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 -3تاریخچه:
صندوق سرمایهگذاری تجارت شاخصی کاردان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب میشود ،در تاریخ  1333/11/50تحت
شماره  30332نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و در تاریخ  1333/11/11تحت شماره  11312نزد سازمان
بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و مجوز فعالیت خود را در تاریخ  1334/51/17از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نموده است.
هدف از تشکیل صندوق ،جمعآوری 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 اهداف ،صندوق در اوراق
بهادار با درآمد ثابت ،سپردهها و گواهی سپرده بانکی ،سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران سرمایهگذاری مینماید .مدت
فعالیت صندوق به موجب ماده  0اساسنامه نامحدود میباشد (سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی ،از ابتدای خرداد ماه هر سال تا
انتهای اردیبهشت ماه سال بعد است) طبق صورتجلسه مجمع صندوق مورخ  1330/52/21و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ
 1330/53/53آدرس صندوق از خیابان آفریقا ،خیابان رحیمی ،پالک  4طبقه دوم واحد  ،253به خیابان نلسون ماندال ،خیابان کاج آبادی،
پالک  ، 114طبقه سوم تغییر یافته است.
 -2ارکان صندوق:
صندوق سرمایهگذاری تجارت شاخصی کاردان از ارکان زیر تشکیل شده است:
 1-2مجمع صندوق :از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز تشکیل میشود .در مجمع صندوق دارندگان واحدهای
سرمایهگذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایهگذاری ممتاز ،یک حق رأی دارند .مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به عالوه
یک از کل واحدهای سرمایهگذاری 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
شرکت تامین سرمایه کاردان

تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک
100550555

درصد واحدهای تحت تملک
70

2

بانک تجارت

0550555

20

205550555

155

1

جمع

 3-2مدیر صندوق :شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) که در تاریخ  1332/15/17به شماره ثبت 448271نزد اداره ثبت
شرکتهای تهران به ثبت رسیده است .طبق صورتجلسه مجمع صندوق مورخ  1330/52/21آدرس مدیر صندوق از خیابان افریقا ،خیابان
رحیمی ،پالک  ،4طبقه دوم ،واحد ،253به خیابان نلسون ماندال ،خیابان کاج آبادی ،پالک  ،114طبقه سوم تغییر یافته است.
 3-2متولی صندوق :شرکت مشاور سرمایهگذاری آرمان آتی که در تاریخ 1383/12/54به شماره ثبت  337132نزد مرجع ثبت
شرکتهای تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارت است از تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از خیابان میرداماد ،خیابان قبادیان،
پالک .33
 2-2بازارگردان صندوق :طبق صورتجلسه مجمع صندوق مورخ  1334/11/57و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ
 1334/11/12رکن بازارگردان صندوق از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان(که در تاریخ  1335/58/21به شماره ثبت  417033نزد
مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است ).به شرکت تامین سرمایه کاردان(سهامی خاص) تغییر نموده است .آدرس و سایر
اطالعات بازارگردان جدید به شرح اطالعات ثبت شده برای مدیر صندوق میباشد.
 1-2حسابرس صندوق :مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران (حسابدارن رسمی) که در تاریخ  1381/53/13با شماره ثبت 13330
نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارت است از تهران ،خیابان بخارست ،نبش کوچه یازدهم ،پالک
 ،38طبقه  ، 8واحد .33
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 -1اطالعات صندوق سرمایهگذاری تجارت شاخصی کاردان در تاریخ 3116/05/13
خالص ارزش روز داراییها 140083701110211 :ریال
تعداد واحدهای سرمایهگذاری ممتاز 205550555 :واحد
تعداد کل واحدهای سرمایهگذاری 12،358،330 :واحد
ارزش مبنای هر واحد سرمایهگذاری 150555 :ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایهگذاری در تاریخ گزارش  80310 :ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایهگذاری در تاریخ گزارش  80510 :ریال
درصد سرمایه گذاران حقوقی%33/40 :
درصد سرمایه گذاران حقیقی%5/00 :
 3-1صورت خالص داراییها:
دوره مالی  1ماهه منتهی
به
3116/05/13

سال مالی منتهی به
3116/02/13

داراییها

ریال

ریال

سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم

131045501050240

121032801810043

سرمایهگذاری در سپرده بانکی

0072404020342

1058300250840

حسابهای دریافتنی

3071201540357

0050102340381

جاری کارگزاران

2308870531

()2008070312

سایر داراییها

40301200102

03401740535

موجودی نقد

100130344

108830344

جمع داراییها

147038207340181

143014401420381

دوره مالی  1ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 3116/05/13

3116/02/13

پرداختنی به ارکان صندوق

1033302170310

04501110713

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

21108050100

41002770578

جمع بدهیها

1004005170375

1053107310253

خالص داراییها

140083701110211

142013807530040

خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری

150737

110505

بدهیها
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 -2-1صورت سود و زیان:

دوره مالی 1ماهه

دوره مالی 1ماهه منتهی
به

سال مالی منتهی به

منتهی به

3116/05/13

3116/02/13

3115/05/13

درآمدها

ریال

ریال

ریال

(زیان) سود فروش اوراق بهادار

203،181،010

()2،071،255،310

()12004270308

(زیان) سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

()2071101700152

()8031700310811

()0083701110543

سود سهام

1043101130705

12043208510343

1031303010214

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب

30203010578

1057201350221

7802780823

سایر درآمدها

0101300711

117،321،173

10200400018

جمع درآمدها

4038703210007

2073303750473

1017101310115

هزینهها
هزینه کارمزد ارکان

()10545051810750

()4053801880013

()1054503370213

سایر هزینهها

()14701770181

()15102180351

()13400370353

جمع هزینهها

()1018803080831

()4075404010814

()1017403340011

(زیان) سود خالص

()3013803120111

()1037504810341

()307370351

بازده میانگین سرمایهگذاری-درصد

505225

()1

()5055275

بازده سرمایهگذاری پایان دوره-درصد

505213

()1

()5055215

 1-1صورت گردش خالص داراییها:
دوره مالی 3ماهه منتهی به
1331/50/31

سال مالی منتهی به
1331/52/31

سال مالی منتهی به
1330/50/31
ریال
144015301830881
-

خالص داراییها (واحد سرمایهگذاری) اول دوره
واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره

تعداد
1203580330
-

ریال
142013807530040
-

ریال
144015301830881
-

(زیان) سودخالص دوره

-

3013803120111

()1037504810341

()307370351

تعدیالت

-

-

-

-

خالص داراییها (واحد سرمایهگذاری)
پایان دوره

1203580330

140083701110211

144015301830881

144015003310385
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 -4روند خالص ارزش داراییهای هر واحد:
خالص ارزش داراییهای هر واحد سرمایهگذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز داراییهای صندوق منهای بدهیهای صندوق در پایان
آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز است.
نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش داراییهای هر واحد را برای سال مالی منتهی به  31مرداد ماه  1331نمایش میدهد.

-5ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ :3116/05/13

سهام و حق تقدم سهام

مبلغ-ریال
131،455،105،240

نسبت از کل دارایی
%83011

شرح
وجه نقد و سپردههای بانکی

0073503110281

%3088

سایر داراییها

15020101170105

%1031

جمع کل -ریال

147،382،734،181

%155
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-3-5ترکیب سرمایهگذاریهای صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت:
خالص ارزش فروش
ردیف

نام صنعت (بورس)

1
2
3
4
0
1
7
8
3
15
11
12
13
14
10
11
25
21
22
23
24
20
21
27
28

محصوالت شیمیایی
بانکها و موسسات اعتباری
مخابرات
عرضه برق گاز بخار و آب گرم
شرکتهای چند رشتهای صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
سرمایهگذاریها
مواد و محصوالت دارویی
استخراج کانههای فلزی
فلزات اساسی
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
خدمات فنی و مهندسی
فراوردههای نفتی ،کک و سوخت هستهای
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
انبوهسازی ،امالک و مستغالت
سیمان ،آهک و گچ
الستیک و پالستیک
سایر محصوالت کانی غیرفلزی
بیمه وصندوق بازنشستگیبه جز تامین اجتماعی

ابزار پزشکی و اپتیکی و اندازهگیری
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
ماشینآالت و تجهیزات

ماشینآالت و دستگاههای برقی
پیمانکاری صنعتی
سایر واسطهگری های مالی
جمع

درصد از کل
داراییهای صندوق

خالص ارزش فروش
3115/02/13

3116/02/13

به ارزش روز

33،570،504،133
3،375،051،735
3،314،212،113
0،312،451،777
817،311،152
7،770،171،701

22044%
1077%
1071%
4051%
5003%
0028%

4،715،050،832
182،238،533012
11،211،312،213
2،331،230،375
3،844،700،723
3،235،571،814
0،111،855،755
731،025،073
2،378،445،772
201،535،304
017،353،753
1،143،448،007
413،231،713
330،340،520
445،103،081
1،284،378،283
353،413،030
5

3023%
8011%
11053%
2053%
2011%
1021%
3047%
5004%
1011%
5017%
5030%
5078%
5031%
5023%
503%
5087%
5011%
5

