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گزارش عملکرد صندوق سرمایهگذاری تجارت شاخصی کاردان برای سال مالی منتهی به 3116/02/13

 -1تاریخچه :
صندوق سرمایهگذاري تجارت شاخصی کاردان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می
شود  ،در تاریخ  1131/11/50تحت شماره  10113نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري
استان تهران و در تاریخ 1131/11/11تحت شماره  11113نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت
رسیده است و مجوز فعالیت خود را در تاریخ  1131/51/11از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نموده
است .هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوري سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدي از دارایی هاي
مالی و مدیریت این سبد است  .با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول  ،تالش می شود بیشترین
بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد  .براي 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
گذاري می نماید  .مدت فعالیت صندوق به موجب ماده  0اساسنامه نا محدود می باشد (سال مالی
صندوق به مدت یکسال شمسی  ،از ابتداي خرداد ماه هر سال تا انتهاي اردیبهشت ماه سال بعد است)
طبق صورتجلسه مجمع صندوق مورخ  1130/53/32و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ
 1130/51/53آدرس صندوق از خیابان آفریقا ،خیابان رحیمی ،پالک  1طبقه دوم واحد  ،351به
خیابان نلسون ماندال ،خیابان کاج آبادي  ،پالک  ، 111طبقه سوم تغییر یافته است.

 -2ارکان صندوق:
صندوق سرمایهگذاري تجارت شاخصی کاردان که از این به بعد صندوق نامیده میشود از ارکان زیر
تشکیل شده است:
 1-2مجمع صندوق :از اجتماع دارندگان واحدهاي سرمایهگذاري ممتاز تشکیل میشود .در مجمع
صندوق دارندگان واحدهاي سرمایه گذاري ممتاز به ازاي هر واحد سرمایه گذاري ممتاز ،یک حق راي
دارند .مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به عالوه یک از کل واحدهاي سرمایه گذاري
ممتاز داراي حق راي صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد .در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهاي
سرمایهگذاري ممتازي که داراي حق رأي بودهاند شامل اشخاص زیر است :
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ردیف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

1

شرکت تامین سرمایه کاردان

3

بانک تجارت

جمع

تعداد واحدهای ممتاز

درصد واحدهای تحت

تحت تملک

تملک

100550555

10

0550555

30

305550555

155

 2-2مدیر صندوق :شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) که در تاریخ  1133/15/11به شماره
ثبت 112311نزد اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است .طبق صورتجلسه مجمع صندوق مورخ
 1130/53/32آدرس مدیر صندوق از خیابان افریقا ،خیابان رحیمی ،پالک  ،1طبقه دوم ،واحد ،351به خیابان
نلسون ماندال ،خیابان کاج آبادي ،پالک  ،111طبقه سوم تغییر یافته است.
 3-2متولی صندوق :شرکت مشاور سرمایه گذاري آرمان آتی که در تاریخ 1123/13/51به شماره ثبت
 131213نزد مرجع ثبت شرکتهاي تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارت است از تهران ،خیابان
ولیعصر ،باالتر از خیابان میرداماد ،خیابان قبادیان ،پالک .11
 4-2بازارگردان صندوق :طبق صورتجلسه مجمع صندوق مورخ  1131/11/51و تایید سازمان بورس و اوراق
بهادار در تاریخ  1131/11/13رکن بازارگردان صندوق از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان(که در تاریخ
 1135/52/31به شماره ثبت  111031نزد مرجع ثبت شرکت هاي تهران به ثبت رسیده است ).به شرکت
تامین سرمایه کا ردان(سهامی خاص) تغییر نموده است .آدرس و سایر اطالعات بازارگردان جدید به شرح
اطالعات ثبت شده براي مدیر صندوق می باشد.
 5-2حسابرس صندوق :مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران(حسابدارن رسمی) که در تاریخ  1121/51/11با
شماره ثبت  11330نزد مرجع ثبت شرکتهاي تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارت است از
تهران ،خیابان بخارست ،نبش کوچه یازدهم ،پالک  ،12طبقه  ، 2واحد . 11
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 -3اطالعات صندوق سرمایهگذاری تجارت شاخصی کاردان در تاریخ 1331/22/31
خالص ارزش روز داراییها 112.836.303.515 :ریال

تعداد واحدهاي سرمایهگذاري ممتاز 305550555 :واحد
تعداد کل واحدهاي سرمایه گذاري 13،352،110 :واحد
ارزش مبناي هر واحد سرمایه گذاري 150555 :ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایهگذاري در تاریخ گزارش  11،351 :ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایهگذاري در تاریخ گزارش 11،505 :ریال
درصد سرمایه گذاران حقوقی%33/10 :
درصد سرمایه گذاران حقیقی%5/00 :

 1-1صورت خالص دارایی ها :
سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

13/8902931

13/5/02/31

ریال

ریال

سرمایه گذاري در سهام و حق تقدم

111033201220011

111،111،211،523

سرمایهگذاري در سپرده بانکی

2052300350210

1،110،221،131

حسابهاي دریافتنی

0050103110122

3،313،223،021

جاري کارگزاران

5

200010330

سایر دارایی ها

03102110515

231،211،201

موجودي نقد

202210311

202210311

جمع دارایی ها

111021501330112

110011102120301

دارایی ها:
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بدهی ها:
سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

13/8902931

13/5/02/31
33203130325

پرداختنی به ارکان صندوق

01502210121

سایر حساب هاي پرداختنی و ذخایر

12003110512

جاري کارگزاران

3002010123

1500310113

جمع بدهی ها

1051101320351

1015201020111

خالص دارایی ها

113021201510010

111025301230222

خالص دارایی هاي هر واحد سرمایه گذاري

110505

110351

3-1صورت سود و زیان :

