گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
سال مالی منتهی به  72مهر ماه 9312
 -3وضعیت مالی شرکت

شرح
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت با درآمد

مبلغ در تاریخ
12/72/72

درصد

مبلغ در تاریخ
12/79/72

719,113,399,121

%14118

937,171,791,172

7

14118

%,299,713,271

ثابت
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

99,%12,117,737

24138

3,3%1,%91,%17

971,11%,192

74998

131,719,191

%,3%%,2%3,193

74718

1,1%1,%13

9,771,112,19%

74978

111,113,7%7

713,931,913,112

9774778

911,117,9%1,1%7

7

74778

7

7,717,121,7%7

74198

9,731,313,371

7

74938

7

9,791,311,937

74128

279,913,%21

3,711,19%,791

94798

9,212,172,9%7

717,7%7,721,113

1%4218

913,171,12%,177

713,931,913,112

9774778

911,117,9%1,1%7

3,117,717

74778

9,211,772

7

درصد
1741%8
141%8
74338
87437
74787
74198
9774778
74778
74298
74778
74178
94798
1%4218
9774778
74778
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 -3-9اقالم عمده ترازنامه
اقالم عمده ترازنامه شامل دارایی ها ،بدهی ها ،حقوق صاحبان سهام به تفکیک در جدول زیر آورده شده است:

دوره مالی
جمع دارایی ها
جمع بدهی ها
حقوق صاحبان سهام

(9312/72/72ریال)

( 9312/79/72ریال)

713,931,913,112

911,117,9%1,1%7

3,711,19%,791

9,212,172,9%7

717,7%7,721,113

913,171,12%,177

مقایسه دارایی ها ,بدهی ها ,حقوق صاحبان سهام

جمع دارایی ها

جمع حقوق صاحبان

817

سهام
811

جمع بدهی ها
89

3
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 -3-7ترکیب دارایی های صندوق

موجودی نقد

ترکیب دارایی های صندوق

83

جاری کارگزاران 87471
حسابهای دریافتنی
81

سرمایه گذاری در سهام و
حق تقدم
817

1
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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)

ساخت محصوالت
سیمان ,آهک و گچ فلزی
81
89

فراورده های نفتی کوک
سوخت هسته ای

فلزات اساسی

892

8%

عرضه برق ,گاز,بخار و اب
خدمات فنی و
مهندسی
89

گرم
83
بانکهاو موسسات اعتباری
81
مواد و محصوالت
داروئی
82

استخراج کانه های فلزی
محصوالت

892

غذایی و
محصوالت شیمیایی

آشامیدنی بجز

89%

قند و شکر
83
محصوالت کاغذی
8%
سرمایه گذاریها
81

1
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ب) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس خالص ارزش فروش)

فلزات اساسی

سیمان ,آهک و گچ
89

82

ساخت محصوالت عرضه برق ,گاز,بخار و خدمات فنی و
فلزی

اب گرم

مهندسی

83

87

89

بانکهاو موسسات
مواد و
محصوالت
داروئی

فراورده های نفتی کوک

81

سوخت هسته ای

اعتباری
82

محصوالت غذایی
و آشامیدنی بجز
قند و شکر

879

83
محصوالت
کاغذی
81
استخراج کانه های فلزی

محصوالت شیمیایی

879

89%

سرمایه گذاریها
83

1
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 -3-7-7حساب های دریافتنی

تاریخ

تنزیل نشده(ریال)

9312/72/72

97,773,193,997

9312/79/72

3,313,221,119

نرخ تنزیل(درصد)

تنزیل
شده(درصد)
99,%12,117,737

71
3,3%1,221,119

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

سال مالی منتهی به

12/72/72

12/79/72

مبلغ(ریال)

مبلغ(ریال)

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

43،,3,،,63،,37

3،,76،,,,،,,6

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

,6،33,،,,8،33,

4،3,,،337،364

سود سهام

63،648،6,,،6,8

,،637،,66،,34

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

,66،437،484

3،334،3,4،733

سایر درآمدها

67،446،3,6

3,4،6,6،4,3

6,8،34,،63,،,,6

68،,66،,,3،476

شرح

جمع درآمدها
هزینه ها :
هزینه كارمزد اركان

6،,44،,,8،636

6،63,،4,7،63,

سایر هزینه ها

3,6،64,،78,

,76،667،,3,

جمع هزینه ها

6،3,3،,6,،,34

6،443،,63،,68

سودخالص

79,191,113,191

92,237,221,%79

2
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 -7وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ 9312/72/72
اوراق