31014104340750
15014108520823
11047204380323
3043305210073
33304010177
8032103010050
44203220157
0053101410237
11035203310821
13058203140434
2032004330252
4017404030140
15031304530314
4048102380511
82104570805
2001304020335
23100310375
43003300471
1028704080538
41302310712
37108840348
48508720331
1032800150110
33703430448
03107410581

313,400,650,245

%11.36

311.434.614.062
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 -6بازدهی صندوق
اطالعات بازدهی صندوق شامل بازدهی ساالنه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال مالی صندوق  ،بازدهی صندوق در یکسال ،شش
ماه ،سه ماه ،یک ماه و یک هفته گذشته درجدول زیر بهصورت ساالنه شده ارائه گردیده است:
بازده صندوق

بازده بازار

محدوده زمانی دوره مورد گزارش

از تاریخ

تا تاریخ

50828%

 7روزگذشته

1331/50/24

1331/50/31

50011%

 35روز گذشته

1331/50/51

1331/50/31

10231%

10817%

 35روز گذشته

1331/53/53

1331/50/31

10811%

10011%

 185روز گذشته

1330/12/50

1331/50/31

40353%

00813%

 310روز گذشته

1330/51/51

1331/50/31

50301%

00483%

از ابتدای تاسیس تا کنون

1334/51/17

1331/50/31

701%

230554%

 -7اهداف سرمایهگذاری کوتاهمدت ,میانمدت و بلندمدت صندوق
هدف از تشکیل صندوق ،جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد میباشد؛ انباشتهشدن سرمایه
در صندوق ،مزیتهای متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایهگذاران دارد :اوالً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص ،گردآوری و
تحلیل اطالعات و گزینش سبد بهینة اوراق بهادار بین همة سرمایهگذاران تقسیم میشود و سرانة هزینة هر سرمایهگذار کاهش مییابد.
ثانیاً ،صندوق از جانب سرمایهگذاران ،کلیة حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام میدهد
و در نتیجه سرانة هزینة هر سرمایهگذار برای انجام سرمایهگذاری کاهش مییابد .ثالثا ً،امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوعتر داراییها
فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری کاهش مییابد.
در این صندوق با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول ،تالش میشود تا هدف ذیل تحقق یابند:
-

کسب عملکرد معادل شاخص بورس ()TEDPIX

 -8استراتژیهای کوتاهمدت ,میانمدت و بلندمدت تخصیص داراییهای صندوق


انتخاب سهام منطبق با دستورالعمل ارسال شده برای سازمان بورس اوراق بهادار به منظور تشکیل نقدشوندهترین سبد ممکن



وزندهی صنایع و شرکتها مطابق دستورالعمل فوق.
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 -1سیاستهای سرمایهگذاری کوتاهمدت ,میانمدت و بلندمدت صندوق
صندوق فقط میتواند در داراییهای ریالی داخل کشور سرمایهگذاری کند و سرمایهگذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز
میباشد .صندوق با رعایت محدودیتهای سرمایهگذاری امیدنامه و شرایط بازار سرمایه ،میتواند در داراییهایی از جمله :وجه نقد و مشابه
وجه نقد ،اوراق با درآمد ثابت (اوراق مشارکت و  ،)...سهام و اوراق مشتقه (اوراق تبعی) ،به شرح زیر سرمایهگذاری نماید:
 سهامپذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
 حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 اوراق مشارکت ،اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد؛
 مجوز انتشار آنها از سوی دولت ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادارصادر شده باشد
 سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
 به تشخیص مدیر ،یکی از مؤسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار
ثانویه مطمئن وجود داشته باشد؛
 گواهیهای سپردة منتشره توسط بانکها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛
 هر نوع سپردهگذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛
 -30سیاستهای شناسایی انواع ریسکهای مترتب بر سبد اوراق بهادار صندوق و شیوههای اندازهگیری ,مدیریت و افشای آن

