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 مقدمه .1

 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، ت کلینیک حقوقی، برگزاری نشستخدما

 .را از مزایای عضویت در کانون برشمرد بورسی صنایع

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

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

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

 اند. به عضویت کانون درآمده

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

یکم کارگزاری بانک  گذاری سرمایه صندوقرو به  ها در کانون بپردازد. از این رو گزارش پیش مناسبت تاریخ عضویت آن به

 و ایران گذاری سرمایه نهادهای کانون عضو هفتاد و چهارمین عنوان به 29/10/1392اختصاص دارد که در تاریخ کشاورزی 

 .است درآمده کانون عضویت به گذاری سرمایه صندوق ششمین

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

 research@iiia.irرا از طریق رایانامه  نماید. خواهشمند است نظرات پیشنهادی خود های مشابه استقبال می و سایر گزارش

 ارسال فرمایید.
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 گذاری سرمایه های صندوقتعریف  .2

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

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

ای  طور حرفه های دیگر، به مدت بازار پول و دارایی اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه )مشارکت(، ابزارهای کوتاه

شود و خریداران واحدهای  های صندوق مشترک، پورتفوی یا سبد صندوق شناخته می کنند. ترکیب دارایی گذاری می سرمایه

آورند. هر واحد  دست می ها، به نسبت سهم خود بخشی از مالکیت سبد اوراق بهادار صندوق را به گذاری صندوق یهسرما

ها  های صندوق و درآمد ناشی از آن دارایی گذاران در دارایی گذاری صندوق بیانگر نسبت مالکیت هر یک از سرمایه سرمایه

 است.

 گذاری مزایای سرمایه1-2 

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

 ای ( مدیریت حرفه1

 بخشی اوراق بهادار و کاهش ریسک ( تنوع2

 ( نقدشوندگی باال3

 جویی در مقیاس و پایین بودن هزینه معامالت ( صرفه4

 پذیری و تنوع ( انعطاف5

 بانک کشاورزیگذاری یکم کارگزاری  معرفی صندوق سرمایه .3

با  17/12/1309بینی سود یکم کارگزاری بانک کشاورزی در تاریخ  گذاری با درآمد ثابت و با پیش صندوق سرمایه

. عملکرد این فعالیت خود را آغاز کردگذاری  عنوان صندوق سرمایه هدریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار )سبا( ب

یدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و ام

ل های صندوق که عمدتاً شام را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی طور مستمر فعالیت آن انجام شده و متولی صندوق نیز به سبا

گذاری  گذاران در ازای سرمایه سرمایه گیرد. گذاری صندوق صورت می شود، توسط مدیر سرمایه اوراق بهادار با درآمد ثابت می

ها بر اساس ارزش خالص  گذاری و ابطال آن کنند. صدور واحد سرمایه گذاری دریافت می این صندوق گواهی سرمایه در

روز پس از  هفتگیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر  وز بعد از ارایه درخواست صورت میهای ر دارایی

 .ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است

 .گذاری ایران درآمده است به عضویت کانون نهادهای سرمایه 29/0/1392این صندوق از تاریخ 
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 گذاری کارگزاری پارسیان ارکان صندوق سرمایه .4

 : کارگزاری بانک کشاورزیمدیر صندوق

 راهبرد پیاممؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت : متولی صندوق

 : نداردضامن نقدشوندگی

 : بانک کشاورزیمدیر ثبت

 : محسن عبداللهی، نوید قدوسی، سیده فرخ نیکوگذاری مدیران سرمایه

 : مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فریورانحسابرس

 های صندوق: توزیع دارایی  .5

 های صندوق : توزیع دارایی1جدول

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

2.934.894.8سهام

19.0112.4210.66اوراق مشارکت

77.0181.4483.81سپرده بانکی

0.780.840.26وجه نقد

77.2881.8584.28سایر دارایی ها

1.863.093پنج سهم با بیشترین وزن
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 ها توزیع دارایی :1نمودار

 :گذاری کارگزاری پارسیان و بازده بورس مقایسه بازده صندوق سرمایه .6
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 : مقایسه بازده صندوق و بازده بورس2نمودار

دهد.  نشان می سال جاری ماه نمودار باال مقایسه بازده صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی و بازده بورس را در آبان

درصد است. نمودار باال نشان دهنده  71درصد و میانگین بازده بورس  35میانگین بازدهی این صندوق در این بازه زمانی 

 بدون نوسان است. تقریباً  برخالف بازده بورس بازده این صندوق است وپایداری 
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 صورت سود و زیان .7

 : صورت سود و زیان2جدول                                                                          

سال مالی منتهی به 1394/12/24سال مالی منتهی به 1395/12/24درآمدها

                    112,016,349,576             1,307,763,936,843سود )زیان( فروش اوراق بهادار 

                     214,206,707,311                   (23,871,132,147)سود )زیان( تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

                    151,384,205,710                  133,800,228,265سود سهام

                10,056,047,030,095            17,909,676,958,423سود اوراق بهادار با درآمد ثابت 

                              107,000,053                    1,268,874,838سایر درآمدها

            10,533,761,292,745           19,328,638,893,221جمع درآمدها

هزینه ها

                    (169,104,059,196)                (570,178,233,163)هزیه کارمزد ارکان

                   (27,040,705,533)                     (32,161,813,020)سایر هزینه ها

                 (196,144,764,729)                  (602,340,046,183)جمع هزینه ها

              10,337,616,528,016          18,726,298,874,038سود خالص

%20.55%18.19بازده میانگین سرمایه گذاری 

%15.17%13.97بازده سرمایه گذاری در پایان سال

صورت سود و زیان منتهی به 24 اسفندماه سال 1395

 

ها  و هم هزینهمشخص است که هم درآمدها  گذاری یکم کارگزاری کشاورزی مایهبا توجه به صورت سود و زیان صندوق سر

بازده  افزایش حدود دوبرابری سود خالص،رغم  . علیاستافزایش یافته نیز سود خالص  تبع، و به افزایش قابل توجهی داشته است

در این صندوق ، کاهش داشته است و دلیل این امر افزایش اندازه 95در سال مالی منتهی به اسفندماه سال  گذاری میانگین سرمایه

دوسال گذشته به گذاری در طول  روند افزایش تعداد واحدهای سرمایهباشد.  گذاری می میلیون تعداد واحد سرمایه 141و رسیدن به 

 .صورت زیر است

 

 گذاری : واحدهای سرمایه3نمودار
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حدود سه  95توان دریافت که هزینه کارمزد ارکان در سال  میهای مربوطه  و یادداشت "ها هزینه" سرفصلبا بررسی 

بیشتر به مدیر صندوق شده  پرداخت کارمزد مشخص شد که بعد از بررسی جزییات هزینه و از سال گذشته است برابر بیشتر

 حدود چهار برابر سال گذشته رسیده است.  ریال یعنی 467،139،109،749 های صندوق افزایش یافته و به رقم از بقیه هزینه


