گزارش عملکرد هن ماهه
صندوق سرماهی گذا ری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیاهن
ربای دوره منتهی هب 5091/39/03

)1مشخصات کلی صندوق
نوع صندوق :
صندوق سرمایه گذاری تنها در اوراق با درآمد ثابت و با حداقل سود پیشبینی شده – با سرمایه متغیر
مجوز صندوق:
حداقل بازدهی پیشبینی شده %17 :سالیانه  ،پرداخت سود در پایان هر ماه
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)1مشخصات کلی صندوق
نوع صندوق :
صندوق سرمایه گذاری تنها در اوراق با درآمد ثابت و با حداقل سود پیش بینی شده با سرمایه متغیر
مجوز صندوق:
حداقل بازدهی پیش بینی شده %71 :سالیانه ،پرداخت سود در پایان هر ماه

)2کلیات صندوق:
صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه در تاریخ  73٣١/٠3/71تحت شماره  77331با دریافت مجوز از سازمان
بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند  ٠٠ماده  7قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال  ،731١فعالیت
خود را آغاز کرد .این صندوق با شماره  307٠3و شناسه ملی  7١٠٠١٣13٣1٠در تاریخ  73٣١/٠3/77نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات
غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است .عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است.
فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد .هدف از تشکیل این صندوق،
جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است .با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول،
تالش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد .برای نیل به این هدف ،صندوق در اوراق بهادار ( اوراق مشارکت ،اوراق
صکوک ،اوراق بهادار رهنی ،تعهد پذیره نویسی ،گواهی سپرده بانکی و  )...سرمایه گذاری می نماید .سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری
در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند .صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی ها صورت می
گیرد .ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذاران را حداکثر  1روز کاری پس از ارایه درخواست ابطال ضمانت کرده است .مدت فعالیت
صندوق به موجب ماده ( )3اساسنامه 3 ،سال است .مرکز اصلی صندوق تهران خیابان آفریقا ،خیابان شهید وحید دستگردی(ظفر) ،شماره،٠11
طبقه اول واقع شده و صندوق دارای  1شعبه در تهران و  ١شعبه در شهرستان است.

 )3اهداف و استراتژی صندوق:
هدف از تشکیل صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها با درآمد ثابت و مدیریت این سبد است .راه اندازی
صندوق ها با بازده بدون ریسک به عنوان محصولی که سایر نهادهای مالی و سرمایه گذاران حقیقی میتوانند با قرار دادن آن در کنار سایر
ابزارهای ریسکی مانند سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق سهام  ،ریسک فعالیت در بازار سرمایه را کنترل و مدیریت نمایند از مهمترین
هدفهای این صندوق است .عالوه بر مزیت یاد شده با توجه به احتمال کاهش نرخ بهره در آینده ،سرمایه گذاری در اوراق با بازده ثابت در
مقایسه با نرخ های آتی  ،می تواند گزینه ای جذاب برای گروههای با درجه ریسک پذیری کمتر تلقی گردد.
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 )4ریسک سرمایه گذاری در صندوق:
صندوق سرمایه گذاری مذکور با ریسک های نکول  ،نقد شوندگی و بازار روبروست .از آنجایی که تمام دارایی های صندوق در اوراق بهادار با
درآمد ثابت سرمایه گذاری شده است که حداقل سود فعلی آنها  %71می باشد لذا سرمایه گذاران هیچگونه ریسکی از این بابت متحمل نمی
شوند .
سرمایه گذاران الزم است با آگاهی کامل و مطالعه دقیق این بیانیه و امیدنامه صندوق ،اقدام به سرمایه گذاری در این صندوق نمایند .مدیریت
این صندوق بر این اعتقاد است که سرمایه گذاران صندوق بطور عمده افرادی می باشند که از ریسک پذیری کمی برخوردارند .از این رو،
سعی شده است با اتخاذ استراتژی های سرمایه گذاری مناسب ریسک های یاد شده را مدیریت نمایند.
هرچند تمهیدات الزم به عمل آمده است تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد ،ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق
همواره وجود دارد .بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های یاد شده در این بخش ،توجه
ویژه داشته باشند .دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق ،تمام ریسک های فرا روی صندوق را می
پذیرند .در سایر بندهای این بخش ،برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق برشمرده شده اند.

