گشارش عملکزد صىذيق سزمایٍگذاری ویکًکاری داوشگاٌ تُزان
سال مالی مىتُی بٍ تاریخ  31خزدادماٌ 1396
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 .1کلیات
 .1-1تاریخچٍ فعالیت
نٌسٍق ؾطهایِگصاضی ًیىَواضی زاًكگاُ تْطاى وِ نٌسٍلی تا ؾطهایِ تاظ زض اًساظُ وَچه هحؿَب هیقَز ،زض تاضید
 1393/03/03تحت قواضُ ً 11256عز ؾاظهاى تَضؼ ٍ اٍضاق تْازاض ٍ زض تاضید  1393/02/29تحت قواضُ ً 33955عز ازاضُ
ثثت قطوتّا تِ ثثت ضؾیسُ اؾتّ .سف اظ تكىیل ایي نٌسٍق ،جوغآٍضی ؾطهایِ اظ اقرال ًیىَواض ٍ تكىیل ؾثسی اظ
زاضاییّا ٍ هسیطیت ایي ؾثس تِ هٌظَض وؿة هٌافغ ٍ ؾپؽ نطف توام یا تركی اظ هٌافغ زض اهَض ًیىَواضاًِ اظ جولِ ووه
ّعیٌِ ذطیس وتاب ،ووه ّعیٌِ تحهیل زاًكجَیاى هوتاظ زاًكگاُ تْطاى ،پطزاذت ٍام لطوالحؿٌِ تِ زاًكجَیاى تیتضاػت ٍ
ؾایط هَاضز اؾت .تطای ًیل تِ ایي ّسف ،نٌسٍق زض ؾْام ٍ حك تمسم ذطیس ؾْام پصیطفتِقسُ زض تَضؼ ٍ فطاتَضؼ ،اٍضاق
هكاضوت ،گَاّی ؾپطزُ هٌتكطُ تَؾظ تاًهّا یا هؤؾؿات هالی ٍ ّط ًَع ؾپطزُگصاضی ًعز تاًهّا ٍ هؤؾؿات هالی اػتثاضی
زاضای هجَظ اظ تاًه هطوعی جوَْضی اؾالهی ؾطهایِگصاضی هیًوایس .هست فؼالیت نٌسٍق تِ هَجة هازُ ( )5اؾاؾٌاهِ 3
ؾال اؾت .هطوع انلی ایي نٌسٍق تْطاى ،ذیاتاى قْیس تْكتی ،تیي تراضؾت ٍ ٍظضاء ،پالن  ،283ؾاذتواى ًگیي آظازی ،عثمِ
چْاضم ٍالغ قسُ اؾت.
.1-2اطالعرساوی
ولیِ اعالػات هطتثظ تا فؼالیت نٌسٍق ؾطهایِگصاضی ًیىَواضی زاًكگاُ تْطاى هغاتك تا هازُ  54اؾاؾٌاهِ زض تاضًوای نٌسٍق
تِ آزضؼ  www.utfund.irزضج گطزیسُ اؾت.

.2ارکان صىذيق سزمایٍگذاری
نٌسٍق ؾطهایِگصاضی ًیىَواضی زاًكگاُ تْطاى وِ اظ ایي تِ تؼس نٌسٍق ًاهیسُ هیقَز اظ اضواى ظیط تكىیل قسُ اؾت:
مجمع صىذيق ،اظ اجتواع زاضًسگاى ٍاحسّای ؾطهایِگصاضی هوتاظ تكىیل هیقَز .زاضًسگاى ٍاحسّای ؾطهایِگصاضی هوتاظ تِ
قطعی وِ حسالل  5زضنس اظ ول ٍاحسّای هوتاظ ضا زض اذتیاض زاقتِ تاقٌس ،اظ حك ضأی زض هجوغ تطذَضزاضًس .زضتاضید تطاظًاهِ
زاضًسگاى ٍاحسّای ؾطهایِگصاضی هوتاظی وِ زاضای حك ضأی تَزُاًس قاهل اقرال شیل اؾت:

