گزارش عملکرد صندوق سرمایهگذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی
برای دوره 6ماهه منتهی به  42شهریور 9317
 -9مقدمه:
صندوق سرمایهگذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی به عنوان صندوق با درآمد ثابت و پیشبینی سود ،در تاریخ
 2831/25/52تحت شماره  23381نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است .فعالیت این صندوق
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر بر فعالیت آن نظارت
دارد .هدف از تشکیل این صندوق ،جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییهای مالی و
مدیریت این سبد است .با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول ،تالش میشود بیشترین بازدهی ممکن نصیب
سرمایهگذاران گردد .مدیریت داراییهای صندوق توسط مدیران سرمایهگذاری صندوق صورت میگیرد .سرمایه-
گذاران در ازای سرمایهگذاری در این صندوق گواهی سرمایهگذاری دریافت میکنند .صدور واحد سرمایهگذاری
و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص داراییهای روز بعد از ارائه درخواست صورت میگیرد.
صندوق سرمایهگذاری یکم کارکزاری بانک کشاورزی در یک نگاه:
 4-9ارکان صندوق
 مدیر صندوق :شرکت کارگزاری بانک کشاورزی
 متولی صندوق :مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد -موسسه حسابرسی بهراد مشار
 حسابرس صندوق :مؤسسه حسابرسی شهود امین
 مدیر ثبت :بانک کشاورزی

 4-4مدیران سرمایهگذاری:
 محسن عبدالهی
 نوید قدوسی
 سیده فرخ نیکو
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 4-3مشخصات دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز
اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز صندوق سرمایهگذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی:

واحدهای ممتاز تحت تملک

نام دارندگان واحدهای ممتاز
صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان
بانک کشاورزی
شرکت کارگزاری بانک کشاورزی
شرکت توسعه عمران اراضی
کشاورزی
شرکت خدمات ارزی صرافی مهر
شرکت گسترش فناوریهای نوین
کشاورز

تعداد

درصد

530333

66061

50233

3088

50233

3088

50233

3088

50233

3088

330333

933

 4-2آخرین وضعیت صندوق در تاریخ 9317/36/42
ردیف

عنوان

مبلغ (ریال)

9

کل خالص ارزش داراییهای صندوق

232،855،656،335،826

4

آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایهگذاری

2،321،366

3

آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایهگذاری

2،321،113

2

تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران

232،322،583
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 -4ترکیب داراییهای صندوق درتاریخ 17/36/42
ردیف

عنوان

مبلغ

9

نقد و بانک

2،556،853،818

4

سرمایهگذاری در سپرده بانکی 281،122،311،213،281

3

اوراق با درآمد ثابت

83،313،521،852،131

2

پرتفوی بورسی

22،235،383،232،281

5

صندوقهای سرمایهگذاری

881،213،235،351

6

حسابهای دریافتنی

8،213،211،286،623

7

سایر حساب های دریافتنی

685،686،213،883

8

سایر داراییها

8،238،322،122

1

جمع داراییها

231،231،612،162،222

نمودار ترکیب دارایی های صندوق
نقد و بانك
%0

سرمايه گذاري در سپرده بانكي و
گواهي سپرده
سرمايه گذاري در اوراق بهادار با
درآمد ثابت

%38
%50

سرمايه گذاري در سهام و حق تقدم
شركت ها
حساب هاي دريافتني تجاري
%8
ساير حساب هاي دريافتني
مخارج انتقالي به دوره هاي آتي
%3
%1

سرمايه گذاري در واحد صندوق ها و
ساير اوراق
جمع دارايي هاي جاري

3

%0
%0

%0

 -3خالص ارزش روزانه صندوق:
در نمودار زیر خالص ارزش هر واحد سرمایهگذاری در دوره یکساله منتهی به  11/36/58نمایش داده شدهاست.

قیمت ابطال خالص ارزش روز
1,025,000
1,020,000
1,015,000
1,010,000
1,005,000
1,000,000
995,000
990,000
985,000

 -2بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایهگذاری صندوق طی دوره فعالیت
در نمودار زیر تغییرات تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران در دوره یک ساله منتهی به
 2811/36/58نمایش داده شدهاست:
205,000,000
200,000,000
195,000,000
190,000,000
185,000,000
180,000,000
175,000,000
170,000,000
165,000,000
160,000,000
155,000,000
1396/06/25
1396/07/06
1396/07/19
1396/08/01
1396/08/14
1396/08/27
1396/09/09
1396/09/22
1396/10/04
1396/10/17
1396/10/30
1396/11/12
1396/11/25
1396/12/07
1396/12/20
1397/01/03
1397/01/16
1397/01/29
1397/02/10
1397/02/23
1397/03/04
1397/03/17
1397/03/30
1397/04/11
1397/04/24
1397/05/05
1397/05/18
1397/05/31
1397/06/12
1397/06/25
1397/07/06
1397/07/19

 -5بررسی وضعیت بازدهی صندوق

4

در جدول زیر نرخ بازدهی صندوق طی دورههای زمانی مختلف نمایش داده شدهاست:
دوره زمانی

بازده صندوق

شاخص بازار

یک هفته اخیر

%3015

%28058

یک ماه اخیر

%5051

%52021

سه ماه اخیر

%2088

%28088

یکسال اخیر

%23012

%31082

 -6بررسی وضعیت تعداد سرمایهگذاران
شرح

تعداد

تعداد واحدهای سرمایهگذاری

سرمایهگذار حقیقی

818،333

261،585،631

سرمایهگذاری حقوقی

2،332

28،215،262

مجموع

812،332

232،352،583

5