 )5انواع واحدهای سرمایه گذاری:
 -7-3در ازای سرمایه گذاری در صندوق ،گواهی سرمایه گذاری صادر میشود .در گواهی سرمایه گذاری تعداد واحدهای سرمایه گذاری هر
سرمایه گذار درج می شود .واحدهای سرمایه گذاری به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می شود .حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
ممتاز و عادی از همه لحاظ با یکدیگر یکسان است .دارنده واح دهای سرمایه گذاری ممتاز مادامیکه حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری
ممتاز مذکور در اساسنامه را در اختیار داشته باشد ،دارای حق رأی است و میتواند در مجامع صندوق ،از حق رأی خود استفاده کند .دارندگان
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نمی توانند با درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود ،سهم خود را از داراییهای صندوق مطالبه کنند،
ولی میتوانند واحدهای سرمایه گذاری ممتاز خود را به دیگران واگذر کنند.
 -٠-3دارنده واحدهای سرمایه گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمیتواند در مجامع صندوق شرکت نماید ،بلکه میتواند مطابق اساسنامه
در خواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را ارائه دهد و سهم خود را از داراییهای صندوق پس از کسر بدهیها و سایر هزینه ها ،معادل خالص
ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری خود پس از کسر کارمزد ابطال دریافت کند .در صورتیکه مجمع صندوق ،رأی به تغییر اساسنامه یا
امیدنامه به استث نای تغییر مدیر ،متولی ،ضامن و حسابرس دهد ،این تغییرات یکماه بعد از اعالم ،اعمال میشود تا دارندگان واحدهای سرمایه
گذاری عادی ،فرصت کافی برای تصمیم گیری برای ادامه سرمایه گذاری یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود داشته باشند .طی مدت 3٠
روز یاد شده اساسنامه و امیدنامه قبلی کماکان حاکم خواهد بود.
 -3-3واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به میزان  7٠0٠٠٠میلیون ریال شامل تعداد  7٠0٠٠٠واحد سرمایه گذاری ممتاز در ابتدای
تأسیس صندوق و قبل از پذیره نویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق تماما به صورت نقد توسط موسسان خریداری شده و
وجوه مربوطه به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز شده است .هویت موسسان که مطابق اساسنامه حق رأی دارند ،در هنگام پذیره
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نویسی اولیه منتشر شده است .هویت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند ،هر ساله در گزارشهای
مالی ساالنه صندوق درج می شود.

 )6محل اقامت صندوق:
محل اقامت مدیر صندوق در شهر تهران خیابان آفریقا ،خیابان شهید وحید دستگردی(ظفر) ،پالک  ،٠11طبقه اول تعیین شده است.

 )7ارکان صندوق سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه از ارکان زیر تشکیل شده است:

 -1-7مجمع صندوق:
مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف بعالوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و
رسمیت می یابد .
در تاریخ ترازنامه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است :
تعداد واحدهای

درصد واحدهای

ممتاز تحت تملک

تحت تملک

1

کارگزاری بانک خاورمیانه (سهامی خاص)

3.000

30

2

بانک خاورمیانه (سهامی عام)

7.000

70

10.000

100

نام دارندگان واحد های ممتاز

ردیف

جمع

 -2-7مدیر صندوق:
مدیر صندوق ،شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه (سهامی خاص) است که در تاریخ  731١/7٠/71با شمارة ثبت  7٠٠٠73با سرمایه اولیه
یکصد میلیون ریال و با نام شرکت کارگزاری سهام پویا (سهامی خاص) نزد مرجع ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده و در تاریخ
 73٣٠/٠3/٠7پیرو تغییر مالکیت به شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه (سهامی خاص) تغییر نام داد .نشانی مدیر عبارت است از خیابان
آفریقا ،خیابان شهید وحید دستگردی ،شماره ،٠11طبقه اول.
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 -3-7متولی صندوق:
متولی صندوق ،شرکت سبدگردانی نوین نگر آسیا است که در تاریخ  73٣3/٠1/٠1به شماره ثبت  ١030٠١نزد مرجع ثبت شرکتهای
شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارتست از تهران ،بلوار میرداماد ،روبروی بانک مرکزی ،برج رز میرداماد ،طبقه  ،١واحد
.١٠3

 -4-7ضامن نقدشوندگی صندوق:
ضامن نقدشوندگی صندوق ،شرکت بانک خاورمیانه است که در تاریخ  73٣7/٠1/٠٠به شماره ثبت  ١3٠٣13نزد مرجع ثبت شرکتهای
شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی ضامن نقدشوندگی عبارتست از تهران ،خیابان احمدقصیر (بخارست) ،نبش خیابان پنجم،
پالک.٠

 -5-7حسابرس صندوق:
حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسی سخن حق است که در تاریخ  7317/7٠/3٠به شماره ثبت  7١1٣٠نزد مرجع ثبت شرکتهای
شهرستان تهران به ثبت رسیده است .
نشانی حسابرس :تهران ،میدان آرژانتین ،ابتدای بزرگراه آفریقا ،پالک  ،7٠واحدهای  ٠و  ،3طبقه اول.

