گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
سال مالی منتهی به 72تیر ماه 9316
-9آشنایی با صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان


صندوق سرمايه گذاري کارگزاري پارسيان در تاريخ 7931/17/71با دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان
صندوق سرمايه گذاري موضوع بند  ٠1ماده  7قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال  ، 79٣١فعاليت خود را آغاز کرد .مدت
فعاليت صندوق به موجب ماده (  ) 5اساسنامه ٠،سال بوده است .الزم به ذکر است به موجب مجوز شماره 7٠٠/ ٠9١٠٠٣مورخ
 3٠/6/6از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع صندوق مورخ  3٠/٠/3مبنی بر تصويب اساسنامه و اميدنامه جديد
صندوق ،نوع صندوق ياد شده از " صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پيش بينی سود و در اندازه بزرگ" به صندوق در
سهام و در اندازه کوچک" تغيير يافته است .بر اساس مجوز شماره  7٠٠/٠15مورخ  7936/15/1٣از سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت صورتجلسه مجمع 7936/1١/71مهلت فعاليت صندوق تا تاريخ  7933/1١/٠1تمديد شد  .مرکز اصلی صندوق در تهران
خيابان قائم مقام روبروي تهران کلينيک کوچه هشتم پالک  ٠١واقع شده و صندوق داراي شعبه نمی باشد.



هدف از تشکيل اين صندوق ،جمع آوري سرمايه از سرمايه گذاران و تشکيل سبدي از دارايی هاي مالی و مديريت اين سبد است.
با توجه به پذيرش ريسک مورد قبول ،تالش می شود بيشترين بازدهی ممکن نصيب سرمايه گذاران گردد.

 -7ارکان صندوق سرمایه گذاری


 -9مدیر صندوق ،شرکت کارگزاری پارسیان



 -3متولی صندوق ،موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر



-4حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت



مدیر سرمایه گذاری  :حمید فاروقی
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گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
سال مالی منتهی به 72تیر ماه 9316
 -3وضعیت مالی شرکت

شرح
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

حسابهای دریافتنی
جاری کارگزاران
سایر دارایی ها
موجودی نقد
جمع دارایی ها
جاری کارگزاران
پرداختنی به ارکان صندوق
پرداختنی به سرمایه گذاران
حسابهای پرداختنی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
جمع بدهی ها و خالص دارایی ها
خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری

مبلغ در تاریخ
16/44/72

درصد

69،736،671،616

644445

73،647،962،296

794445

4،332،614،346

34165

4

44445

96،364،747

44495

73،337،443،274

744235

997،663،626،662

9444445

7،479،321،444

74965

666،969،634

44615

4

44445

166،112،666

44225

3،143،632،743

34645

941،674،931،364

164645

997،663،626،662

9444445

9،672،714

7

44445

مبلغ در تاریخ
16/49/72
47،144،249،116

درصد
114195

9،771،461،999

74665

4

44445

3،664،673

44495

4،976،949،911

14645

41،711،196،191

9445

6،269،464،976

994135

424،666،416

44125

62،116،163

44945

114،633،374

94175

2،914،936،214

944125

49،991،221،474

164935

41،711،196،191

9444445

9،449،136

44445
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 -3-9اقالم عمده ترازنامه
اقالم عمده ترازنامه شامل دارايی ها ،بدهی ها ،حقوق صاحبان سهام به تفکيک در جدول زير آورده شده است:

دوره مالی
جمع دارایی ها
جمع بدهی ها

(9316/44/72ریال)

( 9316/49/72ریال)

997،663،626،662

41،711،196،191

3،143،632،743

2،914،936،214

941،674،931،364

حقوق صاحبان سهام

49،991،221،474

مقایسه دارایی ها ،بدهی ها ،حقوق صاحبان سهام

جمع دارایی ها

جمع حقوق صاحبان سهام

564

541

جمع بدهی ها
57
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 -3-7ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق
موجودی نقد سایر دارایی ها
54
579
جاری کارگزاران
54

سرمایه گذاری در سهام
و حق تقدم

حسابهای دریافتنی

564

54

سرمایه گذاری در اوراق
بهادار با درآمد ثابت
579
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 -3-7-9سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به تفکیک صنعت
الف) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)

الستیک و پالستیک
54

انبوه سازی
امالک و مستغالت

سایر واسطه گریهای مالی

56

599

مخابرات

خودرو

رایانه و فعالیتهای وابسته

57

599

56

سرمایه گذاری ها

سایر محصوالت

51

کانی غیرفلزی
56
فلزات اساسی
574

اطالعات و
ارتباطات
53
عرضه برق گاز
59
فراورده های نفتی کوک
سوخت هسته ای

محصوالت غذایی و

54

آشامیدنی بجز قند و شکر
51
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استخراج کانه های فلزی

