صندوق سرمایهگذاری مشترک خوارزمی
گزارش عملکرد
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به  23اردیبهشت ماه 1398

مقدمه
در اجرای مفاد ماده  232اصالحیه قانون تجارت ،مصوب اسفند ماه  1347و ماده  45قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله
گزارش فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایهگذاری مشترک خوارزمی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به  23اردیبهشت
ماه  1398بر پایه سوابق ،مدارک و اطالعات موجود ارائه میگردد .گزارش حاضر بهعنوان گزارش نه ماهه مدیران
سرمایهگذاری ،مبتنی بر اطالعات ارائه شده در صورتهای مالی صندوق بوده و اطالعات ارائهشده در آن نشاندهنده وضعیت
عمومی صندوق و عملکرد مدیران آن در دوره مزبور میباشد .اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع
عمومی صندوق می باشد ،با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مجموعه مدیریت صندوق و انطباق با مقررات قانونی و
اساسنامه صندوق تهیه و ارائه میگردد.

تاریخچه فعالیت صندوق
صننندوق سننرمایهگننذاری مشننترک خننوارزمی کننه صننندوقی بننا سننرمایه بنناز در اننندازه کو ننک م سننوب مننیشننود ،در
تننناری  1390/05/23ت نننت شنننماره  10896ننننزد سنننازمان بنننورس اوراق بهنننادار و در تننناری  1390/05/23طننی
شنماره  27971در اداره ثبنت شنرکت ها بنه ثبنت رسنیده اسنت .هندف از تشنکیل اینن صنندوق ،جمنعآوری سنرمایه از
سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراینی هنای منالی و مندیریت اینن سنبد اسنت .بنا توجنه بنه پنذیرش ریسنک منورد
قبول ،تالش می شود بیشنترین بنازدهی ممکنن نصنیب سنرمایه گنذاران گنردد .بنرای نینل بنه اینن هندف ،صنندوق در
سننها  ،حننق تقنند خرینند سننها پذیرفتننه شننده در بننورس و اوراق بهننادار بننا درآمنند ثابننت و س ن رده یننا گ نواهیهننای
س رده بانکی سرمایهگذاری مینماید.
منندت فعالیننت صننندوق بننه موجننب منناده  5اساسنننامه  2سننال شمسننی اسننت و طبننق صورتجلسننه مجمننع مننور
 1392/01/27صننندوق ،دوره فعالیننت آن بننه منندت  3سننال دی ننر تننا تنناری  ، 1395/05/23طبننق نامننه شننماره
 121/236364مننور  1392/06/24سننازمان بننورس و اوراق بهننادار بننه تصننویب رسننید .همچنننین طبننق مجمننع
مور  1396/03/20دوره فعالیت صندوق تا تاری  1399/02/23تمدید گردیده است.
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معرفی صندوق
جدول مشخصات صندوق سرمایهگذاری مشترک خوارزمی به شرح زیر میباشد:
صندوق سرمایهگذاری مشترک خوارزمی
نوع صندوق

صندوق با سرمایه باز  -در اندازه کو ک – سرمایهگذاری در سها

تاری آغاز فعالیت

1390/05/24

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان ال وریتم (سهامی خاص)

مدیران سرمایهگذاری

حامد قربانی ،نجیبه خوشرو ،سید م مد تقی پورمقیم

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

مرکز اصلی صندوق

تهران-خیابان ولیعصر -خیابان بزرگمهر-پالک  -16طبقه اول -واحد 108

سایت صندوق

http://www.kharazmifund.com/

طبق قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار بهعنوان نهاد ناظر و همچنین مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق ،در
این صندوق سرمایه گذاران با پرداخت وجه نقد به صندوق ،در صندوق سهامدار میشوند و با دریافت وجه از صندوق خارج
میگردند .ن وه سرمایهگذاری داراییهای صندوق در اساسنامه مشخص گردیده و خصوصیات آن در امیدنامه صندوق ذکر
شده است .صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی با دریافت مجوز تأسیس از سازمان بورس و اوراق بهادار ،از مصادیق
صندوقهای سرمایهگذاری موضوع بند  20ماده ( )1قانون بورس و اوراق بهادار م سوب شده و مطابق اساسنامه و مقررات
خود اداره می شود .کلیه اطالعات مالی و گزارشات مربوط به عملکرد در تارنمای صندوق منتشر میگردد.
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نصاب سرمایهگذاریهای صندوق
جدول زیر حد نصاب و م دودیتهای سرمایهگذاری را مطابق با مفاد امیدنامه صندوق نشان میدهد:

ردیف

حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری "در سهام"

موضوع سرمایه گذاری

1

سهام ،حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا
بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوقهای سرمایه
گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان

2

سهام و حقتقدم سهام منتشره از طرف یك ناشر

3

سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرا بورس
ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام

حداکثر  %10از کل دارایی های صندوق

4

سهام ،حقتقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یك صنعت

حداکثر  %30از کل داراییهای صندوق

5

واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"