 )8صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
سرمایۀ صندوق (تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نزد سرمایه گذار) ،از طریق صدور واحدهای سرمایه-گذاری عادی افزایش و از طریق
ابطال آن ها کاهش می یابد .صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذراری عادی به تقاضای سرمایه گذاران و بر اساس اساسنامه به قیمت های
معینی صورت می پذیرد .هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه گذاری ،حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه
گذار(مذکور در بخش  77امیدنامه) تأمین شود ،صدور واحدهای سرمایه گذاری متوقف خواهد شد .برای صدور یک واحد سرمایه گذاری به
نام سرمایه گذار ،وی باید قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز درخواست را به عالوه کارمزد صدور ،به حساب صندوق واریز کند و
مراحل پیش بینی شده طبق رویۀ پذیره نویسی ،صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری را که در تارنمای صندوق منتشر شده ،طی نماید.
در عین حال ضامن نقدشوندگی نیز می تواند صدور واحدهای سرمایه گذاری را پس از تشکیل صندوق در هر زمان متوقف نماید.

 )9محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه
هزینه سرمایه گذاری در صندوق به دو بخش تقسیم میشود؛ بخشی از این هزینه ها از محل داراییهای صندوق پرداخت می شود و به همین
دلیل ارزش خالص دارایی های صندوق کاهش می یابد و بخش دیگری از این هزینه ها مستقیما از سرمایه گذاران اخذ می شود.
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آن قسمت از هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است به صورت روزانه و به شرح جدول زیر
محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه
هزینههای تأسیس
(شامل تبلیغ پذیره نویسی)

هزینههای برگزاری
مجامع صندوق

شرح نحوة محاسبه هزینه
حداکثر  3میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و تصویب مجمع صندوق
حداکثر تا مبلغ  7٠میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
ساالنه چهل و نه در ده هزار ( )٠0٠٠٠3از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و یک در ده هزار از تفاوت روزانۀ

کارمزد مدیر

سود علیالحساب دریافتی ناشی از سپردهگذاری در گواهی سپرده یا حسابهای سرمایهگذاری بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری
ایرانی نسبت به باالترین سود علیالحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده*.

کارمزد متولی
کارمزد ضامن
نقدشوندگی
حق الزحمه حسابرس
حقالزحمه و کارمزد
تصفیۀ مدیرصندوق
حق پذیرش و عضویت
در کانونها
هزینههای دسترسی به
نرمافزار ،تارنما و خدمات
پشتیبانی آنها

ساالنه دو در ده هزار ( )٠0٠٠٠از متوسط روزانۀ ارزش خالص داراییهای صندوق ،که حداقل  ٠3٠و حداکثر  ١٠٠میلیون ریال خواهد
بود*.
ساالنه چهل و نه در ده هزار ( )٠0٠٠٠3از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و یک در ده هزار از تفاوت روزانۀ
سود علیالحساب دریافتنی ناشی از سپردهگذاری در گواهی سپرده یا حسابهای سرمایهگذاری بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری
نسبت به باالترین سود علیالحساب دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده*.
ساالنه مبلغ ثابت  7٠٠میلیون ریال
معادل ( %٠/3سه در هزار  )٠0٠٠3خالص ارزش روز داراییهای صندوق در آغاز دورة اولیه تصفیه میباشد**.
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور ،مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به
تصویب مجمع صندوق برسد***.
هزینهی دسترسی به نرمافزار صندوق ،نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینههای پشتیبانی آنها ساالنه تا سقف  ١٠٠میلیون ریال با
ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق****

