(( گزارش عملکرد صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ))5931/70/70

تاریخچه :
صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین که صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود
 02درصد محسوب می شود ،در تاریخ  1922/11/02تحت شماره  11221نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره
 01629نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است .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 .برای نیل به این هدف ،صندوق
در سهام ،حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس ،اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپردههای بانکی ،سرمایهگذاری
مینماید .مدت فعالیت صندوق به موجب ماده  5اساسنامه 0 ،سال است که در تاریخ  10/10/1920تا 20/11/1925
تمدید گردیده است .مرکز اصلی صندوق در تهران ـ خیابان ولیعصر ـ باالتر از میرداماد ـ کوچه یزدان پناه ـ پالك 21
ـ طبقه  12واقع شده و صندوق دارای  902شعبه میباشد.

ارکان صندوق:
صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین که از این به بعد صندوق نامیده میشود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق :از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز تشکیل میشود و تشریفات دعوت ،تشکیل و
تصمیم گیری آن در اساسنامه ،امیدنامه  ،مدیر ،متولی  ،ضامن نقدشوندگی،مدیر ثبت و حسابرس را تغییر دهد. .
فقط دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده  93اساسنامه  ،درمجامع صندوق حق رای
دارند ،.از حق رأی در مجمع برخوردارند .در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتازی که دارای
حق رأی بودهاند شامل اشخاص زیر است :
نام دارندگان

تعداد واحدهای

درصد واحدهای

واحدهای ممتاز

ممتاز تحت تملک

تحت تملک

بانک ایران زمین

12،222

25

شرکت کارگزاری آگاه

1،222

5

02،222

122

مدیرصندوق؛شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ  13/26/10به شماره  6050در اداره ثبت شرکتهای
ساری به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارتست از خیابان ولیعصر ـ باالتر از میرداماد ـ کوچه یزدان پناه ـ پالك 21
طبقه . 12
ضامن نقدشوندگی صندوق و مدیر ثبت؛ بانک ایران زمین است که در تاریخ  1912/10/03با شماره ثبت922002نزد
مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.نشانی ضامن عبارتست از :تهران ،خیابان سید جمالالدین-
اسدآبادی نبش خیابان  61پالك3

متولی صندوق؛ شرکت مشاور سرمایهگذاری نیکی گستر است که در تاریخ  1922/29/11با شماره ثبت 325026
نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارت است تهران -شهرك غرب – بلوار فرحزادی
بلوار دریا جنب خیابان سعدی پالك 032طبقه.0
حسابرس صندوق ؛ موسسة حسابرسی آزمودگان است که در تاریخ  01/11/1962به شماره ثبت  3613نزد مرجع
ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارتست از :تهران ،خیابان کریمخان زند،
خیابان دکتر عضدی (آبان جنوبی) ،شماره 50ـ طبقه .0
اطالعات سرمایهگذاری صندوق در تاریخ 5931/70/70
خالص ارزش روز داراییها 5١٩3٨١٩00٧٩070٩73١ :ریال
تعداد واحدهای سرمایهگذاری ممتاز 020222:واحد
تعداد کل واحدهای سرمایهگذاری 10،221،191 :واحد
تعداد دارندگان واحدهای سرمایهگذاری :
اشخاص حقوقی  11و اشخاص حقیقی 03،116
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی 21 :درصد
ارزش اسمی هر واحد سرمایهگذاری 1،222،222 :ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایهگذاری در تاریخ گزارش :
 1،229،090ریال و  1،220،613ریال
تعداد

ریال

شرح
خالص داراییها (واحد سرمایهگذاری) اول سال

1،000،210

1،011،001،913،006

واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی سال

10،092،163

10،092،163،222،222

واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی سال

)(6،525،015

)(6،525،015،222،222

تقسیم سود

-

)(1،960،220،215،091

تعدیالت

-

123،000،621،211

سود خالص سال

-

)(93،919،119،261،120

خالص داراییها (واحد سرمایهگذاری) پایان سال

(00،006،110،221،121) 10،221،191

بازدهی صندوق طی دوره  593٨/55/70تا 5931/70/70
صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین طی دوره مورد گزارش موفق به کسب بازدهی  15051درصدی گردیده است.
بازده صندوق

شاخص صندوقها

شاخص بازار

یک هفته اخیر

٠.72

--

1.55

یک ماه اخیر

1.55

--

7.55

سه ماه اخیر

٤.51

--

٤.٠0

یکسال اخیر

71.25

--

72.٠7

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:

ترکیب داراییهای صندوق:
وجه نقد و شبه نقد

25030

پرتفوی سهام

3056

سایر

2020

تعداد سهام موجود در صندوق

6

میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق:

