گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به
1395/12/30

گزارش عملکرد صندوق سرمایهگذاری نهال سرمایه ایرانيان برای دوره سه ماهه مالی منتهی به 1395/12/30

مقدمه
دراجرای مفاد مادة  232اصالحية قانون تجارت ،مصوب اسفندماه  1347و مادة  45قانون بازار اوراق بهادار بدینوسيله گزارش دربارة فعاليت و
وضع عمومی صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به  1395/12/30بر پایه سوابق ،مدارک و اطالعات موجود تهيه و بهشرح ذیل تقدیم
میگردد.
گزارش حاضر بهعنوان گزارش عملکرد مدیران ،مبتنی بر اطالعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطالعاتی را درخصوص وضع عمومی
صندوق و عملکرد مدیران سرمایهگذاری فراهم میآورد.
اطالعات مندرج در این گزارش که دربارة عمليات و وضع عمومی صندوق میباشد ،با تاکيد بر ارائه منصفانه نتایج عملکردگروه مدیران
سرمایهگذاری و درجهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامة صندوق تهيه و ارائه گردیده است .این اطالعات هماهنگ با
واقعيتهای موجود بوده و اثرات آنها درآینده تاحدی که در موقعيت فعلی میتوان پيشبينی نمود ،بهنحو درست و کافی در این گزارش ارائه
گردیده و هيچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفادهکنندگان میشود ،از گزارش حذف نگردیده و درتاریخ  1395/09/30به تایيد
مدیران سرمایهگذاری صندوق رسيده است.
اعضاء گروه مدیران سرمایهگذاری صندوق
جدول  -1معرفی گروه مدیران سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری نهال سرمایه ایرانيان

اعضاء گروه مدیران

سمت

ندا نعمتیان

عضو گروه مدیران

سحر فرهمندی

عضو گروه مدیران

مژده بادیاللهی

عضو گروه مدیران
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امضاء
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 .1تاریخچة تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری در جهان
آغاز فعاليت صندوقهای سرمایهگذاری به سال  ،1822یعنی به زمانی برمیگردد که "ویليام اول" دستور تأسيس «شرکت سهامی عام کشورهای
اسکاندیناوی برای تسهيل در صنعت ملی» را داد .این شرکت را اولين شرکت سرمایهگذاری در دنيا تلقی میکنند .رشد و توسعه شرکتهای
سرمایهگذاری در طی قرن  19در قاره اروپا و بهخصوص انگلستان بسيار چشمگير بود .بهصورتیکه در سال  1868شرکت سرمایهگذاری
مستعمراتی واقع در لندن فعالترین و بارزترین شرکت سرمایهگذاری در دنيا محسوب میشد .در ایاالت متحده ،شکلگيری و حيات صندوقهای
سرمایهگذاری به بعد از جنگ جهانی اول در سال  1922برمیگردد .تا زمان بحران بازار سهام ،نرخ بازده برای سرمایهگذاران بسيار اندک بود و این
مسئله نه فقط به علت وجود مشکالت در بازار مالی ،بلکه به مدیریت کارآ نيز مرتبط میشود .بعد از جنگ جهانی دوم وضعيت صندوقهای
سرمایهگذاری تغيير کرد ،به گونه ای که توانست جایگاه مهمی در بين مؤسسات مالی به دست آورد .علت اصلی این توسعه و اهميت ،افزایش درآمد
مردم ،فعالتر شدن بازار سرمایه و استفاده از مدیریت حرفهای بود.
اولين صندوق سرمایه گذاری مشترک فعال در بازار پول در سال  1971در آمریکا توسط دو پيشگام به نامهای براون و بنت 1در شهر نيویورک در
محله وال استریت ایجاد شد .ولی در اکثر سالهای دهة مزبور به خاطر آنکه نرخهای بازار پول بسيار پایين و نزدیك به نرخ بانكها بود که توسط
بانك مرکزی آمریکا کنترل میشد ،این صندوقها سرمایهگذاران زیادی را جذب نکردند .ولی در اواخر دهه  1970با افزایش نرخهای بازار پول (که
عمدتاً به خاطر افزایش تورم صورت گرفت) و ادامة کنترل نرخهای بانکی ،صندوقهای سرمایهگذاری مشترک جذابيت بيشتری یافتند و داراییهای
آنها افزایش یافت.
صندوقهای سرمایهگذاری مشترک غالباً در اوراق بدهی کوتاه مدت با کيفيت باال نظير اوراق قرضه دولتی ،اوراق تجاری و اوراق سپردههای بانکی
سرمایهگذاری میکنند ،سررسيد اوراق پرتفوی این صندوقها اکثراً کمتر از  6ماه است و به خاطر کوتاهمدت بودن پرتفوی ،سهام این صندوقها
دارای نقدینگی باالیی است و ارزش سهام آنها از نوسانهای ناچيزی برخوردار است .به عالوه ،برخی از این صندوقها روشی به کار میبرند که
قيمت سهام آن ها قابل استرداد به صورت ثابت است .البته هرگونه سود و بهره به صورت جداگانهای پرداخت میشود .به خاطر آنکه ارزش سهام
ثابت است ،این صندوقها اجازه می دهند که مشتریان با نوشتن حواله از حساب خود برداشت کنند .هرچند که این حساب نه سپرده جاری است و
نه آنکه حواله مربوط ،چك محسوب میشود .در حقيقت این صندوقهای سرمایهگذاری مثل یك بانك سپردهپذیر عمل میکنند.
صندوقهای سرمایهگذاری مشترک به عنوان ابزاری در بازارهای ثانویه شناخته شدهاند .اگرچه تاریخ تشکيل صندوقهای سرمایهگذاری به قرن
هجدهم ميالدی در انگلستان برمیگردد ولی اولين صندوق سرمایهگذاری به شکل امروزی در سال  1924در شهر بوستون آمریکا تشکيل شد.

( Bruce bentو )Henry brown
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جدول  -2مقایسه انواع صندوقهای سرمایهگذاری

صندوق سرمایهگذاری
مشترک

بازار دست دوم

ندارد

صندوق
یونیت تراست

سرمایهگذاری با

صندوق شاخصی

بنیان بسته
امکان ایجاد با همکاری
حاميان

دارد

بستگی به ساختار
صندوق

صندوق قابل معامله
در بورس

دارد
تنها در مقياس بزرگ و

امکان بازخرید سهام

دارد

دارد

ندارد

دارد

شیوه تعیین قیمت

ارزش خالص دارایی

ارزش خالص دارایی

بازار

ارزش خالص دارایی

بازار

فعال

تقریبا غير فعال

فعال

غير فعال

غير فعال

فروش سهام

پيوسته

عرضه اوليه

عرضه اوليه

معامالت ابزار مشتقه

بله

خير

خير

نحوه مدیریت
پرتفوی

بستگی به ساختار
صندوق
خير

غير نقدی

پيوسته
بله

یکی از ابزارهای نوین مالی ،صندوقهای سرمایهگذاری مشترک هستند که بهعنوان ابزاری در بازار ثانویه شناخته میشوند و بر اساس قانون بازار
اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران(ماده  -1بند  ،)20به شرح زیر تعریف شده است:
صندوق سرمایهگذاری نهادی مالی است که فعاليت اصلی آن سرمایهگذاری در اوراق بهادار میباشد و مالکان آن به نسبت سرمایهگذاری خود ،در
سود و زیان صندوق شریكاند.

.2

بررسی وضعیت صندوقهای سرمایهگذاری در ایران

صندوقهای سرمایهگذاری در ایران در سال  1386با تاسيس صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کارآفرین شروع بهکار کردهاند .در طول مدت
زمان گذشته شاهد رشد چشمگير صندوقهای سرمایهگذاری بودهایم .صندوق¬های سرمایهگذاری در سهام با مجموع حجم  15،907ميليارد ریال،
صندوق¬های سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با مجموع حجم 928،968ميليارد ریال و صندوق-های سرمایهگذاری مختلط با مجموع
حجم  3،853ميليارد ریال میباشند.
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صندوق سرمایهگذاری نهال سرمایه ایرانیان در نگاه کلی
صندوق سرمایهگذاری نهال سرمایه ایرانيان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پيشبينی سود) با شماره ثبت  10923در تاریخ 1390/07/19
شروع به فعاليت کرده و در تاریخ  1395/12/30دارای ارزش  516,035,321,651ریال میباشد.
جدول  -3معرفی ارکان
ارکان

نام شرکت

تاریخ تاسیس

شماره ثبت

مدیر

تامين سرمایه نوین

1387/01/18

321752

مدیرثبت

بانك سرمایه

1384/10/18

262377

متولی

شرکت مشاور سرمایهگذاری آوای آگاه

1389/09/18

391930

1384/04/29

14187

حسابرس

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران
مشهود

 .3اهداف و استراتژیهای صندوق
 -1هدف از تشکيل صندوق ،جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکيل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسك
مورد قبول ،تالش میشود ،بيشترین بازدهی ممکن نصيب سرمایهگذاران گردد .انباشته شدن سرمایه در صندوق ،مزیتهای متعددی نسبت به
سرمایهگذاری انفرادی سرمایهگذاران دارد :اوالً هزینة بهکارگيری نيروهای متخصص ،گردآوری و تحليل اطالعات و گزینش سبد بهينة اوراق بهادار
بين همة سرمایهگذاران تقسيم میگردد و سرانة هزینة هر سرمایهگذار کاهش مییابد .ثانياً ،صندوق از جانب سرمایهگذاران ،کلية حقوق اجرایی
مربوط به صندوق از قبيل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایهگذار برای انجام سرمایهگذاری
کاهش مییابد .ثالثا ً،امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوعتر داراییها فراهم شده و در نتيجه ریسك سرمایهگذاری کاهش مییابد.
 -2صندوق فقط میتواند در داراییهای ریالی داخل کشور سرمایهگذاری کند و سرمایهگذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غيرمجاز میباشد.
صندوق در داراییهایی به شرح زیر سرمایهگذاری میکند:
 )1اوراق مشارکت ،اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت .این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته
باشند:
الف) مجوز انتشار آنها از سوی دولت ،بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
ب) سود پيشبينی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایهگذاری و سود آنها پيشبينی شده یا برای پرداخت اصل و سود
سرمایهگذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛
ج) به تشخيص مدیر ،یکی از مؤسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار
ثانویه مطمئن وجود داشته باشد؛
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 )2گواهیهای سپردة منتشره توسط بانكها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛
 )3هر نوع سپردهگذاری نزد بانكها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛
 )4سهام پذیرفتهشده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران؛
 )5حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورستهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران.
 -3این صندوق از نوع صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت و با پيشبينی است و در طول عمر صندوق حدنصابهای زیر بر اساس ارزش روز
داراییهای صندوق رعایت میشود:
جدول -4محدودیتهای سرمایهگذاری در ترکيب دارائیهای صندوق
نسبت از کل داراییهای صندوق

شرح
 -1اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر

حداکثر  40درصد از داراییهای صندوق

 -2اوراق تضمین شده توسط یک ضامن

حداکثر  30درصد از داراییهای صندوق

 -3اوراق بهادار دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس

حداقل  30درصد از داراییهای صندوق

جدول  -5بررسی وضعيت واحدهای سرمایهگذاری عادی و ممتاز صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1395/12/30

1395/12/30
تعداد

1394/09/30

ریال

تعداد

ریال

واحدهای سرمایه گذاری عادی

411,546

415,157,867,646

718,227

724،625،563،247

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

100،000

100،877,634,005

100،000

100،890،883،140

جمع واحدهای سرمایه گذاری

511,546

516,035,321,651

818,227

825,516,446,387
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.4

دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز صندوق در تاریخ 1395/12/30
جدول  -6بررسی تعداد و درصد دارندگان واحدهای ممتاز صندوق در تاریخ 1395/12/30
درصد واحدهای تحت

ردیف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک

1

شرکت تامين سرمایه نوین

55،000

%55

2

بانك سرمایه

45،000

%45

جمع

100,000

%100

تملک

 .5اطالعات مالی و عملکردی
 .1.5صورت خالص داراییهای صندوق
جدول  -8صورت خالص داراییهای صندوق سرمایهگذاری نهال سرمایه ایرانيان درتاریخ 1395/12/30

یادداشت
دارایی ها:

1395/12/30

1395/09/30

ریال

ریال

سرمایهگذاری در سپردههای بانکی وگواهی سپرده بانکی

5

274،142،365،758

580,721,183,749

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

6

236،182،515،161

236،181،430،216

حسابهای دریافتنی

8

6،559،658،668

11،596،038،756

سایر دارایی ها

9

30

-

سابر حسابهای دریافتنی

10

533،052،041

533,052،041

موجودی نقد

11

923,721,565

10،000،000

518,341,313,223

829,041,704,762

جمع داراییها
بدهی ها
بدهی به ارکان صندوق

12

1،244،982،331

2،075،337،608

بدهی به سرمایهگذاران

13

535،916،285

1،059،008،591

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

14

524،912952

390،912،176

2,305,811,568

3,525,258,375

516,035,501,655

825,516,446,387

1,008,776

1,008,909

جمع بدهیها
15

خالص داراییها
خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری
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 .2.5صورت سود و زیان صندوق
جدول  -9بررسی صورت سود وزیان صندوق سرمایهگذاری نهال سرمایه ایرانيان برای سال مالی منتهی به 1395/12/30

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

1395/12/30

1395/09/30

ریال

ریال

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

16

0

)(82،262،285

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

17

)(616،179،223

)(1،092،965،182

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

18

39،029،090،591

101،969،731،355

سایر درآمدها

19

7،469،086

6،606،662

38,420,380,454

100,801,110,550

یادداشت
درآمدها:

جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینه کارمزد ارکان

20

)(1،248،460،951

)(3،877،057،165

سایر هزینه ها

21

)(145،403،470

)(456،618،048

جمع هزینه ها

)(1,393,864,421

)(4,333,675,213

سود خالص

37,026,516,033

96,467,435,337

5.21%

21.82%

1

بازده میانگین سرمایه گذاری

2

7.18%

بازده سرمایه گذاری پایان سال

11.69%

 .3.6صورت گردش خالص داراییهای صندوق
جدول  -10صورت گردش خالص داراییهای صندوق سرمایهگذاری نهال سرمایه ایرانيان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1395/12/30

سال مالی منتهی به 1395/12/30
ریال

تعداد

سال مالی منتهی به 1395/09/30
تعداد

ریال

خالص دارایی های ابتدای سال

818,227

825،516،446،387

152،967

154،292،741،399

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال

71,373

71،988،932،036

958،270

967،385،485،092

)(380،043،041،938

)(293،011

)(295،208،304،041

سود پرداختی صندوق

-

)(38،453،350،863

-

)(97،420،911،400

سود خالص سال

-

37،026،516،033

-

96،467،435،337

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال )(378,054

خالص دارایی های پایان سال

511,546

516,035,501,655

9

818,227

825,516,446,387

گزارش عملکرد صندوق سرمایهگذاری نهال سرمایه ایرانيان برای دوره سه ماهه مالی منتهی به 1395/12/30

 .6مروری بر وضعیت کل خالص ارزش داراییهای صندوق
نمودار  -1بررسی ارزش خالص داراییهای صندوق سرمایهگذاری نهال سرمایه ایرانبان در ماههای سپری شده تا تاریخ 1395/12/30

خالص ارزش دارایی ها
950,000,000,000
900,000,000,000

850,000,000,000
800,000,000,000
750,000,000,000

خالص ارزش دارایی ها

700,000,000,000
…1395/07/
…1395/07/
…1395/07/
…1395/07/
…1395/07/
…1395/07/
…1395/07/
…1395/08/
…1395/08/
…1395/08/
…1395/08/
…1395/08/
…1395/08/
…1395/09/
…1395/09/
…1395/09/
…1395/09/
…1395/09/
…1395/09/

 .7ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ 1395/12/30
نمودار  -2ترکيب داراییهای صندوق در تاریخ 1395/12/30

ترکیب دارایی ها
0%

وجه نقد
سپرده بانکی
اوراق مشارکت

31%

69%

10

650,000,000,000

گزارش عملکرد صندوق سرمایهگذاری نهال سرمایه ایرانيان برای دوره سه ماهه مالی منتهی به 1395/12/30

 .8گزارش تجزیه و تحلیل ریسک صندوق
 ریسک سرمایهگذاری در صندوق  :هرچند تمهيدات الزم به عمل آمده است تا سرمایهگذاری در صندوق سودآور باشد ،ولیاحتمال وقوع زیان در سرمایهگذاریهای صندوق همواره وجد دارد .بنابراین سرمایهگذاران باید به ریسكهای سرمایهگذاری در صندوق
از جمله ریسكهای یاد شده در این بخش از اميدنامه ،توجه ویژه داشته باشند .دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز و عادی با
سرمایهگذاری در صندوق ،تمام ریسكهای فراروی صندوق را میپذیرند.
در سایر بندهای ،برخی از ریسكهای سرمایهگذاری در صندوق برشمرده شدهاند.
 ریسک کاهش ارزش داراییهای صندوق :قيمت اوراق بهادار در بازار ،تابع عوامل متعددی از جمله وضعيت سياسی ،اقتصادی،اجتماعی ،صنعت موضوع فعاليت و وضعيت خاص ناشر و ضامن آن است .با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از
داراییهای صندوق در اوراق بهادار سرمایهگذاری شده باشند و از آنجا که قيمت این اوراق میتواند در بازار کاهش یابد ،لذا صندوق از
این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایهگذاران منتقل شود.
 ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت :اوراق بهادار با درآمد ثابت شرکتها بخش از داراییهای صندوق را تشکيل میدهد.گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایهگذاری کند که سود حداقل برای آنها تعيين و پرداخت سود و اصل سرمایهگذاری آن توسط
یك مؤسسة معتبر تضمين شده باشد ،یا برای پرداخت اصل و سود سرمایهگذاری در آنها ،وثایق معتبر و کافی وجود داشته باشد؛ ولی
این احتمال وجود دارد که طرح سرمایهگذا ری مرتبط با این اوراق ،سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در
پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار ،عمل ننمایند یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوششدهندهی
اصل سرمایهگذاری و سود متلق به آن نباشند .وقوع این اتفاقات میتواند باعث تحميل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایهگذاران شوند.
 ریسک نوسان بازده بدون ریسک :در صورتی که نرخ بازده بدون ریسك (نظير سود علیالحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایشیابد ،به احتمال زیاد قيمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعيين شده است ،در بازار کاهش
مییابد .اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قيمت معين توسط یك مؤسسة معتبر (نظير
بانك) تضمين نشده باشد ،افزایش نرخ بازده بدون ریسك ،ممکن است باعث تحميل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایهگذاران گردد.

 .9برنامههای آتی و چشم انداز صندوق
صندوق سرمایهگذاری نهال سرمایه ایرانيان بهعنوان یکی از صندوقهای سرمایهگذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با
پيشبينی سود و به عنوان صندوقی که ماهانه به سرمایهگذاران خود پرداخت مینماید به دنبال حفظ و افزایش ارزش
سرمایهگذاریهای خود میباشد .مدیریت صندوق تالش مینماید با انتخاب مناسب سرمایهگذاریهای دارای بازدهیهای مناسب،
سود مناسبی را نصيب سرمایهگذاران محترم نماید.
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