* کارمزد مدیر ،متولی و ضامن نقدشوندگی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا خالص ارزش دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب
دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود .اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.
** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر  )303n*(/٠0٠٠3ضربدر خالص ارزش دارایی
های صندوق در پایان روز قبل ،در حساب ها ذخیره می شود .در این رابطه  ،nبرابر است با  3یا نسبت طول عمر صندوق به سال ،هرکدام
کمتر باشد .هر زمان ذخیرة صندوق به سه در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ روزهای قبل رسید ،محاسبۀ ذخیرة تصفیه و ثبت
آن در حساب های صندوق متوقف میشود .هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبۀ یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ،ذخیرة ثبت شده
کفایت نکند ،امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.
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*** مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر با  3میلیون ریال است.
**** هزینه های دسترسی به نرم افزار ،تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و
توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می شود.
هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود عبارتند از:
شرح هزینه

دریافت
کننده

کارمزد
صدور

کارمزد
ابطال

مدیر
ثبت

ندارد
الف) بخش ثابت:
مبلغ  ٠٠0٠٠٠ریال برای ابطال هر گواهی سرمایهگذاری
ب) بخش متغیر:
عالوه بر مبلغ بند (الف) مبالغ زیر:
درصورتیکه تاریخ ابطال کمتر از  73روز با تاریخ صدور گواهی سرمایهگذاری فاصله داشته باشد ،در
صورت ایجاد سود برای سرمایهگذار ،تنها اصل مبلغ سرمایهگذاری به سرمایهگذار بازگردانده خواهد
شد و سود سرمایهگذاری به آن تعلق نخواهد گرفت.

مدیر
ثبت

صندوق

 )10حداقل و حداکثر واحدهای سرمایهگذاری
حددداقل تعددداد واحدددهای سددرمایهگددذاری نددزد سددرمایهگددذاران (ممتدداز و عددادی) کدده بددرای شددروع دوره فعالیددت ضددرورت دارد برابددر بددا
 3٠0٠٠٠واحددد سددرمایهگددذاری اسددت .صددندوق در طددول دورة فعالیددت خددود ملددزم بدده رعایددت حددداقل مددذکور نیسددت .صددندوق در هددر زمددان
حداکثر تا تعداد  3٠٠0٠٠٠واحد سرمایه گدذاری (ممتداز و عدادی) خواهدد داشدت .بدا توجده بده اینکده تعدداد واحددهای سدرمایهگدذاری ممتداز بده
تعددداد  7٠0٠٠٠واحددد ثابددت اس دت ،بنددابراین صددندوق در هددر زمددان حددداکثر تعددداد  ١٣٠0٠٠٠واحددد سددرمایهگددذاری عددادی نددزد سددرمایهگددذاران
خواهدد داشددت .بدر اسدداس نامدۀ شددمارة  7٠٠/331مدورخ  73٣١/٠1/٠٣سددازمان بدورس و اوراق بهددادار سدقف واحدددهای سدرمایهگددذاری صددندوق
از  3٠٠0٠٠٠واحددد بدده  ٠0٠٠٠0٠٠٠واحددد از تدداریخ صددورتجلسددۀ مجمددع مددورخ  73٣١/٠0/٠٣تغییددر یافددت و همچنددین بددر اسدداس نامددۀ شددمارة
 7٠7/17٣٠مدددورخ  73٣١/77/٠٠سدددازمان بدددورس و اوراق بهدددادار سدددقف واحددددهای سدددرمایهگدددذاری صدددندوق از  ٠0٠٠٠0٠٠٠واحدددد بددده
 ١0٠٠٠0٠٠٠واحددد از تدداریخ  73٣١/77/٠٠افددزایش یافددت و همچنددین در تدداریخ  73٣3/٠٠/٠3از  ١0٠٠٠0٠٠٠واحددد بدده  30٠٠٠0٠٠٠واحددد
و نیددز در تدداریخ  73٣3/٠3/3٠براسدداس نامدده شددماره  7٠7/70١31از  30٠٠٠0٠٠٠بدده  10٠٠٠0٠٠٠واحددد افددزایش یافتدده اسددت و بددر اسدداس
نامۀ شمارة  7٠٠/73١03در تاریخ  73٣3/7٠/٠3از  10٠٠٠0٠٠٠واحد به  730٠٠٠0٠٠٠واحد افزایش یافت.
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 )11دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ :1395/09/30

ردیف

نام دارندگان واحهای ممتاز تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک درصد واحدهای تحت تملک

