
 
 

 

 

ری کارگزاری پارسیان معرفی صندوق سرماهی  گذا

 

 

 

 02/8/1931اترخی عضویت  

 

 



 
 
 

2 

 

 

 شماره صفحه فهرست 

 3 ........................................................................................................................................ مقدمه

 3 .................................................................................................... یگذار هیسرما یها صندوق فیتعر -1

 4 .................................................................................. انیپارس یکارگزار یگذار هیسرما صندوق یمعرف -2

 4 ................................................................................. انیپارس یکارگزار یگذار هیسرما صندوق ارکان 1-2

 5 ..................................................................................................... صندوق یها ییدارا عیتوز جدول -3

 5 ....................................................................................................... صندوق یها ییدارا عیتوز: 1جدول

 5 ....................................................................................................... صندوق یها ییدارا عیتوز: 1نمودار

 6 .......................................................... بورس بازده و انیپارس یکارگزار یگذار هیسرما صندوق بازده سهیمقا -4

 6 .................................................... بورس بازده و انیپارس یکارگزار یگذار هیسرما صندوق بازده سهیمقا: 2نمودار

 7 ............................................................................................................ صندوق انیوز سود صورت -5

 7 ......................................................................................................صندوق انیوز سود صورت: 2جدول

 8 .................................................................................................................. صندوق یمال عملکرد -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3 

 

 

همقدم  

 غیردولتی، شکل به خودانتظام یکی از ارکان بازار سرمایه ایران است که در قالب تشکلی ایران، گذاری سرمایه نهادهای کانون

 و بهادار اوراق بازار قانون 35 ماده اجرای و در مالی استقالل و حقوقی شخصیت دارای و غیرسیاسی غیرانتفاعی، غیرتجاری،

 های کانون مصادیق از و شده تشکیل نامحدود مدت برای بهادار اوراق بازار در فعال های کانون ثبت و تشکیل دستورالعمل براساس

 .شود می محسوب بهادار اوراق بازار قانون یک ماده 5 بند در شده تعریف

منظور ارتقای کارایی و تعمیق بازار اوراق بهادار از اهداف کانون نهادهای  ای بین اعضا به حرفه تنظیم روابط و توسعه همکاری

ای، استفاده از  مشاوره خدمات از استفاده صنفی، حقوق از توان استفاده شود که بر این اساس می گذاری ایران محسوب می سرمایه

 و مطرح های شرکت از بازدید و اختالفات به رسیدگی و سازش هیأت های تخصصی، خدامت کلینیک حقوقی، برگزاری نشست

 .را از مزایای عضویت در کانون برشمرد بورسی صنایع

 های صندوق انواع گذاری، سرمایه یها شرکت چون هم بهادار اوراق و بورس سازمان نزد ثبت مشمول مالی اعضای کانون را نهادهای

گذاری،  های مشاوره سرمایه سرمایه، شرکت تأمین های هلدینگ، شرکت های شرکت بازنشستگی، های صندوق جمله از گذاری سرمایه

نهاد مالی فعال، به عضویت  131شایان ذکر است که تاکنون بالغ بر  .دهند تشکیل می گذاری سبدگردان و سایر نهادهای سرمایه

 اند. کانون درآمده

مناسبت  گذاری در نظر دارد به معرفی اجمالی و تحلیل مختصر هر یک از اعضای خود به در همین راستا کانون نهادهای سرمایه

اختصاص دارد که  پارسیان کارگزاری گذاری سرمایه وقصندرو به  تاریخ عضویت آنها در کانون بپردازد. از این رو گزارش پیش

 به گذاری سرمایه صندوق پنجمین و ایران گذاری سرمایه نهادهای کانون عضو ودومین شصت عنوان به 21/18/1331در تاریخ 

 .است درآمده کانون عضویت

گذاری ایران، از هرگونه پیشنهاد سازنده در راستای ارتقای کیفی گزارش حاضر و  واحد تحقیق و پژوهش کانون نهادهای سرمایه

 research@iiia.irنماید. خواهشمند است نظرات پیشنهادی خود را از طریق رایانامه  های مشابه استقبال می سایر گزارش

 ارسال فرمایید.

 گذاری رمایههای س تعریف صندوق -1

های مالی و از جمله نهادهایی هستند که با فروش پیوسته واحدهای  گذاری مشترک یکی از انواع واسطه های سرمایه صندوق

ها را با توجه به هدف صندوق در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل  عموم مردم، وجوهی را تحصیل و آن گذاری خود به  سرمایه

کنند. ترکیب  گذاری می ای سرمایه طور حرفه ، بهدیگر های مدت بازار پول و دارایی ای کوتاهارکت(، ابزارهسهام، اوراق قرضه )مش

ها، به نسبت  گذاری صندوق اران واحدهای سرمایهشود و خرید های صندوق مشترک، پورتفوی یا سبد صندوق شناخته می دارایی
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گذاری صندوق بیانگر نسبت مالکیت هر  آورند. هر واحد سرمایه دست می بهسهم خود بخشی از مالکیت سبد اوراق بهادار صندوق را 

 ها است. های صندوق و درآمد ناشی از آن دارایی گذاران در دارایی یک از سرمایه

 :توان به موارد زیر اشاره کرد گذاری مشترک می های سرمایه گذاری در صندوق مزایای سرمایهاز 

