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معرفی «صندوق سرمايهگذاري اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ»
صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ در تاریخ  1393/06/17تحت شماره  11281نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به
ثبت رسیده و مجوز فعالیت صندوق در تاریخ  1393/06/19صادر شده است .همچنین ،صندوق در تاریخ  1393/06/12تحت شماره  34537نزد مرجع
ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است .الزم به ذکر است طی مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ،از تاریخ  1397/08/01نوع صندوق از در سهام به
بازارگردانی تغییر یافت .مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ( )5اساسنامه 3 ،سال است.
الزم به ذکر است مجوز فعالیت صندوق طی نامۀ شمارۀ  122/37492مورخ  1397/05/03سازمان بورس و اوراق بهادار ،تا تاریخ 1397/05/31
تمدید گردید .همچنین مجدداً مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ  1397/12/11طی صورتجلسه مجمع مورخ  1397/05/30از سازمان بورس و اوراق بهادار
اخذ گردید .به استحضار میرساند مجوز فعالیت صندوق مطابق مصوبات مجمع تاریخ  1397/12/07از سوی سازمان بورس و او.راق بهادار تا تاریخ
 1398/12/11تمدید گردید.

کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ مطابق با مفاد اساسنامه در
تارنمای صندوق به آدرس  http://ehafezfund.comدرج گردیده است .ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع
عمومی مؤسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.
مدير

شرکت مشاور سرمايهگذاري هدف حافظ

متولی

شرکت مشاور سرمايهگذاري آرمان آتی

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزموده کاران
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عملیات اجرايی دوره
 -1طی دوره مالی مورد گزارش از تاریخ  1398/03/01تاا  ،1398/05/31درخواسات صادور و ابطاال از طریاق مادیر ثبات
صندوق در سیستم عملیاتی صندوق به ثبت نرسیده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایهگذاری صاندوق در
پایان دوره  54،495واحد میباشد.
ترکیب سرمايه گذاران
 -2دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز در تاریخ  1398/05/31بهشرح زیر است:

رديف

تعداد واحدهاي ممتاز تحت تملک

نام دارندگان واحدهاي ممتاز

1

شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)

10،000

2

شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد

5،000

3

شرکت سرمایه گذاری ایران

17،400

4

شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

2،600

5

جمع کل

35,000

 -3باتوجه به سهولت ورود و خروج سرمایه گذاران به صندوقهای سرمایهگذاری ترکیب سرمایهگذاران در این صندوقها
دائماً در حال تغییر است ،آخرین ترکیب سرمایهگذاران به تفکیک حقیقی و حقوقی در تاریخ  1398/05/31به شرح
زیر می باشد:

ترکیب سرمايهگذاران

تعداد سرمايهگذاران

تعداد واحدهاي سرمايهگذاري

درصد سرمايهگذاري

سرمایهگذاران حقوقی

4

54،495

100

جمع

4

54,495

100
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عملكرد صندوق
 -4بازده صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ در دوره مالی  3ماهه منتهی به تاریخ 1398/05/31
برابر  27.4درصد و بازده بازار نیز معادل  25درصد بوده است .از آنجاییکه عملیات اصلی صندوق سرمایهگذاری،
ایفای تعهدات بازارگردانی میباشد لذا مقایسۀ بازدهی آن با بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار ،صحیح نمیباشد.

خالص ارزش دارايیها
 -5روند خالص ارزش داراییهای صندوق از تاریخ  1398/03/01تا تاریخ  1398/05/31به شرح نمودار زیر است:
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ترکیب دارايیهاي صندوق
تر کیب داراییهای صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ  1398/05/31به قرار زیر بوده است:

ترکیب دارايی ها در صندوق

دارايی

خالص ارزش فروش (ريال)

نسبت به کل دارايی ها (درصد)

سپرده بانکی و موجودی نقد

32،133،163،117

44%

پرتفوی سهام

26،407،166،935

36%

اوراق بهادار با درآمد ثابت

8،806،167،479

12%

سایر

5،032،936،896

7%

72،379،434،427

100%

جمع

از آنجاییکه تنها سهام موجود در پرتفوی صندوق ،سهام ونیرو میباشد لذا ترکیب دارایی صندوق به شرح نمودار ذیل ارائه
میگردد:

ترکیب صنايع در صندوق
صنعت

خالص ارزش فروش (ريال)

نسبت به کل دارايی ها (درصد)

سرمایهگذاری

26،407،166،935

36

جمع

26،407،166،935

36
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صورتهاي مالی
خالصه صورت های مالی صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ برای دوره مالی  3ماهه منتهی به
 1398/05/31مطابق جداول ذیل میباشد:
صورت خالص دارايیها
در تاريخ 1398/05/31
ريال

دارايیها:
سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم

26،407،166،935

سرمایهگذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

32،082،072،930

سرمایهگذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

8،806،167،479

حسابهای دریافتنی

1،712،016،791

سایر داراییها

278،951،099

موجودی نقد

51،090،187

جاری کارگزاران

3،041،969،006

جمع داراییها

72،379،434،427

بدهیها:
پرداختنی به ارکان صندوق

759،000،950

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

543،447،085

جمع بدهیها

1،302،448،035
71,076,986,392

خالص دارايیها:

1,304,285

خالص دارايیهاي هر واحد سرمايهگذاري
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صورت سود و زيان

سال مالی منتهی به 1398/05/31
ريال

درآمدها:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار

5.733.594.407

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

6.549.921.422

سود سهام

1.664.643.700

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

1.774.404.077

سایر درآمدها

2.832.760

جمع درآمدها

15.725.396.366

هزينه ها:
هزینه کارمزد ارکان

)(227,246,253

سایر هزینه ها

)(156,378,700

جمع هزینه ها

)(383,624,953

سود (زيان) خالص

15,341,771,413
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