صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما
گزارش عملکرد دوره  6ماه و  21روزه منتهی به  31خرداد ماه 1401

مقدمه:

صندوق سرمایهگذاری سهامی اهرمی کاریزما با شماره  11912نزد سبا 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 .مدیریت دارایی های
صندوق توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد .عالقمندان برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه
صندوق را مطالعه کنند .برای دریافت اطالعات مربوط به عملکرد صندوق نیز می توانید به بخش بازدهی  ,خالص ارزش دارائیها و نمودارهای تارنما به آدرس
 www.ahrom.charisma.irمراجعه کنید.

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما در یك نگاه:
ا -1-1ارکان صندوق:
مدیر صندوق :شرکت سبد گردان کاریزما
متولی صندوق :موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابرس صندوق :موسسه حسابرسی رازدار

 -1-2گروه مدیران سرمایه گذاری:
آقای آرش غفاری
خانم شیرین معطر طهرانی

آقای سعید ویسی زاده

 -1-3مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

نام دارندگان

تعداد واحدهای

درصد واحدهای

واحدهای ممتاز

ممتاز تحت تملك

تحت تملك

شرکت سبد گردان کاریزما (سهامیخاص)

٦,٠٠٠,٠٠٠

٦٠

شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما

٢,٠٠٠,٠٠٠

٢٠

شرکت سرمایه گذاری کاریزما

٢,٠٠٠,٠٠٠

٢٠

١٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠٠

-1-4آخرین وضعیت صندوق:
آخرین وضعیت صندوق در تاریخ  1401/03/31به شرح زیر می باشد:
خالص ارزش روز دارایی های دارندگان واحدهای ممتاز 8,240,015,108,670 :ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی 10,000,000 :واحد
تعداد کل واحدهای ممتاز سرمایه گذاری658,500,000 :
تعداد کل واحدهای عادی سرمایه گذاری744,585,326 :
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری 10.000ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ گزارش 12,428 :ریال  12,278ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری عادی در تاریخ گزارش 11,014 :ریال

-1-5مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار :
بازده صندوق

شاخص بازار

یک هفته اخیر

-4.76

-2.19

یک ماه اخیر

-11.74

-2.69

سه ماه اخیر

17.01

12.61

یکسال اخیر

0

31.74

دوره/سال

 -1-6ترکیب دارایی های صندوق :
مبلغ

شرح

درصد از کل دارایی ها

سپرده بانکی

15,316,785,670

0.09%

سهام

14,245,966,691,136

85.10%

اوراق مشارکت

2,040,958,680,101

12.19%

سایر

438,055,876,450

2.62%

جمع

16,740,298,033,357

100%

 -1-7تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق :

روند تغییر کل خالص ارزش داراییهای صندوق در نمودار زیر نشان داده شده است.

کل خالص ارزش دارایی

9,500,000,000,000

8,500,000,000,000

7,500,000,000,000

6,500,000,000,000

5,500,000,000,000

4,500,000,000,000

3,500,000,000,000

2,500,000,000,000

1,500,000,000,000
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1400/10/17
1400/10/23
1400/10/29
1400/11/05
1400/11/11
1400/11/17
1400/11/23
1400/11/29
1400/12/05
1400/12/11
1400/12/17
1400/12/23
1400/12/29
1401/01/06
1401/01/12
1401/01/18
1401/01/24
1401/01/30
1401/02/05
1401/02/11
1401/02/17
1401/02/23
1401/02/29
1401/03/04
1401/03/10
1401/03/16
1401/03/22
1401/03/28

 -1-8بازدهی صندوق :

بهطورکلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری ,تأمین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری است .در نمودار زیر خالص
ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری ممتاز برای دوره مالی  6ماه و  21روزه منتهی به  1401/03/31نمایش داده شده است.

خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری
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1400/11/24
1400/11/29
1400/12/04
1400/12/09
1400/12/14
1400/12/19
1400/12/24
1400/12/29
1401/01/05
1401/01/10
1401/01/15
1401/01/20
1401/01/25
1401/01/30
1401/02/04
1401/02/09
1401/02/14
1401/02/19
1401/02/24
1401/02/29
1401/03/03
1401/03/08
1401/03/13
1401/03/18
1401/03/23
1401/03/28

 -1-9تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق :

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایهگذاران طی دوره مالی  3ماه و  21روزه منتهی به  1401/03/31نمایش داده شده است.

تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران
1,003,800,000
903,800,000
803,800,000
703,800,000
603,800,000
503,800,000
403,800,000
303,800,000
203,800,000
103,800,000
3,800,000
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1400/10/05
1400/10/11
1400/10/17
1400/10/23
1400/10/29
1400/11/05
1400/11/11
1400/11/17
1400/11/23
1400/11/29
1400/12/05
1400/12/11
1400/12/17
1400/12/23
1400/12/29
1401/01/06
1401/01/12
1401/01/18
1401/01/24
1401/01/30
1401/02/05
1401/02/11
1401/02/17
1401/02/23
1401/02/29
1401/03/04
1401/03/10
1401/03/16
1401/03/22
1401/03/28