تعداد قابل

تعداد غیر

قیمت تمام

قیمت تمام شده

فروش

فروش

شده فی

كل

قابل

ارزش روز فی

ارزش روز كل

ارزش افزوده

خالص ارزش
فروش هر سهم

خالص ارزش فروش

بانک دی

3,900,000

0

1,082

4,220,875,922

1,180

4,602,000,000

381,124,078

1,173

4,575,538,500

بانک تجارت

6,000,000

0

1,093

6,556,652,038

1,150

6,900,000,000

343,347,962

1,143

6,860,325,000

بانک ملت

2,000,000

0

1,793

3,586,998,100

2,479

4,958,000,000

1,371,001,900

2,465

4,929,491,500

بهداشتی ساینا

1,110,000

0

4,997

5,546,822,299

5,413

6,008,430,000

461,607,701

5,382

5,973,881,527

پتروشیمی تامین

5,000,000

0

1,672

8,357,600,053

2,515

4,217,399,947 12,575,000,000

2,501

12,502,693,750

پتروشیمی خراسان

326,503

0

7,378

2,408,938,967

11,924

3,893,221,772

1,484,282,805

11,855

3,870,835,743

پتروشیمی پردیس

350,000

0

14,686

5,140,212,282

19,013

6,654,550,000

1,514,337,718

18,904

6,616,286,337

پتروشیمی فجر

500,000

0

8,138

4,068,992,889

7,392

3,696,000,000

-372,992,889

7,349

3,674,748,000

پتروشیمی جم

683,605

0

12,774

8,732,080,939

19,139

4,351,435,156 13,083,516,095

19,029

13,008,285,872

معدنی خاورمیانه

2,000,000

0

3,661

7,321,087,375

3,727

7,454,000,000

132,912,625

3,706

7,411,139,500

تولیدی چدن سازان

2,000,000

0

3,478

6,955,174,103

3,489

6,978,000,000

22,825,897

3,469

6,937,876,499

چادرملو

3,221,018

0

2,590

8,342,056,071

5,983

10,929,294,623 19,271,350,694

5,949

19,160,540,429

خاك چینی

450,000

0

6,828

3,072,808,389

11,204

5,041,800,000

1,968,991,611

11,140

5,012,809,650

دارویی تامین

1,000,000

0

6,565

6,564,554,075

5,696

5,696,000,000

-868,554,075

5,663

5,663,248,000

سرمایه گذاری البرز

2,000,000

0

2,357

4,713,512,840

2,094

4,188,000,000

-525,512,840

2,082

4,163,919,000

سیمان ارومیه

600,000

0

3,126

1,875,402,817

3,525

2,115,000,000

239,597,183

3,505

2,102,838,750

توسعه معادن و صنایع

شركت سرمایه گذاری
خوارزمی

6,000,000

0

1,167

7,003,947,868

1,114

6,684,000,000

1,108

6,645,567,000

شیشه رازی

2,564,305

0

3,243

8,315,821,889

2,664

-1,484,513,369 6,831,308,520

2,649

6,792,028,496

-319,947,868

صنعتی صبانور

2,665,517

0

5,053

13,468,100,577

5,700

1,725,346,323 15,193,446,900

5,667

15,106,084,580

فوالد آلیاژی ایران

1,731,349

0

2,061

3,568,149,015

2,942

5,093,628,758

1,525,479,743

2,925

5,064,340,394

كالسیمین

400,000

0

6,899

2,759,677,519

9,097

3,638,800,000

879,122,481

9,045

3,617,876,900

كشت و صنعت شهداب 1,700,000

0

3,223

5,478,660,389

3,209

5,455,300,000

-23,360,389

3,191

5,423,932,025

گروه صنایع كاغذ پارس 3,000,000

0

4,680

14,039,705,842

6,974

6,882,294,158 20,922,000,000

6,934

20,801,698,500

گل گهر

1,741,798

0

4,192

7,301,553,846

8,410

7,346,967,334 14,648,521,180

8,362

14,564,292,165

مپنا

400,000

0

5,028

2,011,289,209

5,419

2,167,600,000

5,388

2,155,136,300

نفت اصفهان

1,810,393

0

6,095

11,034,457,633

10,199

7,429,740,574 18,464,198,207

10,140

18,358,029,043

156,310,791

نفت بهران

300,000

0

16,953

5,085,989,977

17,481

5,244,300,000

17,380

5,214,145,275

نفت تبریز

600,000

0

12,729

7,637,213,350

23,315

6,351,786,650 13,989,000,000

23,181

13,908,563,249

نفت تهران

1,550,000

0

2,525

3,913,109,445

7,415

7,580,140,555 11,493,250,000

7,372

11,427,125,950

%

158,310,024
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 -1صورت گردش خالص دارایی ها:

9312/72/72
شرح

تعداد واحدهای

مبلغ  -ریال

سرمایه گذاری

9312/79/72
تعداد واحدهای
سرمایه گذاری

مبلغ  -ریال

خالص داراییها (واحدهای
سرمایه گذاری )اول دوره

36،,7,

673،,87،,43،786

6,،338

76،663،44,،867

واحدهای سرمایه گذاری
صادر شده طی دوره

66،,8,

66،,8,،888،888

3,,376

3,،376،888،888

واحدهای سرمایه گذاری
ابطال شده طی دوره

)(38،,3,

)(38،,3,،888،888

)(33,663

)(33،663،888،888

تعدیالت

8

)(63،8,,،,83،,,7

-

36،737،667،,,4

8

673،868،68,،88,

43،66,

6,8،836،64,،773

سود خالص دوره
خالص داراییها (واحدهای سرمایه
گذاری )پایان دوره

1

64،436،447،366
36,,7,

673،,87،,43،786
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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)

9312/72/72

23,791

1

791

%1

91

9312/79/72

%9,111

1

779

%1

91

 -1عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان:
عملکرد صندوق به شرح زیر است:
نوع صندوق

سهامی در اندازه کوچک

عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
دوره

بازدهی(درصد)

 9312/79/7%الی 9312/72/72

979411

الزم به کكر است كه در تاریخ  63,4/84/64تعداد كل واحد های صندوق  23,791واحد كه شامل 27,791واحد های
سرمایه گذاری عادی و 9,777واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها  717,7%7,721,113ریال بوده
كه 711,137,791,113ریال آن مربوط به واحد های سرمایه گذاری عادی  3,117,717,777ریال آن مربوط به واحد های
سرمایه گذاری ممتاز است.
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