گزارش عملكرد
صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین

دوره مالی شش ماهه منتهی به  7مرداد 1397

« ثبت شده به شماره  11008نزد سازمان بورس و اوراق بهادار »

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین

معرفي «صندوق سرمايهگذاري بانک ايران زمین»

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین که صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی
سود  16درصد محسوب میشود ،در تاریخ  1390/11/29تحت شماره  11008نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و
شماره  28693نزد 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 پذیرفتهشده در بورس یا بازار اول فرابورس،اوراق بهادار با درآمد
ثابت و سپردههای بانکی سرمایهگذاری مینماید .مدت فعالیت صندوق در تاریخ  1396/05/07تا 1399/05/07
تمدید گردیده است .مرکز اصلی صندوق در تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از ظفر ،کوچه بهرامی ،پالک  ،9کارگزاری
حافظ واقع شده و صندوق دارای  329شعبه میباشد .کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری بانک
ایران زمین مطابق با ماده  56اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایهگذاری به آدرس http://www.izfund.ir
درج گردیده است .ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل قبول سمت نمودند.
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عملیات اجرایی دوره

 .1طی دوره مالی مورد گزارش از تاریخ  1396/11/08تا  ،1397/05/07مجموعاً  25،987،992واحد سرمایه گذذاری
عادی صادر و  22،212،270واحد سرمایهگذذاری نیذز ابطذال گردیذده اسذت کذه در نتیجذه ،تعذداد کذل واحذدهای
سرمایهگذاری صندوق از  29،403،715واحد در ابتدای دوره ،به  33،007،457واحذد در پایذان دوره رسذیده اسذت.
تعداد کل واحدهای سرمایهگذاری طی دوره مورد بررسی به تفکیک در جدول زیر ارائه شده است:

ماه

تعداد واحدهای
سرمایهگذاری ممتاز

تعداد واحدهای
سرمایهگذاری عادی

تعداد کل واحدهای
موجود

ابتدای دوره

٢٠,٠٠٠

٢٩,٢١١,٧٣٥

٢٩,٢٣١,٧٣٥

صدددددددددور
واحددددد ای
طی دوره

-

٢٥,٩8٧,٩٩٢

-

ابطددددددددا
واحددددد ای
طی دوره

-

٢٢,٢١٢,٢٧٠

-

ماندددددده
واحدددهای
پایان دوره

٢٠,٠٠٠

3٢,987,457

33,٠٠7,457

ترکیب سرمایهگذاران

 .2دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ  1397/05/07به شرح زیر است:
تعداد واحد ای ممتاز
تحت تملک

درصد واحد ای تحت تملک

بانک ایران زمین

١٩,٠٠٠

٩٥

شرکت کارگزاری حافظ

١,٠٠٠

٥

جمع

٢٠,٠٠٠

1٠٠

نام دارندگان واحد ای ممتاز
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 .3باتوجه به سهولت ورود و خروج سرمایه گذاران به صندوقهای سرمایهگذذاری ترکیذب سذرمایهگذذاران در ایذن
صندوقها دائماً در حذال تیییذر اسذت ،آخذرین ترکیذب سذرمایهگذذاران بذه تفکیذک حقیقذی و حقذوقی در تذاریخ
 1397/05/07به شرح زیر می باشد:
تعداد سرمایهگذاران

تعداد واحدهای سرمایهگذاری

درصد سرمایهگذاری

ترکیب سرمایهگذاران

سرمایه گذاران حقوقی

44

١6٥,٢٧٣

٠/٥

سرمایه گذاران حقیقی

6١,866

٣٢,84٢,١84

٩٩/٥

6١,٩١٠

٣٣,٠٠٧,4٥٧

١٠٠

جمع

بازدهی صندوق

 .4بازده صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین در دوره مالی سه ماهه  %4.8و بازده بازار نزدیک به  %4.8-بوده
است .نمودار زیر بازدهی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین و بازدهی شاخص بازار را در دوره مورد گزارش
نشان میدهد:

مقایسه بازد ی
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خالص ارزش داراییها

 .5روند خالص ارزش داراییهای صندوق از تاریخ  1396/11/08تا تاریخ  1397/05/07به شرح نمودار زیر است:
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ترکیب داراییهای صندوق

 .6تر کیب داراییهای صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ  1397/05/07به قرار زیر بوده است:
ترکیب دارایی ها در صندوق
خالص ارزش فروش

نسبت به کل دارایی ها

دارایی

(ریال)

(درصد)

