گزارش عملكرد
صندوق سرمایهگذاری بانک دی

برای دوره نه ماهه منتهــی به
 22اسفندماه 1396

« ثبت شده به شماره  10869نزد سازمان بورس و اوراق بهادار »
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مقدمه :
اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق سرمایهگذاری در سهام بانک دی میباشد ،با تاکید بر ارائه
منصفانه نتایج عملکرد گروه مدیران سرمایه گذاری و در جهت حفظ منابع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه
گردیده است .این اطالعات هماهنگ با واقعیتهای موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان پیش بینی نمود ،به
نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان میشود ،از گزارش حذف
نگردیده و در تاریخ  1396/12/26به تأیید مدیران سرمایهگذاری صندوق رسیده است.

اعضاء گروه مدیران سرمایهگذاری صندوق
اعضای گروه مدیران سرمایهگذاری

سمت

محمد کاظم مهدوی

مدیر سرمایهگذاری

محسن بهشتی نامدار

مدیر سرمایهگذاری

مهدی حیدرنیا

مدیر سرمایهگذاری

امضاء

خالصهای از رزومه کاری مدیران:
 -1محمد کاظم مهدوی:
دارای مدرک کارشناس ارشد علوم اقتصادی با سوابق کاری در پستهای سازمانی معاملهگر ،مشاور مدیر معامالت ،کارشناس ارشد
سرمایهگذاری ،مدیر عامل شرکت خدمات مالی حسابان خرم ،معاونت سرمایهگذاری کارگزاری بانک دی ،مدیر سرمایهگذاری صندوق
سرمایهگذاری ارزش آفرینان دی ،مدیر سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری بانک دی و مدیر سرمایهگذاری صندوق اختصاصی
بازارگردانی گروه دی
 -2محسن بهشتی نامدار:
دارای مدرک کارشناس ارشد مدیریت مالی با گرایش مهندسی مالی با سوابق کاری در پستهای سازمانی کارشناس عرضه و پذیرش،
مدیر آموزش در شرکت کارگزاری ،نماینده مدیریت و مسئول کیفیت ،کارشناس تحلیل و سرمایهگذاری ،مدیر سرمایهگذاری صندوق
یکم کارگزاری بانک کشاورزی ،مدیر سرمایه گذاری صندوق مشترک کارگزاری بانک کشاورزی ،مدیر سبدگردانی کارگزاری بانک
کشاورزی ،مدیر سرمایهگذاری صندوق ارزش آفرینان دی ،مدیر سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری بانک دی و مدیر سرمایهگذاری
صندوق اختصاصی بازارگردانی گروه دی
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 -3مهدی حیدرنیا:
دارای مدرک کارشناس ارشد حسابداری و گواهینامه بین المللی  CFAسطح  3با سوابق کاری در پستهای سازمانی کارشناس،
کارشناس سبد و تحلیلگر ،مدیر سرمایه گذاری صندوق در کارگزاری بانک شهر ،مدیر سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری ارزش
آفرینان دی ،مدیر سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری بانک دی و مدیر سرمایهگذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی گروه دی

معرفي «صندوق سرمایهگذاری بانک دی»
صندوق سرمایهگذاری بانک دی که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب میشود ،در تاریخ  1390/03/22تحت شماره  10869نزد
سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و شماره  27672نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده
است .هدف از تشکیل این صندوق ،جمع آوری 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
سهام پذیرف ته شده در بورس ،اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایهگذاری مینماید .مدت فعالیت صندوق به موجب ماده 5
اساسنامه2 ،سال بوده که طی صورت جلسه مجمع صندوق مورخ  1393/02/28و تایید سازمان بورس اوراق بهادار به مدت  3سال دیگر تمدید
گردید .مرکز اصلی صند وق تهران ،خیابان خالد اسالمبولی(وزرا) ،نبش خیابان چهاردهم شماره  58طبقه دوم و سوم واقع شده است و صندوق
دارای 20شعبه میباشد.
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایهگذاری بانک دی (سهامی) مطابق با ماده  59اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایهگذاری به آدرس
 www.dayfund.irدرج گردیده است.
ارکان این صندوق در دوره گزارش مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی مؤسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.
مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بانک دی (سهامی خاص)