1

بانک خاور میانه

7,000

70

2

کارگزاری بانک خاورمیانه

3,000

30

جمع

10,000

100

 )12وضعیت واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ :1395/09/30

عنوان

تعداد

ارزش هر واحد

ارزش کل واحدها

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق

10,000

1,000,000

10,000,000,000

واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق

6,260,900

1,000,000

6,260,900,000,000

جمع

6,270,900
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)13تعداد واحدهای سرمایه گذاری از شروع فعالیت به تفکیک ماه به شرح زیر می باشد:
ماه

تعداد واحدهای ممتاز

تعداد واحدهای عادی صادر شده

تعداد واحدهای عادی ابطال شده

تعداد کل واحدهای موجود

اردیبهشت 94

10,000

50,894

0

60,894

خرداد 94

10,000

11,650

8,424

64,120

تیر 94

10,000

52,810

335

116,595

مرداد 94

10,000

420,086

58,838

477,843

شهریور 94

10,000

525,400

8,584

994,659

مهر 94

10,000

495,453

60,633

1,429,479

آبان 94

10,000

278,032

59,984

1,647,527

آذر 94

10,000

126,517

56,578

1,717,466

دی 94

10,000

325,286

44,587

1,998,165

بهمن 94

10,000

443,170

41,881

2,399,454

اسفند 94

10,000

1,936,608

544,431

3,791,631

فروردین 95

10,000

321,936

113,657

3,999,910

اردیبهشت 95

10,000

1,452,894

502,977

4,949,827

خرداد 95

10,000

360,432

323,936

4,986,323

تیر 95

10,000

126,169

114,481

4,998,011

مرداد 95

10,000

951,504

237,647

5,711,868

شهریور 95

10,000

1,399,326

183,671

6,927,523

مهر 95

10,000

288,353

237,191

6,978,685

آبان 95

10,000

330,537

317,148

6,992,074

آذر 95

10,000

337,114

1,058,288

6,270,900

10,234,171

3,973,271

جمع
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 )14آخرین وضعیت صندوق  ( :در تاریخ )1395/09/30

6.270.902.528.655

کل خالص دارایی ها
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری

1.017.436

آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری

1,016.399

گواهی های ممتاز

10.000

گواهی های عادی

6.270.900

تعداد اشخاص حقیقی

2281

سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی

%90

تعداد اشخاص حقوقی

21

سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقوقی

%10

 )15ترکیب دارایی های صندوق :

خالص ارزش

عنوان

نسبت به کل
دارایی ها

30٠٠٣0111٠3٣01٣٣

%10/07٠

سرمایهگذاری در سپرده بانکی

703٠٠0٠١٣01٠101٠٣

%٠٠/137

سایر داراییها

33031٣٠٠٣001٠

%٠/33٣

جمع

6.565.416.797.400

%7٠٠

سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب
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 )16بازدهی صندوق :
خالص ارزش

بازدهی تحقق

بازدهی

تاریخ

هر واحد

یافته(درصد)

