گزارش عملکرد
برای دوره نه ماهه منتهی به  29اسفند ماه 1398

A

fr)gSJl itl2rsryrt.5),&
ALGORITHM CAPITAL

AJ+iIlr!.rl&PJiot &

olri.l

o.ri.t-toi

.geqi ooli#tii oir1

P.leStl htusqs E srri,
ALGORITHM CAPITAL
rgr i lrol4u)

o-_.rfJl Olcfu+, oS ti

.!9.tira;..to

مقدمه
در اجرررای مدرراد مرراده  232اصررالحیه نررانون ت،ررارب مفرروم اسرردند مرراه  1347و مرراده  45نررانون بررازار اوراق بهررادار برردی وسرریله
گزارش فعالیت و وضررع عمررومی صررندوق سرررمایهگذاری دارا الگرروریت برررای دوره نرره ماهرره منتهرری برره  29اسرردند مرراه  1398بررر پایرره
سررواب

مرردارو و اعالعرراب موجررود ارا رره میگرررددگ گررزارش حاضررر بررهعنوان گررزارش نرره ماهرره مرردیران سرررمایهگذاری مبتنرری بررر

اعالعرراب ارا رره شررده در صرروربهای مررالی صررندوق برروده و اعالعرراب ارا هشررده در آن ننرراندهنده وضررعیت عمررومی صررندوق و
عملکرررد مرردیران آن در دوره مزبررور میباشرردگ اعالعرراب منرردری در ایرر گررزارش کرره دربرراره عملیرراب و وضررع عمررومی صررندوق
میباشررد بررا ت کیررد بررر ارا رره منفرردانه نتررایر عملکرررد م،موعرره مرردیریت صررندوق و ان برراق بررا مقرررراب نررانونی و اساسررنامه صررندوق
تهیه و ارا ه میگرددگ

تاریخچه فعالیت صندوق
صررندوق سرررمایهگذاری دارا الگرروریت در ترراری  1398/05/07تحررت شررماره  11660نررزد سررازمان بررورق اوراق بهررادار و در ترراری
 1398/03/20عرری شررماره  47364در اداره ثبررت شرررکتها بررا شناسرره ملرری  14008383540برره ثبررت رسرریده اسررتگ هرردا از
تنررکیص صررندوق جمررعآوری وجرروه از سرررمایهگذاران و اختفرراآ آنهررا برره خریررد انررواب اوراق بهررادار موضرروب مرراده  )4برره منرررور
کرراهر ریسررم سرررمایهگذاری بهرهگیررری از صرررفهجوییهای ناشرری از مقیرراق و ت ر می منررافع سرررمایهگذاران اسررتگ برررای نیررص برره
ای هدا صندوق در انررواب اوراق بهررادر از جملرره اوراق بهررادار بررا درآمررد ثابررت سر ردهها و گررواهیهررای سر ردن بررانکی سررها و حر
تقد سها پذیرفتهشده در بورق تهران و فرابورق ایران و گواهی س رده کاالیی سرمایهگذاری مینمایدگ
عب ر مدرراد مرراده  )5اساسررنامه و برره موجررب صورت،لسرره م،مررع بررا شررماره ثبررت  11660فعالیررت صررندوق از ترراری نیررد شررده در
م،رروز فعالیررت مررور  1398/07/02کرره توسررز سررازمان برره نررا صررندوق صررادر مرریشررودش شررروب شررده و برره مرردب نامحرردود ادامرره
مییابدگ سال مالی صندوق به مدب یررم سررال شمسرری از ابترردای تیررر مرراه هررر سررال تررا انتهررای خرررداد مرراه سررال بعررد اسررت برره جررز
اولی سال مالی صندوق که از ترراری ثبررت صررندوق نررزد مرجررع ثبررت شرررکتهررا آزرراز شررده و تررا پایرران خرررداد مرراه سررال بعررد خاتمرره
مییابدگ
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ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوق سرمایهگذاری دارا الگوریت که از ای به بعد صندوق نامیده میشود از ارکان زیر تنکیص شده است:
 مجمع صندوق :م،مع صندوق از اجتماب دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز تنکیص میشودگدارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتازبه ازای هر واحد سرمایهگذاری ممتاز از یم ح رأی در م،مع برخوردارندگ در تاری صورب خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایهگذاری
ممتاز که دارای ح رأی بودهاند شامص اشخاآ زیر است:

ردیف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

1

شرکت گروه خدماب بازار سرمایه الگوریت

000گ900

2

شرکت سبدگردان الگوریت

000گ100

10

1.000.000

100

جمنننع

 -مدیرصننندوق :شرررکت سرربدگردان الگرروریت

تعداد واحدهای ممتاز

درصد واحدهای ممتاز

تحت تملک

تحت تملک
90

سررهامی خرراآ) بررا شررماره ثبررت  522007کرره در ترراری  1396/11/03نررزد اداره

ثبت شرررکت هررای اسررتان تهررران برره ثبررت رسرریده اسررتگ ننررانی مرردیر عبررارب اسررت از تهررران -خیابرران ولیعفررر -خیابرران بزرگمهررر-
پالو  -16عبقه چهار  -واحد 410گ
 متولی صندوق :متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدماب مالی همیار حسام است که در تاری  1371/02/22به شماره ثبت 6769نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده استگ ننانی متولی عبارتست از :خیابان کارگر شمالی خیابان نفرب پالو 54
جدید عبقه دو واحد 4گ
 بازارگردان صندوق :با توجه به م،مع مور  1398/10/17صندوق و نامه تاییدیه سازمان بورق و اوراق بهادار به شماره 122/59498مور  1398/10/28بازارگردان صندوق از شرکت گروه خدماب بازار سرمایه الگوریت با شماره ثبت  309715به صندوق سرمایه گذاری
اختفاصی بازارگردانی کوشا الگوریت با شماره ثبت 37901در تاری  1394/11/26نزد اداره ثبت شرکت های استان تهران تغییر یافتگ
ننانی بازارگردان تهران خیابان ولی عفر خیابان بزرگمهر پالو 16م،تمع ت،اری بزرگمهر  -عبقه -4واحد  410گ
 حسابرس صندوق :حسابرق صندوق موسسه حسابرسی بهراد منار است که در تاری  1377/03/06به شماره ثبت  13898نزد مرجعثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده استگ ننانی حسابرق عبارتست از :تهران خیابان ف،ر ج ساب ) پالو  27عبقه2گ
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واحدهای سرمایهگذاری صندوق و حقوق دارندگان آن
ارزش اسمی هر واحد سرمایهگذاری صندوق برابر با 000گ 10ریال است و ای واحدها به دو نوب عادی و ممتاز تقسی میشودگ واحدهای
سرمایهگذاری ممتاز که تعداد آنها 000گ000گ 1واحد است نبص از شروب دوره پذیرهنویسی اولیه توسز مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری
شده استگ ای نوب واحدهای سرمایهگذاری زیر نابص اب ال ولی نابص انتقال به زیر هستندگ واحدهای سرمایه گذاری عادی فاند ح رأی بوده
و خرید و فروش آن صرفاً از عری بازار بورق میباشدگ ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح ذیص میباشد:
ردیف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

1

شرکت گروه خدماب بازار سرمایه الگوریت

000گ900

2

شرکت سبدگردان الگوریت

000گ100

10

1.000.000

100

جمنننع

تعداد واحدهای ممتاز

درصد واحدهای ممتاز

تحت تملک

تحت تملک
90

خالص ارزش داراییهای صندوق
ارزش روز دارایی های صندوق در پایان هر روز با م،موب وجوه نقد صندوق نیمت فروش اوراق بهادار صندوق ارزش روز م الباب صندوق
نریر سود تحق یافته دریافتننده س ردههای بانکی و سها و اوراق) و ارزش سایر داراییهای صندوق به نیمت بازار در پایان همان روز
میباشدگ روند تغییراب خالص ارزش داراییهای صندوق عی دوره مالی مورد نرر در نمودار زیر ارا ه شده است:

روند تغییر خالص ارزش دارایی های صندوق
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
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میلیون ریال

1,400,000

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 روزگ روند تغییراب خالص ارزش داراییهای
هر واحد صندوق عی دوره مورد گزارش در نمودار زیر نمایر داده شده استگ

روند تغییر خالص ارزش دارایی های هر واحد
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 عی دوره مورد گزارش م اب جدول و نمودار زیر میباشد:

مقایسه بازدهی

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم

1/96%

5/65%

12/59%

شاخص بازار (کل)

