوت ّوَاضُ تِ توام هطتطیاى ذَز ،اتراش یه ًگاُ حتیالومسٍض تلٌسهست تِ
تاظاض سطهایِ ضا تَغیِ ًوَزُ است .ضوي ایي وِ زض اًتراب ظهاى ٍضٍز ٍ ذطٍج تِ سْام ضطوتّا ،تجاضب هسیطاى غٌسٍق ًسثت تِ ضًٍس
ولی تاظاض زض تػوینگیطی آًْا ًمص زاضز.

زض ولیِ تػویوات هطتَط تِ سطهایِگصاضیّا (اػن اظ ذطیس ،فطٍش یا ًگْساضی اٍضاق تْازاض) تَسظ ضطوت سثسگطزاى ،اتتسا تحلیل التػاز ٍ
هحیظ والى تاظاض زض زستَض واض لطاض گطفتِ ،سپس تا تطضسی غٌایغ هٌترة ،ضطوتّای تطگعیسُ تا استفازُ اظ هسلّا ٍ ضٍشّای هرتلف
اضظشیاتی ّوچَى تٌعیل ػایسات ٍ سَز تمسیوی ( ،)DDMتٌعیل جطیاًات ًمس آظاز ( ،)FCFاضظشگصاضی ًسثی ،اضظشگصاضی اذتیاض
هؼاهلِ ،اضظش جایگعیٌی یا تطویثی اظ ایي ضٍشّا اًتراب هیگطزًس .زض ایي ضاستا تسیْی است ضطوت سثسگطزاى استفازُ اظ تَلتيّا ،آذطیي
ًطمافعاضّا ٍ یا پیصتیٌیّای سایط واضضٌاساى ٍ هطاٍضیي هالی ضا ًیع تِ عَض هستوط هس ًظط ذَز لطاض هیزّس.
1
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3
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4
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5
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 .9بزوامٍَا ي فعالیتَای آتی

اظ تطًاهِّا ٍ فؼالیتّای آتی غٌسٍق هیتَاى هَاضز ظیط ضا تط ضوطز:


تَسؼِ ٍ تجْیع ضؼة غٌسٍق (اػن اظ زاذلی ٍ ذاضجی)



تىویل ّطچِ تیطتط هٌاتغ اعالػاتی ٍ تین واضضٌاسی غٌسٍق



استفازُ تیطتط اظ ًظطات هطاٍضیي غاحة ًظط ذاضجی ٍ زضیافت ًظط واضضٌاسی آًْا زض وویتِّای سطهایِگصاضی هطتثظ تا
غٌسٍق



استمطاض وویتِ هسیطیت ضیسه تطای سطهایِ گصاضیّای غٌسٍق



اعویٌاىترطی ّط چِ تیطتط زض جْت واّص حساوثطی تضاز هٌافغ هَجَز تیي سطهایِگصاضاى ٍ هسیطاى غٌسٍق ٍ ّوچٌیي
افطای ضٍیِّای تِواض گطفتِضسُ زض ایي ضاستا



تالش زض جْت جصب حساوثطی سطهایِّای افطاز ًیىَواض

اظ زیگط تطًاهِّای تَسؼِای آتی ضطوت سثسگطزاى واضیعها زض هَضَع غٌسٍقّا هیتَاى تِ هَاضز ظیط اضاضُ ًوَز:


ضاُاًساظی ( Hedge Fundغٌسٍق پَضص ضیسه) زض تاظاض سطهایِ ایطاى



ضاُاًساظی ( Sector Fundغٌسٍق ترطی) زض تاظاض سطهایِ ایطاى



ضاُاًساظی ( Index Fundغٌسٍق ضاذػی) ٍ سایط غٌسٍقّای هٌفؼل زض تاظاض سطهایِ ایطاى



ضاُاًساظی غٌسٍقّای تضویيضسُ تیوِ ػوط ( )ULIPSزض تاظاض سطهایِ ایطاى
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