شناسایی

73٣١/٠3/37

70٠٠٣0٠٠3

٠/٣%

*%52.93

دومین دوره تقسیم سود

73٣١/٠0/37

70٠0٠0٣0٣

0/3%

24/71%

سومین دوره تقسیم سود

73٣١/٠1/3٠

70٠7٣0٠3٠

%70٣٠

%23.42

چهارمین دوره تقسیم سود

73٣١/٠1/3٠

70٠7٣01٠3

%701٣

%23.03

پنجمین دوره تقسیم سود

73٣١/٠٣/3٠

70٠٠٠01١٠

%70٣

%23.1

ششمین دوره تقسیم سود

73٣١/7٠/3٠

70٠710٣٠٣

%70٣

%23

هفتمین دوره تقسیم سود

73٣١/77/3٠

70٠710٣33

%70٣

%23.3

هشتمین دوره تقسیم سود

73٣١/7٠/٠٣

70٠٠٠0٣١٠

%٠07

26.3%

نهمین دوره تقسیم سود

73٣3/٠7/37

70٠٠٠0٠10

7/11%

23/02%

دهمین دوره تقسیم سود

73٣3/٠٠/37

7٠0٠7٣0333

7/1٣%

%23

یازدهمین دوره تقسیم سود

73٣3/٠3/37

7٠0٠7٣03١١

7/1٣%

23/01%

دوازدهمین دوره تقسیم سود

73٣3/٠١/37

7٠0٠7100٣٠

7/1%

22%

سیزدهمین دوره تقسیم سود

73٣3/٠3/37

7٠0٠710013

7/17%

22%

چهاردهمین دوره تقسیمسود

73٣3/٠0/37

7٠0٠710130

7/13%

21%

پانزدهمین دوره تقسیم سود

73٣3/٠1/3٠

70٠7103٠1

7/13%

21/3%

شانزدهمین دوره تقسیم سود

73٣3/٠1/3٠

70٠7003٣1

7/0١%

20%

هفدهمین دورهتقسیم سود

73٣3/٠٣/3٠

70٠7003٣٣

7/0١%

20%

شده(ساالنه)
نخستین دوره تقسیم سود

* دلیل افزایش بازدهی در این دوره به دلیل پذیرهنویسی در تاریخ  73٣١/٠٠/73و اخذ مجوز فعالیت صندوق در تاریخ  73٣١/٠3/77می باشد  .در طول
این دوره به منابع مالی صندوق سود تعلق گرفته و طبق قوانین گزارشگری عملکرد صندوق ،از روز دریافت مجوز تأسیس از سازمان بورس در نظر گرفته
میشود.
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 )17مقایسه بازده صندوق :

بازده صندوق

شاخص صندوق

شاخص بازار

یک هفته اخیر

0/38

--

-0/77

یک ماه اخیر

1/64

--

1/06

سه ماه اخیر

5/03

--

4/8

یکسال اخیر

22/29

--

30/24

 )18مقایسه روند بازدهی صندوق و سایر شاخص ها:
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 )19قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری صندوق :
نمودارهای زیر روند نرخ صدور و ابطال واحدهای صندوق را طی این دوره شان می دهند:

قیمت صدور
1,025,000
1,014,372

1,020,000
1,015,000

1,015,776
1,019,379

1,010,000
1,007,117

قیمت صدور

1,005,000
1,000,000

1,001,548

995,000

1395/01/01
1395/01/13
1395/01/25
1395/02/06
1395/02/18
1395/02/30
1395/03/11
1395/03/23
1395/04/04
1395/04/16
1395/04/28
1395/05/09
1395/05/21
1395/06/02
1395/06/14
1395/06/26
1395/07/07
1395/07/19
1395/08/01
1395/08/13
1395/08/25
1395/09/07
1395/09/19

990,000

قیمت ابطال
1,025,000
1,018,984
1,018,400

1,020,000
1,012,056

1,015,387

1,012,605

1,015,000
1,010,000
1,005,000
1,000,000

قیمت ابطال

995,000
990,000

1395/01/01
1395/01/13
1395/01/25
1395/02/06
1395/02/18
1395/02/30
1395/03/11
1395/03/23
1395/04/04
1395/04/16
1395/04/28
1395/05/09
1395/05/21
1395/06/02
1395/06/14
1395/06/26
1395/07/07
1395/07/19
1395/08/01
1395/08/13
1395/08/25
1395/09/07
1395/09/19
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 )20تعداد واحدهای سرمایهگذاری:
8111111

تعداد واحد سرمایه گذاری نزد سرمایه داران

6,992,726

6,022,744

7111111
۶111111

4,993,016

۵111111
۴111111
3111111
2111111
1111111
1

1395/01/01
1395/01/11
1395/01/21
1395/01/31
1395/02/10
1395/02/20
1395/02/30
1395/03/09
1395/03/19
1395/03/29
1395/04/08
1395/04/18
1395/04/28
1395/05/07
1395/05/17
1395/05/27
1395/06/06
1395/06/16
1395/06/26
1395/07/05
1395/07/15
1395/07/25
1395/08/04
1395/08/14
1395/08/24
1395/09/03
1395/09/13
1395/09/23

 )21سود هر واحد صندوق
سود هر واحد
سود هر واحد

70000
60000
50000
40000
30000
16.339 20000
10000
0

62.969

22.076

18.685

18.964

1395/09/30

1395/08/30

1395/07/30

1395/06/31

1395/05/31

1395/04/31

1395/03/31

1395/02/31

1395/01/31

1394/12/25

1394/11/30

1394/10/30

1394/09/30

1394/08/30

1394/07/30

1394/06/31

1394/03/31

تاریخ اعمال سود

ارقام و مطالب فوق بر اساس دفاتر تهیه شده و با اسناد ومدارک صندوق مطابقت کامل دارد .
کارگزاری بانک خاور میانه
مدیر صندوق
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