گزارش عملکرد
برای دوره شش ماهه منتهی به  30آذر ماه 1398
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مقدمه
در اجرررای مدرراد مرراده  232اصررالحیه نررانون ت،ررارب مفرروم اسرردند مرراه  1347و مرراده  45نررانون بررازار اوراق بهررادار برردیو وسرریله
گزارش فعالیت و وضر عمرومی صرندوق سررمایهگرذاری دارا الگروریت بررای دوره شر
سوابق مدارک و اطالعاب موجرود اراهره مریگرردد .گرزارش حاضرر برهعنروان گرزارش شر

ماهره منتهری بره  30آذر مراه  1398برر پایره
ماهره مردیران سررمایهگرذاری متتنری برر

اطالعرراب اراهرره شررده در صرروربهررای مررالی صررندوق برروده و اطالعرراب اراهررهشررده در آن ننرراندهنررده وضررعیت عمررومی صررندوق و
عملکرررد مرردیران آن در دوره مزبررور مرری باشررد .اطالعرراب منرردری در ایررو گررزارش کرره دربرراره عملیرراب و وضرر عمررومی صررندوق
مریباشرد بررا تدکیرد برر اراهرره منفردانه نترایج عملکرررد م،موعره مردیریت صررندوق و اناتراق برا مقرررراب نرانونی و اساسرنامه صرندوق
تهیه و اراهه میگردد.

تاریخچه فعالیت صندوق
صررندوق سرررمایهگررذاری دارا الگرروریت در ترراری  1398/05/07تحررت شررماره  11660نررزد سررازمان بررورق اوراق بهررادار و در ترراری
 1398/03/20طرری شررماره  47364در اداره ثتررت شرررکتها بررا شناسرره ملرری  14008383540برره ثتررت رسرریده اسررت .هرردا از
تنررکیص صررندوق جمر آوری وجرروه از سرررمایهگررذاران و اختفررا
کاه

آنهررا برره خریررد انررواب اوراق بهررادار موضرروب مرراده  )4برره منرررور

ریسک سرمایهگذاری بهررهگیرری از صررفهجرویی هرای ناشری از مقیراق و تردمیو منراف سررمایهگرذاران اسرت .بررای نیرص بره

ایو هدا صندوق در انواب اوراق بهرادر از جملره اوراق بهرادار برا درآمرد ثابرت سر ردههرا و گرواهیهرای سر ردب برانکی سرهام و حرق
تقدم سهام پذیرفتهشده در بورق تهران و فرابورق ایران و گواهی س رده کاالیی سرمایهگذاری مینماید.
طتررق مدرراد مرراده  )5اساسررنامه و برره موجررب صورت،لسرره م،م ر بررا شررماره ثتررت  11660فعالیررت صررندوق از ترراری نیررد شررده در
م،رروز فعالیررت مررور  1398/07/02کرره توسررز سررازمان برره نررام صررندوق صررادر مرریشررودش شررروب شررده و برره مرردب نامحرردود ادامرره
می یابد .سال مالی صندوق به مدب یرک سرال شمسری از ابتردای تیرر مراه هرر سرال ترا انتهرای خررداد مراه سرال بعرد اسرت بره جرز
اولیو سال مالی صندوق که از تراری ثترت صرندوق نرزد مرجر ثترت شررکت هرا آاراز شرده و ترا پایران خررداد مراه سرال بعرد خاتمره
مییابد.
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ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوق سرمایهگذاری دارا الگوریت که از ایو به بعد صندوق نامیده میشود از ارکان زیر تنکیص شده است:
 مجمع صندوق :م،م صندوق از اجتماب دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز تنکیص میشود.دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتازبه ازای هر واحد سرمایهگذاری ممتاز از یک حق رأی در م،م برخوردارند .در تاری صورب خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایهگذاری
ممتاز که دارای حق رأی بودهاند شامص اشخا

زیر است:

ردیف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

1

شرکت گروه خدماب بازار سرمایه الگوریت

900.000

2

شرکت ستدگردان الگوریت

100.000

10

1.000.000

100

جمنننع

 -مدیرصننندوق :شرررکت سررتدگردان الگرروریت

تعداد واحدهای ممتاز

درصد واحدهای ممتاز

تحت تملک

تحت تملک
90

سررهامی خررا ) بررا شررماره ثتررت  522007کرره در ترراری  1396/11/03نررزد اداره

ثتت شررکت هرای اسرتان تهرران بره ثترت رسریده اسرت .ننرانی مردیر عترارب اسرت از تهرران -خیابران ولیعفرر -خیابران بزرگمهرر-
پالک  -16طتقه چهارم -واحد .410