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری بانک دی (سهامی خاص)

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

متولی

شرکت مشاور سرمایهگذاری ایرانیان تحلیل فارابی

ضامن نقد شوندگی

بانک دی (سهامی عام)
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عملیات اجرایی دوره
از تاریخ  1396/03/23تا  1396/12/22در  274روز مجموعاً  335واحد سرمایهگذاری در سیستم عملیاتی صندوق ابطال شده است که
در نتیجه آن تعداد واحدهای سرمایهگذاری صندوق در پایان دوره به  58،198واحد رسیده است.
تعداد واحدهای سرمایهگذاری در ابتدای دوره

58,533

تعداد واحدهای صادر شده

0

تعداد واحدهای ابطالی

-335

تعداد واحدهای سرمایهگذاری در انتهای دوره

58,198

نمودار تغییرات تعداد واحدهای سرمایهگذاری صندوق از  1396/03/23الی 1396/12/22

همانطور که در نمودار فوق مشاهده میشود ،در طی دوره  9ماهه مورد گزارش ،به دلیل نوسانات نرخ بهره در بازار پول ،رشد نرخ تسعیر
ارز و نیز جذابیت سرمایهگذاری در سایر بازارها مانند طال ،تعداد واحدهای صندوق کاهش  335واحدی را داشته است.

خرید و فروش داراییهای صندوق
مطابق امید نامه داراییهای صندوق به صورت زیر نگهداری میشوند:
-

سهام و حق تقدم سهام

-

اوراق مشارکت و صکوک

-

موجودی نقد و گواهی سپرده
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عملکرد صندوق در دوره نه ماهه منتهی به  1396/12/22مطابق جدول زیر میباشد:

)میلیون ریال)

سهام شرکتهای

اوراق با درآمد

بورسی و فرابورسی

ثابت

سپرده بانکی و نقد

مطالبات و سایر
دارایی ها

موجودی در ابتدای دوره

150,410

-

1,849

7,922

افزایش طی دوره

386,384

43,019

652,129

12,136

کاهش طی دوره

-409,738

-33,576

-600,826

-13,914

مانده پایان دوره

127,056

9,443

53,152

6,145

ترکیب سرمایهگذاران در پایان دوره
بخش عمدهای از واحدهای سرمایهگذاری صندوق در اختیار سرمایهگذاران حقوقی است.
شرح

تعداد تعداد واحدهای سرمایهگذاری درصد تملک صندوق

سرمایهگذاران حقیقی

71

1,612

3%

سرمایهگذاران حقوقی

4

56,586

97%

کل سرمایهگذاران

97

58,198

100%

نمودار  NAVصندوق سرمایهگذاری بانک دی در نه ماهه منتهي به 1396/12/22
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جدول ذیل نشان دهنده عملكرد صندوق طي دوره نه ماهه منتهي به تاریخ  1396/12/22ميباشد:

شرح

بازدهي صندوق

یک ماهه اخیر

-1.8%

سه ماهه اخیر

3.4%

یک ساله اخیر

30.2%

سرمایهگذاران میتوانند با مراجعه به تارنمای صندوق ،صورت های مالی صندوق را برای دوره یاد شده مالحضه نمایند .در این دوره
صندوق سرمایهگذاری بانک دی مبلغ  36،785،712،479ریال سود خالص محقق نموده است .در این دوره بازده سرمایهگذاری در پایان دوره
 18.81درصد بوده و بازده میانگین سرمایهگذاری  21.1درصد بوده است.
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صورت مالي:
خالصه صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری بانک دی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به  1396/12/22مطابق جداول زیر میباشد:
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