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

13/8902931

13/5902931

ریال

ریال

درآمدها:
(زیان) سود فروش اوراق بهادار

))3001103550310

103300021،501

(زیان) سود تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار

()2012100310221

1023101110111

سود سهام

13011302520113

10،113،122،011

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

1051302150331

012،110،152

سایر درآمدها

12101320213

11103130302

جمع درآمدها

3011103150111

30012101120323

هزینه ها:
هزینه کارمزد ارکان

()1053201220011

)(1،151،131،550

سایر هزینه ها

()25203220151

)(033،111،115

جمع هزینه ها

)(1015101020211

)(1021105320110

(زیان) سود خالص

()1031501220111

35033105120331

بازده میانگین سرمایهگذاري-درصد

()1

10/23

بازده سرمایهگذاري پایان دوره-درصد

()1

11/30
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 1-1صورت گردش خالص دارایی ها :
سال مالی منتهی به
1335/22/31

سال مالی منتهی به
1132/53/11

شرح

تعداد

ریال

ریال

خالص داراییها (واحد سرمایهگذاری) اول دوره

1293209335

144962391039006

132933693439534

واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره

-

-

2220302220222

واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره

-

-

()11922292229222

تعدیالت

-

-

605.730.265

(زیان) سودخالص دوره

-

()1937294069341

22.327.240.227

1293209335

142963097239545

144962391039006

خالص داراییها (واحد سرمایهگذاری) پایان دوره

 -4روند خالص ارزش داراییهای هر واحد:
خالص ارزش دارایی هاي هر واحد سرمایه گذاري در پایان هر روز برابر با ارزش روز داراییهاي صندوق منهاي بدهی هاي
صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهاي سرمایه گذاري نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز است.
نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی هاي هر واحد را براي سال مالی منتهی به  11اردیبهشت ماه  1132نمایش
میدهد.

NAV
11,800
11,600
11,400
11,200
11,000
10,800
10,600

10,400
10,200
10,000
1395/03/01
1395/03/13
1395/03/25
1395/04/06
1395/04/18
1395/04/30
1395/05/11
1395/05/22
1395/06/03
1395/06/15
1395/06/27
1395/07/08
1395/07/20
1395/08/02
1395/08/14
1395/08/26
1395/09/08
1395/09/20
1395/10/02
1395/10/14
1395/10/26
1395/11/08
1395/11/20
1395/12/02
1395/12/14
1395/12/26
1396/01/08
1396/01/20
1396/02/01
1396/02/13
1396/02/31
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-5ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ :1331/22/31
شرح

-1-0ترکیب سرمایه گذاري هاي صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت:
ردیف

نام صنعت(بورس)

خالص ارزش فروش

درصد از کل دارایی های

خالص ارزش فروش

13/8902931

صندوق به ارزش روز

13/5902931

1

محصوالت شيميايي

631.4314641.63

%631.3

6.1.631463163.

2

بانكها و موسسات اعتباري

.61.431666166.

%.163

.33646366333..

3

مخابرات

..14.614661.66

%.1..

.633663.6.3..6

1

عرضه برق گاز بخار و آب گرم

614.6166.13..

%6146

..36..33..3463

5

شرکتهاي چند رشته اي صنعتي

.66143.13..

%6133

.3..63.3.3.63

8

خودرو و ساخت قطعات

6166.1.3.1363

%31..

6366336.3333.

3

سرمايه گذاري ها

44616661.6.

%616.

3163616.616.3

6

مواد و محصوالت دارويي

316631343166.

%613.

3146.136.1.66

/

استخراج کانه هاي فلزي

..16661.63166.

%.16.

3136613.616.3

10

فلزات اساسي

.616661..414.4

%.1..

413.61.331366

11

حمل و نقل انبارداري و ارتباطات

61.6314.61666

%6164

616.41.3314.6

12

خدمات فني و مهندسي

41..4143.1343

%61..

636.63.633.43

13

فراورده هاي نفتي 3کك و سوخت هسته اي

.616.6146.1634

%.1.6

616.616.61336

11

واسطه گري هاي مالي و پولي

6

6

6366636343636

15

رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن

4146.16.616..

%61.6

.3.6.3.633644

18

انبوه سازي 3امالك و مستغالت

663146.1636

%6136

.34.3334.3.36

13

سيمان 3آهك و گچ

6133.14361666

%.1..

.3..63..33636

16

محصوالت غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر

6

6

6.6366436.6

1/

الستيك و پالستيك

6..13.31..6

%6166

64.33.63.63

20

ساير محصوالت کاني غيرفلزي

46316.314..

%6166

.663..43366

21

بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي

.166.14361666

%61.6

36.34..3336

22

ابزار پزشكي و اپتيكي و اندازم گيري

43616..1.36

%6166

333366.36.6

23

استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف

6.316641.46

%6163

6.336643666

21

ماشين آالت و تجهيزات

46616.61.6.

%6166

63636633366

25

ماشين آالت و دستگاه هاي برقي

.1666133613.3

%61.6

6

28

پيمانكاري صنعتي

...1.461446

%613.

6

23

ساير واسطه گري هاي مالي

3.31.4.166.

%6146

66.16..164.

جمع

131./26.168.513

%/1.63

133.311.831.082
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ارکان صندوق
مدیر صندوق

شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص)

نماینده
یوسفعلی شریفی

امضاء