 متولی صندوق :متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدماب مالی همیار حسام است که در تاری  1371/02/22به شماره ثتت 6769نزد مرج ثتت شرکتهای شهرستان تهران به ثتت رسیده است .ننانی متولی عتارتست از :خیابان کارگر شمالی خیابان نفرب پالک 54
جدید طتقه دوم واحد .4

 بازارگردان صندوق :شرکت گروه خدماب بازار سرمایه الگوریت با شماره ثتت  309715در تاری  1386/09/17نزد اداره ثتت شرکتهای استان تهران به عنوان بازارگردان صندوق به ثتت رسیده است .ننانی بازارگردان تهران خیابان ولی عفر خیابان بزرگمهر پالک16
م،تم ت،اری بزرگمهر  -طتقه -4واحد . 409

 حسابرس صندوق :حسابرق صندوق موسسه حسابرسی بهراد منار است که در تاری  1377/03/06به شماره ثتت  13898نزد مرجثتت شرکتهای شهرستان تهران به ثتت رسیده است .ننانی حسابرق عتارتست از :تهران خیابان ف،ر ج سابق) پالک  27طتقه.2
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واحدهای سرمایهگذاری صندوق و حقوق دارندگان آن
ارزش اسمی هر واحد سرمایهگذاری صندوق برابر با  10.000ریال است و ایو واحدها به دو نوب عادی و ممتاز تقسی میشود .واحدهای
سرمایهگذاری ممتاز که تعداد آنها  1.000.000واحد است نتص از شروب دوره پذیرهنویسی اولیه توسز مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری
شده است .ایو نوب واحدهای سرمایهگذاری ایر نابص اباال ولی نابص انتقال به ایر هستند .واحدهای سرمایه گذاری عادی فاند حق رأی بوده
و خرید و فروش آن صرفاً از طریق بازار بورق میباشد .ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح ذیص میباشد:
ردیف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

1

شرکت گروه خدماب بازار سرمایه الگوریت

900.000

2

شرکت ستدگردان الگوریت

100.000

10

1.000.000

100

جمنننع

تعداد واحدهای ممتاز

درصد واحدهای ممتاز

تحت تملک

تحت تملک
90

خالص ارزش داراییهای صندوق
ارزش روز داراییهای صندوق در پایان هر روز با م،موب وجوه نقد صندوق نیمت فروش اوراق بهادار صندوق ارزش روز ماالتاب صندوق
نریر سود تحققیافته دریافتننده س ردههای بانکی و سهام و اوراق) و ارزش سایر داراییهای صندوق به نیمت بازار در پایان همان روز
میباشد .روند تغییراب خالص ارزش داراییهای صندوق طی دوره مالی مورد نرر در نمودار زیر اراهه شده است:

1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0

4

میلیون ریال

1,200,000

خالص ارزش داراییهای هر واحد صندوق
خالص ارزش داراییهای هر واحد سرمایهگذاری در پایان هر روز برابر است با ارزش روز داراییهای صندوق در پایان آن روز منهای بدهیهای
صندوق در پایان آن روز تقسی بر تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران در پایان همان روز .روند تغییراب خالص ارزش داراییهای
داده شده است.

هر واحد صندوق طی دوره مورد گزارش در نمودار زیر نمای

10,400
10,300
10,200
10,100
10,000
9,900
9,800

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص
وضعیت عملکرد صندوق سرمایهگذاری دارا الگوریت در مقایسه با شاخص کص طی دوره مورد گزارش ماابق جدول و نمودار زیر میباشد:

مقایسه بازدهی
یک ماهه

سه ماهه

ساالنه

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم

1.96%

6.91%

-

شاخص بازار (کل)

16.07%

17.18%

126.8%

5

ترکیب داراییهای صندوق
ترکیب داراییهای صندوق ماابق نمودار و جدول زیر میباشد:
واحد صندوق ها
%2.84

سهام %2.49

اوراق مشارکت
%36.70

سپرده بانکی
%57.92

وجه نقد و شبه نقد

97.46%

سهام

2.49%

سایر

0.05%

ترکیب سرمایهگذاریها در پایان دوره
جدول زیر اطالعاب سرمایهگذاری صندوق در پایان تاری  1398/09/30را ننان میدهد.
مبلغ (ریال)

درصد از کل داراییها

عنوان
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

54.031.552.131

%5.33

سرمایه گذاری در س رده بانکی

583.623.275.905

%57.6

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحسام

371.868.584.486

%36.7

3.296.205.734

%0.33

موجودی نقد

30.000.000

%0.003

جاری کارگزاران

2.603.089

%0.0003

سایر دارایی ها

469.393.315

%0.05

1.013.321.614.660

%100

حسام های دریافتنی

جمع
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خالصه عملکرد صندوق
 -سود زیان) حاصص از فروش سهام طی دوره مالی ش