ردیف

وام داروذگان ياحذَای ممتاس

2
1
1
3

قطوت تَؾؼِ ؾطهایِگصاضی زاًكگاُ تْطاى
قطوت ؾثسگطزاى واضیعها
قطوت تاهیي ؾطهایِ ؾپْط
ؾایط
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 ،قطوت ؾثسگطزاى واضیعها (ؾْاهی ذال) اؾت وِ زض تاضید  1390/02/04تا قواضُ ثثت ً 401136عز هطجغ
ثثت قطوتّای تْطاى تِ ثثت ضؾیسُ اؾتً .كاًی هسیط ػثاضت اؾت اظ :تْطاى ،ذیاتاى قْیس تْكتی ،تیي تراضؾت ٍ ٍظضاء،
پالن  ،283ؾاذتواى ًگیي آظازی ،عثمِ چْاضم.
متًلی صىذيق ،قطوت هكاٍض ؾطهایِگصاضی ًیىیگؿتط (ؾْاهیذال) اؾت وِ زض تاضید  1390/03/11تِ قواضُ ثثت
ً 405706عز هطجغ ثثت قطوتّای تْطاى تِ ثثت ضؾیسُ اؾتً .كاًی هتَلی ػثاضت اؾت اظ  :تْطاى ،قْطن غطب ،تلَاض زضیا،
پالن  ،240عثمِ زٍم.
ضامه جبزان خسارت یا سًد صىذيق ،قطوت تأهیي ؾطهایِ ؾپْط اؾت وِ زض تاضید  1390/09/06تا قواضُ ثثت
ً 419292عز هطجغ ثثت قطوتّای تْطاى تِ ثثت ضؾیسُ اؾتً .كاًی ضاهي ػثاضت اؾت اظ :تْطاى ،تلَاض آفطیماً ،ثف آضـ غطتی،
پالن  ،113عثمِ .5

حسابزس صىذيق ،هؤؾؿِ حؿاتطؾی ٍ ذسهات هسیطیت زایاضّیافت اؾت وِ زض تاضید  1377/02/27تا قواضُ ثثت 36530
ًعز هطجغ ثثت قطوتّای قْطؾتاى هكْس تِ ثثت ضؾیسُ اؾت ًكاًی حؿاتطؼ ػثاضت اؾت اظ :تْطاى ،ذیاتاى ؾْطٍضزی
جٌَتی ،پاییيتط اظ هغْطی ،ذیاتاى تطازضاى ًَترت ،قواضُ ،29عثمِ اٍل.
مذیز اجزا ،قطوت تَؾؼِ ؾطهایِگصاضی زاًكگاُ تْطاى (ؾْاهی ذال) وِ زض تاضید  1391/03/31تا قواضُ ثثت ً 426716عز
هطجغ ثثت قطوتّای تْطاى تِ ثثت ضؾیسُ اؾتً .كاًی هسیط اجطا ػثاضت اؾت اظ :تْطاى ،تلَاض وكاٍضظً ،ثف  16آشض ،پالن
.256
 . 3ياحذَای سزمایٍگذاری
ٍاحسّای ؾطهایِگصاضی نٌسٍق تِ زٍ زؾتة ٍاحسّای ؾطهایِگصاضی ػازی ٍ ٍاحسّای ؾطهایِگصاضی هوتاظ تمؿین هیقَزٍ .احس
ؾطهایِگصاضی ػازی ،فالس حك ضأی تَزُ ٍ لاتل اتغال اها غیطلاتل اًتمال اؾتٍ .احس ؾطهایِگصاضی هوتاظ زاضای حك ضأی زض
هجوغ تَزُ لاتل اًتمال اها غیطلاتل اتغال هیتاقس .تؼساز ٍاحسّای ؾطهایِگصاضی زضتاضید  ،1395/03/31تؼساز ٍ 69896احس تَزُ
وِ ایي تؼساز قاهل ٍ 59896احس ؾطهایِگصاضی ػازی ٍ ٍ 1.000احس ؾطهایِگصاضی هوتاظ هیتاقس.
ٍ .1-3ضؼیت توله ٍاحسّای ؾطهایِگصاضی تطحؿة اقرال حمیمی ٍ حمَلی زض پایاى زٍضُ هالی تِ قطح شیل اؾت:

زاضًسگاى ٍاحسّای ؾطهایِگصاضی حمیمی

زاضًسگاى ٍاحسّای ؾطهایِگصاضی حمَلی

تؼساز ول

31

8

39

2
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 .4سًد (سیان) حاصل اس فزيش ي وگُذاری ايراق بُادار طی سال مالی مىتُی بٍ تاریخ  31خزدادماٌ :1396
 .1-4ؾَز (ظیاى) حانل اظ فطٍـ ؾْام ٍ حك تمسم قطوتّای پصیطفتِ قسُ زض تَضؼ یا فطاتَضؼ تِ قطح شیل هیتاقس:

ؾال هالی هٌتْی تِ تاضید 1396/03/31

سُام

تعذاد

بُای فزيش ارسش دفتزی
ضیال

کارمشد

مالیات

ضیال

ضیال

ضیال

(90,399,558) 153,000,000

سًد (سیان)
فزيش
ضیال

آؾاى پطزاذت پطقیي

9,000

اًطغی اهیس تاتاى َّض

19,733,115 (3,448,631) (3,317,397) (663,234,312) 689,733,455 376,295
)(1,320,355

1,379,825

)61,099,515 (765,000) (735,927

پاوسیؽ

569

پتطٍقیوی هثیي

4,258,369 (1,957,900) (1,883,483) (383,480,248) 391,580,000 98,000
)(1,531,519

)(6,632
)(10,314

)(6,898
)(10,723

45,940
592,048

قیط پاؾتَضیعُ پگاُ گلپایگاى 154

2,144,604

جمع

85,728,987 (6,189,152) (5,953,753) (1,139,965,992) 1,237,837,884

 .1-4ؾَز (ظیاى) حانل اظ ًگْساضی ؾْام ٍ حك تمسم قطوتّای پصیطفتِ قسُ زض تَضؼ یا فطاتَضؼ تِ قطح شیل هیتاقس:

ؾال هالی هٌتْی تِ تاضید 1396/03/31
سًد (سیان)
سُام

تعذاد

تجاضت الىتطًٍیه پاضؾیاى 50,000

پتطٍقیوی هثیي
جوغ

ارسش باسار

ارسش دفتزی

کارمشد

مالیات

ضیال

ضیال

ضیال

ضیال

تحققویافتٍ
وگُذاری

(166,290,470) 179,450,000

(348,614,172) 361,600,000 100,000
(514,904,642) 541,050,000

3

)(897,250) (949,291

ضیال
11,312,990

)9,264,964 (1,808,000) (1,912,864
)20,577,954 (2,705,250) (2,862,155
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-5يضعیت سزمایٍگذاریَا در پایان ديرٌ مالی

 .1-5جسٍل ٍ ًوَزاض ظیط ،تطویة ؾطهایِگصاضیّای نٌسٍق زض پایاى زٍضُ هالی هَضز گعاضـ ضا ًكاى هیزّس .نٌسٍق ؾطهایِگصاضی
ًیىَواضی زاًكگاُ تْطاى تطاؾاؼ هازُ  26اؾاؾٌاهِ ٍ ًهابّای هَجَز زض اهیسًاهِ ٍ تِ هٌظَض هسیطیت هٌاؾة ضیؿه ٍ وؿة تیكتطیي
تاظزُ تِ ًؿثت تِ ؾطهایِگصاضی زض ؾْام قطوتْای تَضؾی ٍ فطاتَضؾی ٍ اٍضاق هكاضوت السام ًوَزُ اؾت:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ 1396/03/31
خالص ارزش

عنوان

(ریال)