محصوالت شیمیایی

54

51
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ب) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس خالص ارزش فروش)

الستیک و پالستیک
54
سایر محصوالت

مخابرات

کانی غیرفلزی

56

انبوه سازی
امالک و مستغالت

سایر واسطه گریهای مالی

56

51

رایانه و فعالیتهای وابسته
خودرو

597

57

54

سرمایه گذاری
ها
51
فلزات اساسی
574
اطالعات و
ارتباطات
54
عرضه برق گاز
59
فراورده های نفتی کوک
سوخت هسته ای
54

محصوالت غذایی و

استخراج کانه های فلزی

آشامیدنی بجز قند و شکر

54

51
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محصوالت شیمیایی
52
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 -3-7-7حساب های دریافتنی

تاريخ

تنزيل نشده(ريال)

9316/44/72

4444666146

9316/49/72

9،766،193،431

نرخ تنزيل(درصد)
76

تنزيل
شده(درصد)
4332614346
9،771،461،999

 -3-3اقالم صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

9316/44/72

9316/49/72

مبلغ(ریال)

مبلغ(ریال)

شرح

سود(زيان) فروش اوراق بهادار
سود تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار
سود سهام

)(7،١6٣،١٠٠،1١1
7،١١١،733،7٠6
9،٠75،٣61،511
7،٠6٠،66١،1١١

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

9٠،15١،٠51

ساير درآمدها

١،١٣6،956،651

جمع درآمدها

-951،991،771
9،1٣9،٣١6،3٠9
٠،١٠7،931،٠63
١٠1،51١،3٣1
516،753،176
6،1٣٣،69١،11٣

هزينه ها :
9١1،٠5٣،91٣

هزينه کارمزد ارکان

7١3،6١٠،٠16

ساير هزينه ها

١36،311،5٣١

جمع هزينه ها
سودخالص

9،3٣3،١56،119

2

٣53،9٣٠،٣51
911،95٠،1٠١
7،٠91،١7٠،167
5،55٣،٣33،٣31
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 -١وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ 9316/44/72
اوراق

