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تاریخچه :
صندوق سرمایهگذاری تجارت شاخصی کاردان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود
 ،در تاریخ  4030/44/30تحت شماره  00003نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران
و در تاریخ 4030/44/44تحت شماره  44043نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و
مجوز فعالیت خود را در تاریخ  4031/34/47از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نموده است .هدف از
تشکیل صندوق ،جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این
سبد است  .با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول  ،تالش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه
گذاران گردد  .برای نیل به این اهداف  ،صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت  ،سپرده ها و گواهی سپرده
بانکی  ،سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران سرمایه گذاری می نماید  .مدت فعالیت
صندوق به موجب ماده  0اساسنامه نا محدود می باشد (سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی  ،از
ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد است) مرکز اصلی صندوق در تهران  ،خیابان
آفریقا  ،خیابان رحیمی  ،پالک  ، 1واحد  330واقع شده و صندوق فاقد شعبه می باشد .
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

4

شرکت تامین سرمایه کاردان

3

بانک تجارت

جمع

تعداد واحدهای ممتاز

درصد واحدهای تحت

تحت تملک

تملک

400330333

70

0330333

30

303330333
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مدیر صندوق ؛ شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) که در تاریخ  4033/43/47به شماره  110374در
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 پالک  1ـ طبقه  3واحد 330
متولی صندوق ؛ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی که در تاریخ 4003/43/31به شماره ثبت  037703در
مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارت است از تهران -خیابان ولیعصر -نرسیده به
پارک ساعی -ساختمان سپهر ساعی -واحد . 4733
بازارگردان صندوق ؛ شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان که در تاریخ  4033/30/34به شماره ثبت 147030
در مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است .نشانی بازارگردان عبارت است از تهران -شهرک قدس-
فالمک شمالی -نبش درخشان -برج آریو -طبقه . 0
حسابرس صندوق ؛مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران که در تاریخ  4004/30/40با شماره ثبت  40330نزد
مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارت است از تهران ـ خیابان بخارست -نبش
کوچه یازدهم -پالک - 00طبقه . 0

اطالعات صندوق سرمایهگذاری تجارت شاخصی کاردان در تاریخ 1332/30/33
خالص ارزش روز داراییها 110.331.003.036 :ریال

تعداد واحدهای سرمایهگذاری ممتاز 303330333 :واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری 4307300000 :واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری 430333 :ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایهگذاری در تاریخ گزارش  30047 :ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایهگذاری در تاریخ گزارش 30000 :ریال
درصد سرمایه گذاران حقوقی%33074 :
درصد سرمایه گذاران حقیقی%3033:
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صورت خالص دارایی ها در تاریخ 1332/30/33
1332/30/33

1332/32/31

ریال

ریال

دارایی ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

443047707130100

433،704,703،731

سرمایهگذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

3071400370033

0،011،703،003

حسابهای دریافتنی

3043300000177

0،033،033،334

جاری کارگزاران

4003407330770

4،310،300،330

سایر دارایی ها

10001300033

703،717،340

موجودی نقد

300130303

304،373

جمع دارایی ها

403077703730307

403،330،731،033

بدهی ها:
پرداختنی به ارکان صندوق

-

710،377،033

بدهی به سرمایه گذاران

430000033330333

-

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

3033703730303

001،300،437

جمع بدهی ها

43007003730303

4،333،073،337

خالص دارایی ها

440003400030007

403،337،010،031

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

30000

3،007
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صورت سود و زیان برای دوره منتهی به 1332/30/33
برای دوره مالی 7
ماهه منتهی به
4031/30/03

