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مقدمه
وس یله گزارش فعالیت و
در اجرای مفاد ماده  232اصالالحیه قانون تجارت ،مصالو اسالفند ماه  1347و ماده  45قانون بازار اوراق بهادار بدین ال
وضال عمومی صالندوق سالرمایهگذاری مشالتر

خوارزمی برای دوره مالی منتهی به  23بهمن ماه  1398بر پایه سالواب ،،مدار

و االالعات

موجود ارائه میگردد .گزارش حاضالالر بهعنوان گزارش سالاله ماهه مدیران سالالرمایهگذاری ،مبتنی بر االالعات ارائه شالالده در صالالورتهای مالی
صالندوق بوده و االالعات ارائهشالده در نن نشالاندهنده وضالعیت عمومی صالندوق و عملکرد مدیران نن در دوره مزبور میباشالد .االالعات مندرج
در این گزارش که درباره عملیات و وض ال عمومی صالالندوق میباشالالد ،با تأکید بر ارائه منصالالفانه نتایج عملکرد مجموعه مدیریت صالالندوق و
انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه میگردد.

تاریخچه فعالیت صندوق
صالالالندوق سالالالرمایهگذاری مشالالالتر

خوارزمی در تاریخ  1390/05/23تحت شالالالماره  10896نزد سالالالازمان بورو اوراق بهادار و در تاریخ

 1390/05/23الی شالالماره  27971در اداره ثبت شالالرکتها به ثبت رسالال یده اسالالت .هدا از تشالالکیل این صالالندوق ،جم نوری سالالرمایه از
سالرمایهگذاران و تشالکیل سالبدی از داراییهای مالی و مدیریت این سالبد اسالت .با توجه به پذیرش ریسال

مورد قبول ،تالش میشالود بیشالترین

نص یب سالرمایهگذاران گردد .برای نیل به این هدا ،صالندوق در سالها  ،ح ،تقد خرید سالها پذیرفته شالده در بورو و اوراق
بازدهی ممکن ال
بهادار  ،بازار اول و دو فرابورو ایران و بازار پایه و همچنین اوراق بهادار با درنمد ثابت و سالررده یا گواهیهای سالررده بانکی سالرمایهگذاری
مینماید .
المسی اسالت و الب ،صالورتجلساله مجم مور  1392/01/27صالندوق و نامه شالماره
مدت فعالیت صالندوق به موجب ماده  5اسالاسالنامه  2سالال ش ال
 121/236364مور  1392/06/24سالازمان بورو و اوراق بهادار دوره فعالیت نن به مدت  3سالال دیگر تا تاریخ  ، 1395/05/23به تصالویب
گردی ده اسالالالت .همچنین الب،
الدی د ال
رسالالال الی د .همچنین الب ،مجم مور  1396/03/20دوره فعالالالی ت صالالالنالدوق تالا تالاریخ  1399/02/23تم ال
الدید و مطالاب ،نامه شالالالمالاره
صالالالورتجلسالالاله مجم مور  1399/02/06دوره فعالالالیت صالالالنالدوق به مدت  3سالالالال دیگر تا  1402/02/22تم ال
 122/64152مور  1399/02/23سازمان بورو و اوراق بهادار به تصویب رسید.

ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوق سرمایهگذاری مشتر

خوارزمی که از این به بعد صندوق نامیده میشود از ارکان زیر تشکیل شده است:

-مجمع صندوق سرمایهگذاری :مجم صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به عالوه ی

از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای

ح ،رای صندوق تشکیل و رسمیت می یابد .در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتازی که دارای ح ،رای بوده  ،شامل
اشخاص زیر است:

ردیف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک

درصد واحدهای ممتاز تحت تملک

1

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

5000

66.67

2

شرکت سبدگردان الگوریتم

1000

13.33

3

شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی

1000

13.33

4

شرکت کارگزاری نینده نگر خوارزمی

500

6.67

7500

100

جمـــع :
2

 مدیرصــندوق :شالالرکت سالالبدگردان الگالالوریتم مسالالهامی خالالاصا بالالا شالالماره ثبالالت  522007کالاله در تالالاریخ  1396/11/03نالالزد ادارهثبت شالالرکت هالالای اسالالتان تهالالران بالاله ثبالالت رسالالیده اسالالت .نشالالانی مالالدیر عبالالارت اسالالت از تهالالران -خیابالالان ولیعصالالر -خیابالالان بزرگمهالالر-
پال

 -16البقه چهار  -واحد .410

 ضــامن نقدنــیندگد صــندوق :شالالرکت سالالرمایه گالالذاری نتالال ی نگالالر سالالرهر ایرانیالال ان بالالا شالالماره ثبالالت  309715در تالالاریخ 1386/09/17نالالزد اداره ثبالالت شالالرکت هالالای اسالالتان تهالالران بالاله ثبالالت رسالالیده اسالالت .پیالالرو روزنامالاله رسالالمی شالالماره  21762مالالور
 1398/09/02نا این شالالرکت بالاله گالالروه خالالدمات بالالازار سالالرمایه الگالالوریتم ت ییالالر یافالالت .نشالالانی ضالالامن عبالالارت اسالالت از تهالالران ،خیابالالان

ولی عصر خیابان بزرگمهر پال  16مجتم تجاری بزرگمهر  -البقه -4واحد  409می باشد.
 متیلد صندوق :موسسه حسابرسی و خدمات مالی سامان پندار که در تاریخ  1381/02/29به شماره ثبت 13919در اداره ثبت شرکت هایاستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارت است از تهران -بلوار نفریقا-خیابان عاالفی غربی-پال

-152البقه.12

 حسابرس صندوق :موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نزموده کاران با شماره ثبت  12005در تاریخ  1397/12/02نزد اداره ثبتشرکت های استان به ثبت رسیده است.نشانی حسابرو عبارت است از تهران ،خیابان شریعتی ،قله  ،کوچه شریف پال

.5

خالص ارزش دارایدهای صندوق
ارزش روز دارایی های صندوق در پایان هر روز با مجموع وجوه نقد صندوق ،قیمت فروش اوراق بهادار صندوق ،ارزش روز مطالبات صندوق
منظیر سود تحق،یافته دریافتنشده سرردههای بانکی و سها و اوراقا و ارزش سایر داراییهای صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز
میباشد .روند ت ییرات خالص ارزش داراییهای صندوق الی دوره مالی مورد نظر در نمودار زیر ارائه شده است:

روند تغییر ارزش خالص داراییها (میلیون لاير)
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
-

3

خالص ارزش دارایدهای هر واحد صندوق
خالص ارزش داراییهای هر واحد سرمایهگذاری در پایان هر روز برابر است با ارزش روز داراییهای صندوق در پایان نن روز منهای بدهیهای
صندوق در پایان نن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران در پایان همان روز .خالص ارزش داراییهای هر واحد
م NAVابطالا در ابتدا و انتهای دوره مالی مورد گزارش به ترتیب برابر با  10،807،178و  38،326،798میباشد .روند ت ییرات خالص ارزش
داراییهای هر واحد صندوق الی دوره مورد گزارش در نمودار زیر نمایش داده شده است.

روند تغییر ارزش خالص داراییهای هر واحد (لاير)
45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
-

مقایسه روند بازدهد صندوق و ناخص
وضعیت عملکرد صندوق سرمایهگذاری دارا الگوریتم در مقایسه با شاخص کل الی دوره مورد گزارش مطاب ،جدول و نمودار زیر میباشد:

مقایسه بازدهد
یک ماهه

سه ماهه

نش ماهه

یک ساله

صندوق مشتر
خوارزمی

49.73%

109.96%

221.13%

345.52%

شاخص بازار مکلا

63.89%

122.5%

232.62%

391.67%
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ترکیب سرمایه گذاری ها در پایان دوره
جدول زیر االالعات سرمایه گذاری صندوق در پایان تاریخ  1399/02/23را نشان میدهد.