تعداد قابل فروش

برق ماهتاب کهنوج

46,667

آتيه داده پرداز

قیمت تمام

قیمت تمام شده

ارزش روز

ارزش روز

شده فی

کل

فی

کل

خالص ارزش
ارزش افزوده

فروش هر
سهم

خالص ارزش
فروش

9,043

421,993,796

8,434

393,589,478

-28,404,318

8,349

389,610,288

100,000

14,367

1,436,687,746

20,817

2,081,700,000

645,012,254

20,607

2,060,654,013

آتيه دماوند

2,000,000

2,180

4,360,632,354

2,436

4,872,000,000

511,367,646

2,411

4,821,867,120

کارت اعتباري ايران کيش

1,000

4,706

4,705,756

4,822

4,822,000

116,244

4,772

4,772,382

آسان پرداخت پرشين

175,000

22,025

3,854,441,971

26,059

4,560,325,000

705,883,029

25,791

4,513,399,256

باما

300,000

6,353

1,905,972,613

7,073

2,121,900,000

215,927,387

7,000

2,100,065,649

به پرداخت ملت

730

17,585

12,837,086

17,500

12,775,000

-62,086

17,320

12,643,545

بهمن ليزينگ

1,114,600

2,779

3,097,188,048

2,402

2,677,269,200

-419,918,848

2,378

2,650,202,008

پارس خودرو

1,200,000

974

1,168,506,557

922

1,106,400,000

-62,106,557

913

1,095,015,144

پتروشيمی خراسان

20,452

6,452

131,961,868

4,895

100,112,540

-31,849,328

4,846

99,100,402

پتروشيمی زاگرس

70,000

18,340

1,283,773,220

16,957

1,186,990,000

-96,783,220

16,786

1,174,989,531

پتروشيمی پرديس

80,000

8,662

692,940,139

6,219

497,520,000

-195,420,139

6,155

492,400,519

پتروشيمی خارک

141,067

10,167

1,434,283,143

14,378

2,028,261,326

593,978,183

14,230

2,007,390,517

پگاه خراسان

575,000

3,984

2,290,955,142

3,610

2,075,750,000

-215,205,142

3,573

2,054,390,533

تجارت الکترونيک پارسيان

500,000

4,049

2,024,375,266

3,680

1,840,000,000

-184,375,266

3,642

1,821,066,400

توسعه خوارزمی

60,693

4,758

288,763,355

4,274

259,401,882

-29,361,473

4,231

256,779,329

خاک چينی

200,000

13,498

2,699,690,379

12,928

2,585,600,000

-114,090,379

12,795

2,558,994,176

داروسازي اسوه

100

20,750

2,075,033

17,964

1,796,400

-278,633

17,779

1,777,915

رايان سايپا

1,700,000

1,644

2,794,183,914

1,397

2,374,900,000

-419,283,914

1,383

2,350,462,279

ريل پردازسير

80,000

1,913

153,011,848

2,034

162,720,000

9,708,152

2,013

161,074,901

سيمان اروميه

100

2,955

295,506

2,629

262,900

-32,606

2,602

260,195

شهرسازي و خانه سازي باغميشه

442,111

2,114

934,686,950

1,900

840,010,900

-94,676,050

1,881

831,518,390

صنعتی بارز

499,320

3,696

1,845,489,389

3,290

1,642,762,800

-202,726,589

3,256

1,625,858,771

صنعتی بهشهر

700,000

2,768

1,937,365,270

2,784

1,948,800,000

11,434,730

2,755

1,928,746,848

فن آوران

50

18,580

928,990

18,567

928,350

-640

18,376

918,797

فوالد ارفع

935,000

2,691

2,515,993,522

2,940

2,748,900,000

232,906,478

2,910

2,721,108,621

قند قزوين

500,000

3,881

1,940,499,898

4,329

2,164,500,000

224,000,102

4,284

2,142,227,295

قند هکمتان

300,000

3,968

1,190,456,151

4,941

1,482,300,000

291,843,849

4,890

1,467,047,133

کوير تاير

195,479

3,885

759,446,752

4,157

812,606,203

53,159,451

4,114

804,244,485

کيمياي زنجان گستران

200,000

12,435

2,487,023,277

12,956

2,591,200,000

104,176,723

12,825

2,565,002,968

گل گهر

100,000

2,180

217,987,106

2,280

228,000,000

10,012,894

2,257

225,653,880

مارگارين

200,000

3,640

727,920,555

3,504

700,800,000

-27,120,555

3,468

693,588,768

مخابرات

1,448,996

2,115

3,065,114,684

1,961

2,841,481,156

-223,633,528

1,941

2,812,242,315

مس شهيد باهنر

2,000,000

3,236

6,472,436,784

4,325

8,650,000,000

2,177,563,216

4,280

8,560,991,500

مسکن پرديس

1,000,000

2,212

2,211,935,010

1,882

1,882,000,000

-329,935,010

1,863

1,862,972,980

معدنی دماوند

500

14,231

7,115,411

14,211

7,105,500

-9,911

14,065

7,032,384

نفت تهران

1,000,000

2,431

2,431,320,974

2,385

2,385,000,000

-46,320,974

2,360

2,360,458,350

جمع

17,886,865

3,065,495,172 61,870,490,635

58,804,995,463

1

61,236,529,587
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 -6صورت گردش خالص دارایی ها:
9316/44/72
شرح

تعداد واحدهای

مبلغ  -ریال

سرمایه گذاری

9316/49/72
تعداد واحدهای
سرمایه گذاری

مبلغ  -ریال

خالص داراييها (واحدهاي
سرمايه گذاري )اول دوره

٠3991

١7،77٣،113،1٠١

97،597

95،199،56١،361

واحدهاي سرمايه گذاري
صادر شده طی دوره

١7٣11

١7،٣11،111،111

76،559

76،559،111،111

واحدهاي سرمايه گذاري
ابطال شده طی دوره

)(1٣

)(٣1،111،111

)(7٣،15١

)(7٣،15١،111،111

)(٠7،1٠7،319،991

-

٠،1٠1،97١،761

تعديالت

9،3٣3،١56،119

سود خالص دوره
خالص داراييها (واحدهاي
سرمايه گذاري )پايان دوره

177٠1

71٣،6٠1،79٣،١٠1

1

5،55٣،٣33،٣31
٠3،991

١7،77٣،113،1٠١
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نوع
صندوق
سهامی
در اندازه
کوچک

تعداد کل
واحد های

تاریخ

دارندگان واحدهای سرمایه

صندوق

گذاری حقوقی

دارندگان واحدهای
سرمایه گذاری
حقیقی

سرمایه تأمین

سرمایه تأمین

شده توسط

شده توسط

اشخاص

اشخاص

حقوقی(درصد) حقیقی(درصد)

9316/44/72

71،334

1

11

11

7

9316/49/72

39،639

2

92

11

97

 -6عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان:
عملکرد صندوق به شرح زير است:
نوع صندوق

سهامی در اندازه کوچک

عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
دوره

بازدهی(درصد)

 9316/49/71الی 9316/44/72
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الزم به ذکر است که در تاريخ  7936/1١/٠1تعداد کل واحد هاي صندوق  29،974واحد که شامل 24،974واحد هاي سرمايه
گذاري عادي و 9،444واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز می باشد و ارزش خالص داراييها 942،417،161،472ريال بوده که
 31،296،143،474آن مربوط به واحد هاي سرمايه گذاري عادي و  9،672،714،444ریال آن مربوط به واحد هاي سرمايه
گذاري ممتاز است.
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