برای دوره مالی  0ماه و
 37روزه منتهی به
4031/33/04

ریال

ریال

درآمدها:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار

()43707330334

44301470037

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

()3014304330333

()43013003310031

سود سهام

0031704310334

0،047،433،140

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

37307370300

0،334،733،773

سایر درآمدها

10300370037

0030333

جمع درآمدها

1303070074

()0017700700770

هزینه ها:
هزینه کارمزد ارکان

()3044303730717

)(013،074،703

سایر هزینه ها

()37007070317

)(77،300،330

جمع هزینه ها

()3007707470731

)(740،703،730

سود (زیان) خالص

()3000701730030

)(7،333،037،137

بازده میانگین سرمایهگذاری

()4073

()1000

بازده سرمایهگذاری پایان دوره

()4010

()1070

صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به 1332/30/33
برای دوره مالی  7ماهه منتهی به
4031/30/03
شرح

تعداد

ریال

خالص داراییها (واحد سرمایهگذاری) اول دوره

4007300000

403033700100031

واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره

-

-

واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره

دوره مالی 0ماه و 37روزه منتهی به
4031/33/04
ریال

تعداد
-

-

4007300000

407030000030333

()404330333

()44033303330333

-

-

زیان خالص دوره

-

()3000701730030

-

()7033300370137

تعدیالت

-

71403300370

-

000330333

440003400030007

4007300000

403033700100031

خالص داراییها (واحد سرمایهگذاری) پایان دوره

4307300000
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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  03آبان ماه  4031نمایش می دهد.

ترکیب داراییهای صندوق:
شرح
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ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت:
ردیف

نام صنعت(بورس)

ارزش روز کل
1332/30/33

درصد از کل دارایی

ارزش روز کل

های صندوق به

1332/32/31

ارزش روز

1

محصوالت شيميايي

2213,,1,331,22

235.,2

,31,.112331,23

2

بانكها و موسسات اعتباري

3212131,2,1.23

15332

3311,,112,131.

3

مخابرات

331.,.12311323

25232

3,122,11,,1,,1

2

شرکتهاي چند رشته اي صنعتي

11,1,1,3,1122

35132

331,1,1,,.11,2

2

سرمايه گذاري ها

31,3,12,,12,.

352.2

31,2312,,13,.

6

عرضه برق 1گاز 1بخاروآب گرم

31,3313,31,,3

35332

3133,13231332

7

خودرو و ساخت قطعات

3133211331,13

,5.32

.12.21,23122,

0

استخراج کانه هاي فلزي

3123213,21321

,52.2

31,3,13.,1,,2

3

حمل ونقل 1انبارداري و ارتباطات

,1.3,12311,33

25,,2

21222132.13.3

13

فلزات اساسي

,13..12321.33

25332

212231,.21222

11

مواد و محصوالت دارويي

21,111,.31.13

25332

,13,,1.3.1.13

12

محصوالت غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر

21,2212,,1.,3

25,22

213.31.1.13,2

13

خدمات فني و مهندسي

21313123,1,22

35132

312,31,3,1,1.

12

انبوه سازي 1امالك و مستغالت

212,31.,31,32

35,32

312,.1..31133

12

فراورده هاي نفتي 1کك و سوخت هسته اي

31.1213331132

35222

2133,1.2,131,

16

سيمان 1آهك و گچ

31.2,1,3,1,31

35332

,133,121,13,2

17

رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن

3,32111,,1,,2

353,2

31,33132,13,,

10

واسطه گري هاي مالي و پولي

31,,.1.3313,3

35,22

,

13

مبلمان و مصنوعات ديگر

3122,11,1132,

,5112

,

23

گروه اوراق غيرفعال

2,11,,211.,

,5332

,

21

بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي

.13133,1,32

,5332

33,1.,11,3,

22

ساير واسطه گري هاي مالي

.33132,13.1

,53,2

,231,,,1,2,

23

ساير محصوالت کاني غيرفلزي

32313111,21

,5,,2

.3213121.33

22

الستيك و پالستيك

33112331,21

,5,22

211.31,.2121,

22

ماشين آالت و دستگاههاي برقي

2331,,,13,3

,52,2

31,221,3,1132

26

استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف

2,,13211,,3

,5322

3,,13,.1,13

113.167.623.232

%02.31

جمع

122.631.723.732