وجه نقد

80,000,000

سپرده بانکی

27,724,386,879,836

اوراق مشارکت

3,562,279,839,493

سهام

1,958,292,730,621

سایر

843,082,781,556

جمع

34,088,122,231,506

نمودار دایره ای پرتفوی صنایع بورسی صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
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0.00%
81.33%
10.45%
5.74%
2.47%
100.00%
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جدول ترکیب صنایع بورسی صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین
ترکیب صنایع در صندوق
خالص ارزش فروش
(ریال)

نسبت به کل داراییها (درصد)

1,513,714,359,642

77.30%

ابزارپزشکي ,اپتيکي و اندازهگيري

25,821,815,444

1.32%

الستيك و پالستيك

6,333,889,863

0.32%

فراورده هاي نفتي ,كك و سوخت هسته اي

37,742,112,873

1.93%

استخراج كانه هاي فلزي

10,452,545,039

0.53%

حمل و نقل ,انبارداري و ارتباطات

3,365,265,600

0.17%

رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن

2,417,067,439

0.12%

شركتهاي چند رشته اي صنعتي

16,362,019,396

0.84%

)صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک (در سهام

41,107,946,871

2.10%

محصوالت شيميايي

212,791,991,645

10.87%

عرضه برق ,گاز ,بخار و آب گرم

8,549,028,052

0.44%

سرمايه گذاري ها

52,681,300,000

2.69%

قند و شکر

23,317,725,558

1.19%

خودرو و ساخت قطعات

3,607,480,750

0.18%

خدمات فني و مهندسي

28,182,449

0.00%

1,958,292,730,621

100.00%

صنعت

فلزات اساسي

جمع
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 .7خالصه صورت های مالی صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین برای دوره مالی سه ماهه منتهی به
 1397/05/07مطابق جداول ذیل میباشد:
صورت خالص داراییها
در تاریخ  7مرداد 1397
ریال

داراییها:
سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم

١,٩٥8,٢٩٢,٧٣٠,6٢١

سرمایهگذاری در سپرده و گوا ی سپرده بانکی

٢٧,٧٢4,٣86,8٧٩,8٣6

سرمایهگذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

٣,٥6٢,٢٧٩,8٣٩,4٩٣

حساب ای دریافتنی

6١٢,٢4١,8٥٢,٧4٠

جاری کارگزاران

٢٣٠,6٥٧,٢١١,٠8٥

سایر دارایی ا

١8٣,٧١٧,٧٣١

موجودی نقد

8٠,٠٠٠,٠٠٠

جمع دارایی ا

34,٠88,1٢٢,٢31,5٠6

بدهیها:
پرداختنی به ارکان صندوق

١6,٠4٥,١٩١,8٧8

پرداختنی به سرمایهگذاران

٩١٧,٥٧8,٣٧١,٣68

سایر حساب ای پرداختنی و ذخایر

١٧,١٩٠,684,٩٧6

جمع بد ی ا

95٠,814,٢48,٢٢٢
33,137,3٠7,983,٢84

خالص دارایی ها

1,٠٠3,934

خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری
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صورت سود و زیان
دوره مالی شش ماهه منتهی به  7مرداد 1397
ریال

درآمدها:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار

١٢٠,٠٥8,8٧٥,66١

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

)(٥٧,٢٢٣,٢٣٩,١٠٢

سود سهام

١6١,6٣4,٢٠٣,٧4٩
٢,٧٩٠,٧8٠,٣٠6,٠٧١

خالص سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

١,٣٥٩,6٥٠,٧٢٧

سایر درآمد ا

3,٠16,6٠9,797,1٠6

جمع درآمدها
هزینه ها :

)(٢٥,٣4٣,٧٢٣,٧4٠

زینه کارمزد ارکان

)(4,١8٠,٣4٢,٢١٢

سایر زینه ا

)(٢9,5٢4,٠65,95٢

جمع زینه ا

٢,987,٠85,731,154

سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص داراییها:
دوره مالی شش ماهه منتهی به  7مرداد 1397
خالص دارایی ا (واحد سرمایهگذاری) او دوره

٢٩,٣٣8,٢٠٥,646,8٠4

واحد ای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره

٢٥,٩8٧,٩٩٢,٠٠٠,٠٠٠

واحد ای سرمایهگذاری ابطا شده طی دوره

()٢٢,٢١٢,٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠

تقسیم سود

)(٣,٠١6,٣6٧,١٩٥,٧٠٣
٥٢,66١,8٠١,٠٢٩

تعدیالت

٢,٩8٧,٠8٥,٧٣١,١٥4

سود خالص دوره

33,137,3٠7,983,٢84

خالص دارایی ا (واحد سرمایهگذاری) پایان دوره
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