 ای مدیریت حرفه (1

 ی اوراق بهادار و کاهش ریسکبخش تنوع (2

 نقدشوندگی باال (3

 جویی در مقیاس و پایین بودن هزینه معامالت صرفه (4

 پذیری و تنوع انعطاف (5

 گذاری کارگزاری پارسیان معرفی صندوق سرمایه -2

با دریافت  23/12/1383گذاری کارگزاری پارسیان در سهام و با اندازه کوچک بدون ضامن نقدشوندگی در تاریخ  صندوق سرمایه

فعالیت خود را آغاز کرد. عملکرد این صندوق بر اساس ، گذاری عنوان صندوق سرمایه ان بورس و اوراق بهادار )سبا( بهمجوز از سازم

انجام شده و متولی  مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا

شده  های پذیرفته صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های مدیریت داراییطور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد.  نیز به صندوق

گذاری در این صندوق گواهی  گذاران در ازای سرمایه گیرد. سرمایه گذاری صندوق صورت می شود، توسط مدیر سرمایه در بورس می

 .کنند گذاری دریافت می سرمایه

 گذاری ایران درآمده است. به عضویت کانون نهادهای سرمایه 21/8/1331صندوق از تاریخ این 

 گذاری کارگزاری پارسیان ارکان صندوق سرمایه 1-2

 کارگزاری پارسیان :مدیر صندوق

 مؤسسه حسابرسی و خدماتی مالی فاطرمتولی صندوق: 

 نداردضامن نقدشوندگی: 

 حمید فاروقیگذاری:  مدیران سرمایه

 مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافتسابرس: ح
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 های صندوق جدول توزیع دارایی -3

میانگین روزانه مهرماهمیانگین روزانه دوره سه ماهه گذشتهمیانگین روزانه از ابتدای تأسیسشرح

22.7176.7113.82سهام

25.2166.263.09اوراق مشارکت

9113.218.02سپرده بانکی

0.77616.02وجه نقد

84.682.68.06سایر دارایی ها

پنج سهم با 

بیشترین وزن
32.2884.2838.5

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/08/14

 
 های صندوق توزیع دارایی: 1جدول

میانگین روزانه از ابتدای تأسیس

میانگین روزانه دوره سه ماهه  

گذشته
میانگین روزانه مهرماه

 
 های صندوق : توزیع دارایی1نمودار
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 و بازده بورس گذاری کارگزاری پارسیان مقایسه بازده صندوق سرمایه -4

 

 گذاری کارگزاری پارسیان و بازده بورس : مقایسه بازده صندوق سرمایه2نمودار

. میانگین دهد گذاری کارگزاری پارسیان و بازده بورس را در مهرماه سال جاری نشان می نمودار باال مقایسه بازده صندوق سرمایه

بازده این صندوق در مهرماه سال جاری  درصد بوده است. 26بورس ه درصد و میانگین بازد 13بازده صندوق در این بازه زمانی 

 باشد. نوسان بسیاری را تجربه کرده و دارای ثبات نمی

 .است بارزدر نمودار باال بستگی باال بین بازده صندوق مورد نظر و بازده بورس  ماست و این ه 85/1بین این دو بازده  بستگی ضریب هم 
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 بازده صندوق  

 بازده بورس
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 صندوق وزیانصورت سود  -5

1396/01/271395/01/27درآمدها)ریال(

        (18,086,048)       (350,337,110)سود)زیان( فروش اوراق بهادار

    1,179,221,251  2,783,846,923سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار 

  1,950,275,586     3,421,390,269سود سهام

       460,184,560       427,574,980سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

     446,854,776         506,159,716سایر درآمدها

    4,018,450,125  6,788,634,778جمع درآمدها

هزینه ها )ریال(

       941,780,412      859,382,857هزینه کارمزد ارکان

     295,632,449        370,352,024سایر هزینه ها

   1,237,412,761    1,229,734,881جمع هزینه ها

  3,781,027,364  5,558,899,897سود خالص

%9.21%19.08بازده میانگین سرمایه گذاری 

%7.94%20.15بازده سرمایه گذاری پایان دوره 

صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 27 فرودین سال 1396

 

 صندوق : صورت سود وزیان2جدول

ماه سال جاری، سود خالص این صندوق حدود دو میلیارد ریال بیشتر از سال گذشته  در فروردین با توجه به صورت سود و زیان

 است.درآمدها  لیارد ریالیحدود دو می رشددلیل  بوده است که این افزایش به

عمل کرده است اما سود سهام در سال جاری بسیار متفاوت از سال تقریباً همه اقالم مربوط به بند درآمدها مانند سال گذشته 

 گذشته است. 

 

 

 

 

 



 
 
 

8 

 

 

 عملکرد مالی صندوق -6

 ایه گزارشاین صندوق طبق  بازدهیهای سهامی در اندازه کوچک است.  گذاری کارگزاری پارسیان جزو صندوق صندوق سرمایه

 باشد. درصد می 34/8 ،27/14/1336الی  28/11/1335مالی، در بازه 

گذاری  سرمایه واحد 71،121واحد بود که شامل  71،121کل واحدهای صندوق  تعداد 27/14/1336به ذکر است که در تاریخ  الزم

 117،132،858،427ریال بوده که  118،621،138،427ها  باشد و ارزش خالص دارایی گذاری ممتاز می واحد سرمایه 1111عادی و 

 گذاری ممتاز است. ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه 1،527،281،111گذاری عادی و  ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه


