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گزارش عملکرد صندوق سرمایهگذاری تجارت شاخصی کاردان برای دوره مالی  3ماه و  26روزه منتهی به 1332/22/31

تاریخچه :
صندوق سرمایهگذاری تجارت شاخصی کاردان در تاریخ  3131/33/20تحت شماره  33130نزد سازمان
بورس و اوراق بهادار و در تاریخ  3133/33/20تحت شماره  10110نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است .هدف از تشکیل این صندوق ،جمعآوری سرمایه از
سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییها 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 پذیرفته شده در بورس ،بر اساس رویه تشکیل و بازبینی صندوق مذکور بر
اساس شرایط اعالمی و شاخص انتخابی(شاخص کل بورس و اوراق بهادار تهران) و سپردههای بانکی،
سرمایهگذاری مینماید .مدت فعالیت صندوق به موجب ماده  0اساسنامه ،نامحدود است .مرکز اصلی
صندوق در تهران ـ خیابان آفریقا ـ باالتر از خیابان اسفندیار ـ کوچه رحیمی ـ پالك  1ـ طبقه  0واحد
 021واقع شده است.
ارکان صندوق:
صندوق سرمایهگذاری تجارت شاخصی کاردان که از این به بعد صندوق نامیده میشود از ارکان زیر تشکیل
شده است:
مجمع صندوق؛ از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز تشکیل میشود .در مجمع صندوق
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز ،یک حق رای دارند .مجمع
صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به عالوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای
صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد ..در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتازی که
دارای حق رأی بودهاند شامل اشخاص زیر است :
ردیف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

3

شرکت تامین سرمایه کاردان

0

بانک تجارت

جمع

تعداد واحدهای ممتاز

درصد واحدهای تحت

تحت تملک

تملک

300220222

50

0220222

00

002220222

322

مدیر صندوق ؛ شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) که در تاریخ  3130/32/35به شماره  118053در
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت است از تهران ـ خیابان
آفریقا ـ باالتر از خیابان اسفندیار ـ کوچه رحیمی ـ پالك  1ـ طبقه  0واحد 021
متولی صندوق ؛ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی که در تاریخ  3183/21/30به شماره ثبت  135710در
مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارت است از تهران خیابان ولیعصر نرسیده به
پارك ساعی ساختمان سپهر ساعی واحد 520
بازارگردان صندوق ؛ شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان که در تاریخ  3132/28/03به شماره ثبت 135031
در مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است .نشانی بازارگردان عبارت است از تهران شهرك قدس فالمک
شمالی نبش درخشان برج آریو طبقه 0
حسابرس صندوق ؛مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران که در تاریخ  3183/21/31با شماره ثبت  31330نزد
مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارت است از تهران ـ خیابان بخارست نبش
کوچه یازدهم پالك  18طبقه 8

اطالعات صندوق سرمایهگذاری تجارت شاخصی کاردان در تاریخ 1332/22/31
خالص ارزش روز داراییها 132.336.323.232 :ریال

تعداد واحدهای سرمایهگذاری ممتاز 002220222 :واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری 3105280110 :واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری 320222 :ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایهگذاری در تاریخ گزارش  30731 :ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایهگذاری در تاریخ گزارش 30007 :ریال
درصد سرمایه گذاران حقوقی%31 :
درصد سرمایه گذاران حقیقی%5:

صورت خالص دارایی ها در تاریخ 1332/22/31

1332/22/31
ریال

دارایی ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

300،713،502،521

سرمایهگذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

1،811،712،083

حسابهای دریافتنی

1،830،123،003

جاری کارگزاران

3،011،080،308

سایر دارایی ها

780،515،238

موجودی نقد

383،272

جمع دارایی ها

310،030،521،002

بدهی ها:
پرداختنی به ارکان صندوق

021،331،121

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

530،377،001

جمع بدهی ها

3،033،172،307

خالص دارایی ها

312،337،111،031

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

3،007

صورت سود و زیان برای دوره منتهی به 1332/22/31
برای دوره مالی  1ماه
و  07روزه منتهی به
13/20/3131
ریال

درآمدها:

)(8،273

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

)(30،180،138،537

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام

1،837،303،138

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

1،233،702،550

سایر درآمدها

882،323

جمع درآمدها

)(0،157،850،758

هزینه ها:
هزینه کارمزد ارکان

)(013،053،512

سایر هزینه ها

)(77،208،338

جمع هزینه ها

)(730،712،508
)(7،230،027،127

سود (زیان) خالص
بازده میانگین سرمایهگذاری

-3003%

بازده سرمایهگذاری پایان دوره

-1070%

صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به 1332/22/31
شرح
خالص داراییها (واحد سرمایهگذاری) اول دوره
واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیالت
خالص داراییها (واحد سرمایهگذاری) پایان دوره

تعداد

ریال

3105280110
-

2
315028101020222
2
()7023000270127
000220222

3105280110

312033701110031

-

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:

روند خالص ارزش داراییهای هر واحد:
خالص ارزش دارایی های هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز داراییهای صندوق منهای بدهی های صندوق
در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز است.
نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی های هر واحد را در دوره مالی منتهی به  13اردیبهشت ماه  3131نمایش می دهد.

ترکیب داراییهای صندوق:

شرح
-

-

ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:
نام صنعت(بورس)

ردیف

ارزش روز کل

درصد از کل دارایی های صندوق
به ارزش روز

1

محصوالت شیمیایی

3102230,110731

823.2,

2

بانکها و موسسات اعتباری

16032303220136

812.7,

3

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

1107370272037,

8,.32

2

مخابرات

120222032703,2

87.73

2

فلزات اساسی

,0,,6032202,3

86.72

6

استخراج کانه های فلزی

6072702270773

82.1

7

خودرو و ساخت قطعات

20,2,07,602,7

82.23

,

سرمایه گذاریها

20332026702,2

83.27

3

مواد و محصوالت دارویی

3067202220233

82.77

12

سیمان 0آهک و گچ

3062702320173

82.76

11

الستیک و پالستیک

2032607220231

82.23

12

حمل ونقل 0انبارداری و ارتباطات

20,,,02220121

82.1,

13

فراورده های نفتی 0کک و سوخت هسته ای

2061302270137

81.3,

12

محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

2012102320672

81.63

12

انبوه سازی 0امالك و مستغالت

10,7202210312

81.22

16

خدمات فنی و مهندسی

10,2203620232

81.36

17

عرضه برق 0گاز 0بخاروآب گرم

1011701,2062,

82.,2

1,

ماشین آالت و دستگاههای برقی

102,,07620363

82.,2

13

رایانه و فعالیتهای وابسته به آن

1022601230272

82.73

22

بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی

61702730222

82.27

21

سایر محصوالت کانی غیرفلزی

26,01320211

82.23

22

استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

22302220736

82.3

23

سایر واسطه گریهای مالی

326032703,7

82.22

22

فعالبت های اجاره و لیزینگ

2302630622

82.22

12206310722071,

832.72

جمع

%84.32
%88.32

%42.83