اصول شناسایی ریسک بر مبنای دستیابی به اهداف بلندمدت با در نظر داشتن اهداف میانمدت و کوتاهمدت و حفظ نقدشوندگی سهام و
واحدهای سرمایهگذاری صندوق میباشد .برای این منظور افق زمانی و بازده مورد انتظار از اهمیت ویژهای جهت شناسایی ریسکهای
مرتبط و مدیریت آنها برخوردار است.
هرچند تمهیدات الزم به عمل میآید تا سرمایهگذاری در صندوق سودآور باشد ،ولی احتمال وقوع زیان در سرمایهگذاریهای صندوق
همواره وجود دارد .بنابراین ،سرمایهگذاران باید به همة ریسکهای سرمایهگذاری در صندوق از جمله ریسکهای زیر توجه ویژه مبذول
دارند:
 ریسک کاهش ارزش داراییهای صندوق :صندوق عمدتاً در سهام شرکتها سرمایهگذاری میکند .ارزش سهام شرکتها در بازار
تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص شرکت است .قیمت سهام در
بازار میتواند کاهش یابد و در اثر آن صندوق و سرمایهگذاران آن متضرر شوند.
 ریسک نکول اوراق مشارکت :اوراق مشارکت شرکتها بخشی از داراییهای صندوق را تشکیل میدهد .گرچه صندوق در اوراق
مشارکتی سرمایهگذاری می کند که سود و اصل آن توسط یک مؤسسة معتبر تضمین شده است ،ولی این احتمال وجود دارد که ناشر و
ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق مشارکت مذکور ،عمل ننمایند.
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 ریسک نوسان بازده بدون ریسک :در صورتیکه نرخ سود بدون ریسک (نظیر سود علیالحساب اوراق مشارکت دولتی) در
انتشارهای بعدی توسط ناشر افزایش یابد ،قیمت اوراق مشارکتی که سود حداقلی برای آنها تضمین شده است در بازار کاهش مییابد .اگر
صندوق در این نوع اوراق مشارکت سرمایهگذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسة معتبر (نظیر بانک) تضمین
نشده باشد ،با افزایش نرخ اوراق بدون ریسک ،صندوق ممکن است متضرر شود.
 ریسک عقب ماندن از شاخص کل به دلیل هزینههای صندوق و یا انتخاب نامناسب و یا ناکافی سهام
با توجه به ریسک های بیان شده ،شیوه هایی برای سنجش و کنترل ریسک در صندوق مد نظر قرار داده میشود ،از جمله:


محاسبه ریسک سیستماتیک با استفاده از شاخص بتا :برای کنترل ریسک صندوق حفظ بتای بین  5/30تا  1/50مد نظر قرار
داده می شود.



حداقل تعداد سهام موجود در پرتفوی صندوق :از آنجا که با افزایش تعداد سهام موجود در پرتفوی ،ریسک غیر سیستماتیک
پرتفوی کاهش مییابد ،در این صندوق برآنیم تا همواره حداقل تعداد 35سهم را در ترکیب داراییهای خود حفظ نماییم.
همچنین همانگونه که در سیاستهای سرمایهگذاری بیان شد ،با حفظ نسبتهای سرمایهگذاری در صنایع مختلف مطابق سیاستهای
تعیینشده و رعایت حداکثر ممکن برای سرمایهگذاری در سهام یک ناشر و  ...از افزایش ریسک غیر سیستماتیک جلوگیری به عمل
میآید.
 -33شاخصهای مبنا برای مقایسه بازدهی صندوق با آنها و محاسبه بازدهی تعدیل شده بر مبنای ریسک مورد هدف

این صندوق برای دستیابی به بازدهی معادل بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار تهران طراحی شده است .تغییرات شاخص قیمت و
بازدهی نقدی ( )TEDPIXمعیار محاسبة نرخ متوسط بازدهی بورس تهران در نظر گرفته میشود.
-32مقایسه عملکرد صندوق سرمایهگذاری تجارت شاخصی کاردان با شاخص کل
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 -31دالیل انحراف بازدهی صندوق شاخصی و شاخص کل:
 .1بسته ماندن طوالنی مدت نماد برخی شرکت های بزرگ بورسی که حجم قابل توجهی از نقدینگی صندوق را محبوس نموده بودند
موجب انحراف از بازدهی صنعت و بازار شدند .از جمله آن نمادها به گروه مپنا و بانک صادرات می توان اشاره نمود.
 .2اختالف زمانی تثبیت سود مجامع و دریافت سود نقدی در بازار صعودی منجر به عدم توانایی استفاده از منابع صندوق شده و منجر به
عقب افتادگی بازدهی صندوق از شاخص کل میگردد.
 .3با توجه به استفاده از استراتژی نمونه گیری طبقهبندی شده به منظور تعقیب شاخص کل ،سهم هایی که به عنوان نماینده هر صنعت
خریداری می شوند در بازههای زمانی کوتاهمدت ممکن است نسبت به متوسط صنعت بازدهی کمتر یا بیشتری داشته باشند در نتیجه منجر
به انحراف بازدهی صندوق و شاخص در نوسانهای کوتاهمدت بازار شوند.
 .4هزینههای کارمزد مدیر و متولی به صورت روز شمار و هزینه کارمزد معامالت در زمان تغییرات ترکیب صندوق از خالص ارزش
داراییهای صندوق کسر میگردد و منجر به کاهش بازدهی صندوق نسبت به شاخص کل میگردد.