نام شرکت
پتروشیمی تامیو
جمع

ماهه منتهی به :1398/09/30

دوره مالی منتهی به 1398/09/30
تعداد

ارزش بازار(ریال)

ارزش دفتری(ریال)

مالیات(ریال)

کارمزد(ریال)

سود(زیان) فروش

2.500.000

7.723.720.000

7.537.311.395

)(38.618.659

)36.687.482

111.102.464

)(38.618.659

)(36.687.482

111.102.464

2.500.000

7.723.720.000

7.537.311.395

 -سود زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام طی دوره مالی ش

ماهه منتهی به :1398/09/30

دوره مالی منتهی به 1398/09/30
نام شرکت

تعداد

سود(زیان)

ارزش بازار(ریال)

ارزشدفتری(ریال)

مالیات(ریال)

کارمزد(ریال)

بانک ملت

1.310.000

8.027.680.000

8.012.447.295

)(40.138.400

)(38.131.480

)63.037.176

سرمایه گذاری ادیر

2.850.000

9.544.650.000

8.974.592.342

)(47.723.250

)(45.337.088

476.997.321

فروشگاههای زن،یرهای
افق کوروش

49.000

3.415.545.000

2.997.189.845

)(17.077.725

)(16.223.839

385.053.591

فوالدکاوه جنوم کی

430.000

2.223.100.000

1.974.253.046

)(11.115.500

)(10.559.725

227.171.729

ملی صنای مس ایران

345.000

2.252.850.000

1.982.885.954

)(11.264.250

)(10.701.038

247.998.759

جمع

4.984.000

23.941.368.482 25.463.825.000

)(127.319.125

)(120.953.169

1.274.184.223

تحققنیافته(ریال)

استراتژی سرمایهگذاری صندوق
مدیران سرمایهگذاری در هر زمان سیاستهای سرمایهگذاری صندوق را با توجه به اهداا و افق سرمایهگذاری تعییو مینمایند .از آن،ا که
صندوق از نوب سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است عمده تمرکز مدیران سرمایهگذاری شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری در
انواب اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی س رده و س رده بانکی است تا از ایو طریق ضمو تحمیص ریسک کمتر به سرمایهگذاران عملکرد با
ثتاتی را برای صندوق مهیا سازند .بدیو منرور مدیران سرمایهگذاری صندوق با توجه به برآورد خود از روند آتی پارامترهای کالن انتفادی
ساختار زمانی نر بهره سیاست های پولی و مالی کنور و شرایز بازارهای موازی و سایر عوامص از ایو دست در راباه با نوب اوراق نوب ناشر
کیدیت اعتتاری ناشر نر باز ده تا سررسید مدب زمان سررسید فواصص پرداخت سود ساختار جریان درآمدی دیرش و تحدم اوراق مورد
سرمایهگذاری تفمی گیری میکنند.
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مدیران سرمایهگذاری تخفیص بخنی از مناب صندوق به سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام با هدا استداده از فرصتهای
سرمایهگذاری ایو بازار و کسب بازدهی در چارچوم سیاستهای مدیریت ریسک صندوق را نیز دنتال میکنند .سیاست اصلی صندوق در
سرمایهگذاری در سهام بنیادی و عدم تحمیص ریسک باال به سرمایهگذاران است که مدیران سرمایهگذاری بهمنرور شناسایی ایو

ایو بخ

دسته از سهام انواب مدل های ارزشگذاری و رویکردهای بنیادی و تکنیکی را مورد استداده نرار میدهند .متنوبسازی ستد سهام صندوق با
هدا کاه

ریسک سرمایهگذاری از جمله مالحراب اصلی مدیران سرمایهگذاری میباشد.

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریت با توجه به شرایز روز انتفادی و بازار استراتژیهای سرمایهگذاری خود در کالقهای متنوب دارایی به
شرح زیر را تعییو میکند:
-

اوراق منارکت اوراق اجاره اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

-

گواهیهای س ردب منتنره توسز بانکها یا مؤسساب مالی اعتتاری دارای م،وز از بانک مرکزی

-

هر نوب س ردهگذاری نزد بانکها و مؤسساب مالی اعتتاری دارای م،وز از بانک مرکزی

-

سهام و حق تقدم سهام پذیرفتهشده در بورق اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورق ایران

-

واحدهای سرمایهگذاری «صندوقهای سرمایهگذاری»

-

نراردادهای آتی اوراق بهادار اختیار معامله سهام و انواب گواهی س رده کاالیی
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