مبلغ (ریال)

درصد از کل دارایدها

عنیان
سرمایه گذاری در سها و ح ،تقد

2.035.651.350.609

93.09%

سرمایه گذاری در سررده بانکی

135.909.951.130

6.21%

سرمایه گذاری در گواهی سررده کاالیی

8.749.813.853

0.4%

حسا های دریافتنی

6.528.534.750

0.3%

50.331.839

0.00%

2.186.889.982.181

100%

سایر دارایی ها
جمع

ترکیب داراید های صندوق
جدول زیر ترکیب دارایی های صندوق را نشان میدهد:
سایر %0/3

گواهی سپرده کاالیی
%0/4

وجه نقد و شبه نقد
%6/2

پرتفوي سهام
%93/1
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خالصه عملکرد صندوق
دوره مالد منتهد به

دوره مالد منتهد به

1399/02/23

1398/02/23

مبلغ (ریال)

مبلغ (ریال)

سود فروش اوراق بهادار

218.069.520.715

61.474.831.781

سود تحق ،نیافته نگهداری اوراق بهادار

901.983.379.813

48.412.475.249

سود سها

11.166.538.750

2.578.616.851

سود اوراق بهادار با درنمد ثابت یا علی الحسا

955.368.845

2.168.984.580

سایر درنمدها

2.841.764.929

954.266.970

جمع درآمدها

1.135.016.573.052

115.589.175.431

هزینه کارمزد ارکان

م22.630.685.329ا

م9.534.233.528ا

سایر هزینه ها

م685.033.821ا

م423.823.472ا

جمع هزینه ها

()23.315.719.150

()9.958.057.000

سید خالص

1.111.700.853.902

105.631.118.431

عنیان

استراتژی سرمایهگذاری صندوق
صندوقهای سرمایهگذاری مشتر

همواره به عنوان ابزاری برای جذ سرمایههای خرد و سرمایهگذاری ننها در اوراق بهادار مطرح بودهاند .در

ایران با توجه به اپیدمی تور دو رقمی ،یکی از دغدغههای پیش روی اشخاص جلوگیری از کاهش ارزش پول و حفظ قدرت خرید است .در
همین راستا سرمایهگذاران بطور پیوسته در حال رصد بازارهای موازی سرمایهگذاری شامل زمین و ساختمان ،ارز ،الال ،بورو و اوراق بهادار،
سررده بانکی و کاال میباشند .سرمایهگذاری در بورو اوراق بهادار بدلیل پیچیدگیها و تخصصی بودن فعالیتهای نن ،نیازمند بهرهگیری از
نهادهای تخصصی شکل گرفته در این حوزه میباشد .صندوقهای سرمایهگذاری مشتر

و صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورو ،از

ابزارهای مالی تعریف شده برای برالرا نمودن نیازهای سرمایهگذاران در بورو میباشد .صندوق سرمایهگذاری مشتر
راستا و به منظور پاسخگویی به نیاز سرمایهگذاران خرد تاسیس شده است .اهداا این صندوقها به تفکی

خوارزمی در همین

بازههای زمانی مختلف به شرح زیر

است.
اهداا کوتاه مدت :بهرهمندی از نوسانات و ت ییرات کوتاه مدت بازارهای مالی به عنوان فرصت کسب سود.
اهداا میان مدت :حفظ قدرت خرید سرمایهگذاران در شرایط تورمی به ویژه در مقاال بروز تحرکات قیمتی شدید در بازارهای کاالیی و خدماتی.
اهداا بلندمدت :کسب باالترین بازدهی در مقایسه با بازارهای رقیب از الری ،سرمایهگذاری در صنای و شرکتهای با روند سودنوری مناسب
ضمن لحاظ نمودن استراتژی و رویههای مدیریت ریس

داراییهای صندوق.
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