اوراق بادرآمد ثابت

7,583,575,603

پرتفوی بورسی

535,742,299

موجودی نقد

422,208,161

سایر دارایی ها

245,218,508

 .6خالص ارسش داراییَای صىذيق :
قاذم اضظیاتی نٌسٍقّای ؾطهایِگصاضی ،ذالم اضظـ زاضاییّای نٌسٍق ( )NAVتِ اظای ّط ٍاحس هیتاقسّ ،واىگًَِ وِ
زض ًوَزاض ظیط هكاّسُ هیگطزز ،ذالم اضظـ زاضاییّای نٌسٍق (ًطخ اتغال) تا پایاى ؾال هالی هٌتْی تِ تاضید 1396/03/31
هثلغ 191259335ضیال تَزُ اؾت.
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نرخ ابطال واحد سرمايه گذاري
1200000
1150000
1100000
1050000
1000000
1395/04/04
1395/04/17
1395/04/30
1395/05/12
1395/05/25
1395/06/07
1395/06/20
1395/07/01
1395/07/14
1395/07/27
1395/08/10
1395/08/23
1395/09/06
1395/09/19
1395/10/02
1395/10/15
1395/10/28
1395/11/11
1395/11/24
1395/12/07
1395/12/20
1396/01/02
1396/01/15
1396/01/28
1396/02/10
1396/02/23
1396/03/05
1396/03/18
1396/03/31

 .7باسدَی صىذيق:
همایؿِ تاظزّی نٌسٍق ؾطهایِگصاضی ًیىَواضی زاًكگاُ تْطاى عی ؾال هالی هٌتْی تِ تاضید 1396/03/31تا تاظزّی قاذم
ول تَضؼ زض جسٍل ظیط آهسُ اؾت:

شزح

مقذار در 1396/03/31

مقذار در 1395/03/31

درصذ باسدَی

 NAVنٌسٍق ؾطهایِگصاضی ًیىَواضی زاًكگاُ تْطاى

191259335

191109115

%+1/37

قاذم ول تَضؼ اٍضاق تْازاض

78،736

729615

%+8/42

تا تَجِ تِ هحسٍزیتّای تؼییي قسُ زض اهیسًاهِ تطای ؾطهایِگصاضی نٌسٍقٍ ،ظىزّی پطتفَی نٌسٍق ًویتَاًس تا ٍظىزّی
پطتفَی تاظاض یىؿاى تاقس .ضوٌاً عی ؾال هالی هٌتْی تِ  31ذطزازهاُ  1396نٌسٍق 1509000ضیال تِ اظای ّط ٍاحس تمؿین
هٌافغ زاقتِ اؾت ،تٌاتطایي تاظزّی ٍالؼی نٌسٍق عی ؾال هالی هٌتْی تِ  31ذطزازهاُ  1396تالغ تط  %+14/8تَزُ اؾت.

 .8استزاتژیَای سزمایٍگذاری صىذيق
زض حالت ولی اؾتطاتػی انلی ؾطهایِگصاضیّای نٌسٍق هثتٌی تط اؾتطاتػی «ذطیس ٍ ًگْساضی» 1اؾت .تط ایي هثٌا ضٍیىطز
انلی قطوت ،اًتراب ؾْام هٌاؾة تطای نٌسٍق تا اؾتفازُ اظ تحلیلّای تٌیازی 2تا تَجِ تِ اظْاض ًظط تحلیلگطاى زض ذهَل
الگَی هٌاؾة هتٌَعؾاظی تط اؾاؼ تاظزُ هتٌاؾة تا ضیؿه اؾت .زض ایي ضاؾتا ،اظ ّط ؾِ ًَع ضٍیىطز تحلیل «تاال-تِ-پاییي،»3
«پاییي-تِ-تاالّ« ٍ »4یثطیسی »5تطای ؾطهایِگصاضیّا اؾتفازُ هیقَز .ضوٌاً قطوت ّوَاضُ تِ توام هكتطیاى ذَز ،اتراش یه