حداکثر  %5از کل داراییهای صندوق و تا
سقف  %30از تعداد واحدهای صندوق
سرمایهپذیر که نزد سرمایهگذاران میباشد

6

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کاالیی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها

حداکثر  %5از کل داراییهای صندوق

7

اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام

8

اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

9

و سپرده بانکی سرمایهگذاری در گواهی سپرده بانکی

توضی ات

حداقل  %70از کل داراییهای صندوق

حداکثر  %5از اوراق منتشره ناشر

حداکثر  %5از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام
صندوق
حداکثر به تعداد سها پایه موجود در
پرتفوی مجاز سرمایهگذاری صندوق در
سها
حداکثر  %15از کل داراییهای صندوق
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 .1رعایت نصاب حنداقل سنرمایهگنذاری در سنها و حنق تقند سنها در صنندوقهنای سنرمایهگنذاری و نصناب
حننداکثر سننرمایهگننذاری در گننواهی سنن رده بننانکی و سنن رده بننانکی در  60روز آغنناز فعالیننت صننندوق و
همچنین در دورۀ تصفیۀ صندوق الزامی نیست.
 .2منظننور از سننرمایهگننذاری صننندوقهننا در سننایر صننندوقهننای سننرمایهگننذاری ،آن دسننته از صننندوقهننای
سننرمایهگننذاری اسننت کننه مطننابق مقننررات ،ابالغیننههننا ،اطالعیننههننا و بخشنننامههننای سننازمان امکننان
سرمایهگذاری صندوق در آنها وجود دارد.
 .3صننندوقهننای سرررمایهگررذاری صرررفاج مبرراز برره سرررمایهگررذاری در اوراق اختیررار فررروش تبعرری حررداکثر برره میررزان  %5از
حبر هررر یررك از اوراق اختیرار فررروش تبعرری منتشررره هچرتنده انانقرره اوراق اختیررار فرروش تبعرری منتشررره دارای ذینفر
واحرد باشرد ،صرندوق سررمایهگرذاری مبراز بره سرررمایهگرذاری در یکری از اوراق اختیرار فرروش تبعری برا شررایم مرذکور
خواهد بوده

اهداف صندوق
هدف از تشکیل صندوق ،جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است .با توجه
به پذیرش ریسک مورد قبول ،تالش میشود ،بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد .انباشته شدن سرمایه در
صندوق ،مزیتهای متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایهگذاران دارد:
اوالً؛ هزینۀ بکارگیری نیروهای متخصنننص ،گردآوری و ت لیل اطالعات و گزین
سرمایهگذاران تقسیم میشود و سرانۀ هزینۀ هر سرمایهگذار کاه

سنننبد بهینۀ اوراق بهادار بین همۀ

مییابد.

ثانیاً؛ صندوق از جانب سرمایه گذاران ،کلیۀ حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سها و کوپن اوراق بهادار
را انجا میدهد و در نتیجه سرانۀ هزینۀ هر سرمایهگذار برای انجا سرمایهگذاری کاه

مییابد.

ثالثاً؛ امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوعتر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری کاه

مییابد.

ریسکهای سرمایهگذاری در صندوق
تمهیدات الز به عمل آمده است تا سرمایهگذاری در صندوق سودآور باشد ولی احتمال وقوع زیان در سرمایهگذاریهای
صندوق همواره وجود دارد .بنابراین ،سرمایه گذاران باید به همه ریسکهای سرمایهگذاری در صندوق ازجمله ریسکهای
زیر توجه ویژه مبذول دارند.
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الف) ریسک کاهش ارزش داراییهای صندوق :صندوق عمدتاً در سها شرکتها سرمایهگذاری میکند .ارزش سها
شرکت ها در بازار تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،صنعت موضوع فعالیت و وضعیت
خاص شرکت است .قیمت سها در بازار میتواند کاه

یابد و در اثر آن صندوق و سرمایهگذاران آن متضرر شوند.

ب) ریسک نكول اوراق مشارکت :اوراق مشارکت شرکتها بخشی از داراییهای صندوق را تشکیل میدهد .گر ه
صندوق در اوراق مشارکتی سرمایهگذاری میکند که سود و اصل آن توسط یک مؤسسۀ 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.

ج) ریسک نوسان بازده بدون ریسک :در صورتیکه نر سود بدون ریسک( نظیر سود علیال ساب اوراق مشارکت
دولتی) در انتشارهای بعدی توسط ناشر افزای
در بازار کاه

یابد ،قیمت اوراق مشارکتی که سود حداقلی برای آنها تضمین شده است

مییابد .اگر صندوق در این نوع اوراق مشارکت سرمایهگذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین

توسط یک مؤسسۀ معتبر(نظیر بانک) تضمین نشده باشد ،با افزای

نر اوراق بدون ریسک ،صندوق ممکن است متضرر

شود.