8/64%

46/41%

72/28%
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ترکیب داراییهای صندوق
ترکیب داراییهای صندوق م اب نمودار و جدول زیر میباشد:

ترکیب دارایی های صندوق
سایر؛ %0/43

واحد صندوق ها؛
%1/30

گواهی سپرده کاالیی;
%0/91
سهام; %7/31

سپرده بانکی;
%46/69
اوراق مشارکت;
%43/36

مبلغ (ریال)

درصد از کل داراییها

عنوان
سرمایه گذاری در سها و ح تقد

375گ329گ472گ96

31گ%7

سرمایه گذاری در س رده بانکی

625گ036گ382گ616

69گ%46

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

713گ512گ475گ584

27گ%44

صندوق های سرمایهگذاری

392گ253گ166گ17

3گ%1

حسام های دریافتنی

210گ165گ366گ5

41گ%0

موجودی نقد

000گ000گ50

00379گ%0

جاری کارگزاران

348گ551گ10

0008گ%0

سایر دارایی ها

941گ423گ372

02821گ%0

1.320.295.272.604

%100

جمع
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ترکیب سرمایهگذاریها در پایان دوره
جدول زیر اعالعاب سرمایهگذاری صندوق در پایان تاری  1398/12/29را ننان میدهدگ

وجه نقد و شبه نقد

96%گ90

سهام

61%گ8

سایر

43%گ0

خالصه عملکرد صندوق
 خالصه عملکرد صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به :1398/12/29دوره مالی منتهی به
1398/12/29

عنوان

مبلغ (ریال)
سود زیان) فروش اوراق بهادار

6,008,201,524

سود زیان) تحق نیافته نگهداری اوراق بهادار

233گ505گ936گ)18

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحسام

112,129,167,491

سایر درآمدها

72,746,088

جمع درآمدها

99.273.609.870

هزینه کارمزد ارکان

059گ161گ924گ)2

سایر هزینه ها

)(724.890.875

جمع هزینه ها

)(3,649,051,934

سود خالص

95.624.557.936
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استراتژی سرمایهگذاری صندوق
مدیران سرمایهگذاری در هر زمان سیاستهای سرمایهگذاری صندوق را با توجه به اهداا و اف سرمایهگذاری تعیی مینمایندگ 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 ای عری ضم تحمیص ریسم کمتر به سرمایهگذاران عملکرد با
ثباتی را برای صندوق مهیا سازندگ بدی 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 ای دست در راب ه با نوب اوراق نوب ناشر
کیدیت اعتباری ناشر نر بازده تا سررسید مدب زمان سررسید فواصص پرداخت سود ساختار جریان درآمدی دیرش و تحدم اوراق مورد
سرمایهگذاری تفمی گیری میکنندگ

مدیران سرمایهگذاری تخفیص بخنی از منابع صندوق به سرمایهگذاری در سها و ح تقد سها با هدا استداده از فرصتهای
سرمایهگذاری ای بازار و کسب بازدهی در چارچوم سیاستهای مدیریت ریسم صندوق را نیز دنبال میکنندگ سیاست اصلی صندوق در
ای بخر سرمایهگذاری در سها بنیادی و عد تحمیص ریسم باال به سرمایهگذاران است که مدیران سرمایهگذاری بهمنرور شناسایی ای
دسته از سها انواب مدلهای ارزشگذاری و رویکردهای بنیادی و تکنیکی را مورد استداده نرار میدهندگ متنوبسازی سبد سها صندوق با
هدا کاهر ریسم سرمایهگذاری از جمله مالحراب اصلی مدیران سرمایهگذاری میباشدگ
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریت با توجه به شرایز روز انتفادی و بازار استراتژیهای سرمایهگذاری خود در کالقهای متنوب دارایی به
شرح زیر را تعیی میکند:
-

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

-

گواهیهای س ردن منتنره توسز بانمها یا مؤسساب مالی اعتباری دارای م،وز از بانم مرکزی

-

هر نوب س ردهگذاری نزد بانمها و مؤسساب مالی اعتباری دارای م،وز از بانم مرکزی

-

سها و ح تقد سها پذیرفته شده در بورق اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دو فرابورق ایران

-

واحدهای سرمایهگذاری «صندوقهای سرمایهگذاری»

-

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