1

Buy & Hold
Fundamental Analysis
3
Top-to-Bottom
4
Bottom-Up
5
Hybrid
2
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ًگاُ حتیالومسٍض تلٌسهست تِ تاظاض ؾطهایِ ضا تَنیِ ًوَزُ اؾت .ضوي ایي وِ زض اًتراب ظهاى ٍضٍز ٍ ذطٍج تِ ؾْام قطوتّا،
تجاضب هسیطاى نٌسٍق ًؿثت تِ ضًٍس ولی تاظاض زض تهوینگیطی آًْا ًمف زاضز.
زض ولیِ تهویوات هطتَط تِ ؾطهایِگصاضیّا (اػن اظ ذطیس ،فطٍـ یا ًگْساضی اٍضاق تْازاض) تَؾظ قطوت ؾثسگطزاى ،اتتسا
تحلیل التهاز ٍ هحیظ والى تاظاض زض زؾتَض واض لطاض گطفتِ ،ؾپؽ تا تطضؾی نٌایغ هٌترة ،قطوتّای تطگعیسُ تا اؾتفازُ اظ
هسلّا ٍ ضٍـّای هرتلف اضظـیاتی ّوچَى تٌعیل ػایسات ٍ ؾَز تمؿیوی ( ،)DDMتٌعیل جطیاًات ًمس آظاز (،)FCF
اضظـگصاضی ًؿثی ،اضظـگصاضی اذتیاض هؼاهلِ ،اضظـ جایگعیٌی یا تطویثی اظ ایي ضٍـّا اًتراب هیگطزًس .زض ایي ضاؾتا تسیْی
اؾت قطوت ؾثسگطزاى اؾتفازُ اظ تَلتيّا ،آذطیي ًطمافعاضّا ٍ یا پیفتیٌیّای ؾایط واضقٌاؾاى ٍ هكاٍضیي هالی ضا ًیع تِ عَض
هؿتوط هس ًظط ذَز لطاض هیزّس.
 .9بزوامٍَا ي فعالیتَای آتی
اظ تطًاهِّا ٍ فؼالیتّای آتی نٌسٍق هیتَاى هَاضز ظیط ضا تط قوطز:


تَؾؼِ ٍ تجْیع قؼة نٌسٍق (اػن اظ زاذلی ٍ ذاضجی)



تىویل ّطچِ تیكتط هٌاتغ اعالػاتی ٍ تین واضقٌاؾی نٌسٍق



اؾتفازُ تیكتط اظ ًظطات هكاٍضیي ناحة ًظط ذاضجی ٍ زضیافت ًظط واضقٌاؾی آًْا زض وویتِّای ؾطهایِگصاضی
هطتثظ تا نٌسٍق



اؾتمطاض وویتِ هسیطیت ضیؿه تطای ؾطهایِ گصاضیّای نٌسٍق



اعویٌاىتركی ّط چِ تیكتط زض جْت واّف حساوثطی تضاز هٌافغ هَجَز تیي ؾطهایِگصاضاى ٍ هسیطاى نٌسٍق ٍ
ّوچٌیي افكای ضٍیِّای تِواض گطفتِقسُ زض ایي ضاؾتا



تالـ زض جْت جصب حساوثطی ؾطهایِّای افطاز ًیىَواض

اظ زیگط تطًاهِّای تَؾؼِای آتی قطوت ؾثسگطزاى واضیعها زض هَضَع نٌسٍقّا هیتَاى تِ هَاضز ظیط اقاضُ ًوَز:


ضاُاًساظی ( Hedge Fundنٌسٍق پَقف ضیؿه) زض تاظاض ؾطهایِ ایطاى



ضاُاًساظی ( Sector Fundنٌسٍق تركی) زض تاظاض ؾطهایِ ایطاى



ضاُاًساظی ( Index Fundنٌسٍق قاذهی) ٍ ؾایط نٌسٍقّای هٌفؼل زض تاظاض ؾطهایِ ایطاى



ضاُاًساظی نٌسٍقّای تضویيقسُ تیوِ ػوط ( )ULIPSزض تاظاض ؾطهایِ ایطاى



هسضى وطزى قیَُّای اضظیاتی ضیؿه ٍ  Benchmarkingذاضجی
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