واحدهای سرمایهگذاری صندوق و حقوق دارندگان آن
ارزش اسمی هر واحد سرمایهگذاری صندوق برابر با یک میلیون ریال است و این واحدها به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم
میشود .واحدهای سرمایهگذاری ممتاز که تعداد آنها  7500واحد است قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه توسط
مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری شده است .این نوع واحدهای سرمایهگذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر
هستند .ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح ذیل میباشد:
ردیف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

1

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

5000

2

شرکت سبدگردان ال وریتم

1000

13.33

3

شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی

1000

13.33

4

شرکت کارگزاری آینده ن ر خوارزمی

500

6.67

7500

100

جمـــع :
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تعداد واحدهای ممتاز

درصد واحدهای ممتاز

تحت تملک

تحت تملک
66.67

خالص ارزش داراییهای صندوق
ارزش روز دارایی های صندوق در پایان هر روز با مجموع وجوه نقد صندوق ،قیمت فروش اوراق بهادار صندوق ،ارزش روز
مطالبات صندوق (نظیر سود ت ققیافته دریافتنشده س ردههای بانکی و سها ) و ارزش سایر داراییهای صندوق به قیمت
بازار در پایان همان روز میباشد .روند تغییرات خالص ارزش داراییهای صندوق طی دوره مالی مورد نظر در نمودار زیر
ارائه شده است:

روند تغییر ارزش خالص دارایی های صندوق (میلیون ریال)

۴00،000
350،000
300،000
۲50،000
۲00،000
150،000
100،000
50،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 تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران در پایان همان
روز .خالص ارزش داراییهای هر واحد در ابتدا و انتهای دوره مالی مورد گزارش به ترتیب برابر با  5،748،994و 8،602،758
ریال میباشد .روند تغییرات خالص ارزش داراییهای هر واحد صندوق طی دوره مورد گزارش در نمودار زیر نمای
شده است.
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داده

روند تغییر ارزش خالص داراییهای هر واحد (لاير)
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
-

مقایسه بازدهی صندوق با بازدهی شاخص کل بورس
وضعیت عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی در مقایسه با شاخص کل از ابتدای تأسیس تا پایان دوره مورد
گزارش مطابق جدول و نمودار زیر میباشد:
مقایسه بازدهی دورهای صندوق سرمایهگذاری مشترک خوارزمی با شاخص کل

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

از زمان تاسیس

صندوق مشترک خوارزمی

3.5%

25.29%

10.98%

122.41%

760.29%

شاخص بازار (کل)

6.43%

31.51%

14.15%

120.62%

729.04%
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ترکیب پرتفوی صندوق
ترکیب داراییهای پرتفوی سرمایهگذاری صندوق و سهم هر یک از صنایع در آن مطابق نمودارهای زیر میباشد:

ترکیب داراییهای صندوق سرمایهگذاری مشترک خوارزمی
وجه نقد و شبه نقد;
8.32

پرتفوي سهام; 91.68

سهم صنایع در پرتفوی صندوق
سایر; 1۵.۲۰%

فلزات اساسي; 1۷.۰1%

عرضه برق ,گاز ,بخار و
آب گرم; ۵.۴۲%
خدمات فني و مهندسي;
۵.۴9%

فراورده هاي نفتي ،كك و
سوخت هسته اي;
1۵.۵۵%

بانكها و موسسات
اعتباري; ۷.8۰%
محصوالت شیمیایي;
1۵.۳۵%

استخراج كانه هاي
فلزي; 8.۴۵%
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ترکیب سرمایهگذاریها در پایان دوره
جدول زیر ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره مالی مورد گزارش را نشان میدهد.
عنوان

مبلغ (ریال)

درصد از کل داراییها

سرمایه گذاری در سها و حق تقد

304،637،336،587

%90.26

سرمایه گذاری در س رده بانکی

617،023،504

%0.18

سرمایه گذاری در گواهی س رده کاالیی

21،506،951،165

%6.37

حساب های دریافتنی تجاری

4،612،498،251

%1.37

سایر دارایی ها

127،920،261

%0.04

موجودی نقد

1،250،622،821

%0.37

جاری کارگزاران

4،742،756،956

%1.41

جمع

337,495,109,545

%100
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خالصه عملكرد صندوق
خالصه عملکرد صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه  1398به شرح زیر میباشد:
دوره مالی  9ماهه منتهی به

سال مالی منتهی به

1398/02/23

1397/05/23

مبلغ (ریال)

مبلغ (ریال)

سود(زیان) ت قق یافته اوراق بهادار

61،474،831،781

45،567،259،091

سود(زیان) ت قق نیافته ن هداری اوراق بهادار

48،412،475،249

39،541،951،401

خالص درآمد سود سها

2،578،616،851

12،781،641،476

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

2،168،984،580

361،660،026

سایر درآمدها

954،266،970

1،262،274،235

جمع درآمدها

115,589,175,431

99,514,786,229

هزینه کارمزد ارکان

()9،534،233،528

()6,604,381,281

سایر هزینه ها

()423،823،472

()470,223,840

جمع هزینه ها

()9,958,057,000

()7,074,605,121

سود(زیان) خالص

105,631,118,431

92,440,181,108

عنوان
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