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شرکت سبدگردان الماس

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
دارای مدیریت فعال و حرفهای
دارای زنجیرهای از ابزارهای مورد نیاز مشتریان
سبدگردانی اختصاصی با متوسط بازدهی باالی  %150در سال 97
صندوق سرمایهگذاری در سهام گنجینه ارمغان الماس با بازدهی  %109در سال 97

صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت الماس پایدار با بازدهی  %24ساالنه و روزشمار با پرداخت ماهانه
صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت الماس بیمه دی با بازدهی  %24ساالنه و روزشمار

بازارهای موازی
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بازدهی بازار سرمایه و بازارهای موازی از ابتدای سال  98تا انتهای مرداد 98

48.5%

15.6%

-12.4%

-14.9%

صفر

کاهش قیمت مسکن ،دالر و سکه پس از تاریخ فوق نیز محسوس است به عبارتی با توجه به کاهش تعداد و حجم معامالت در بازارهای موازی ،با مفروضات فعلی
انتظار افزایش قیمت قابل توجهی را در بازارهای مذکور نخواهیم داشت.

به نظر میرسد با مفروضات فعلی و با توجه به دورنمای بازارها ،بهترین بازار برای سرمایهگذاری بازار سرمایه میباشد.

الزم به ذکر است نرخ بهره در نظام بانکی در بیشتر مواقع کمتر از بازدهی صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت بوده است .بنابراین در صورتی که سرمایهگذاران
متمایل به سرمایهگذاری بدون ریسک باشند ،صندوقهای با درآمد ثابت گزینه مناسبتری نسبت به بانک میباشد.

سبدگردانی اختصاصی
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پارامترهای عملکردی
کارمزد سبدگردان (سالیانه)

متوسط بازدهی سبدها در سال  1397به طور متوسط بیش از  % 150بوده است.

بازدهی خارقالعاده بیش از  % 1200از یک سهم.
بازدهی تک سبد به میزان  % 4400به مدت دو سال.

سایر موارد مهم
حداقل مبلغ آورده مشتریان سبد  250میلیون تومان میباشد.
الزم به ذکر است کارمزد سبدگردان متناسب با آورده سرمایهگذاران محترم کامالً قابل
مذاکره بوده و موارد مذکور صرفاً الگوی کلی میباشد.

کارمزد متغیر

کارمزد ثابت

کمتر از 10
میلیارد ریال

بیشتر از 10
میلیارد ریال

زیر %20

صفر

صفر

%30 < r <%20

%20

%20

 %2ارزش روز سبد

%50 < r <%30
%100 < r <%50

باالی %100

%30

%40
%45

%25
%35

%40

صندوق با درآمد ثابت الماس پایدار
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معادل ساالنه (اسمی) بازدهی پرداخت شده یک سال اخیر صندوق پایدار
پرداخت سود روزشمار و ماهانه
سود پرداخت شده به سرمایهگذاران به روند با ثبات
 % 24ساالنه (اسمی) رسیده است که نرخ بازده موثر در
حدود  % 26.8میباشد.

24%

24%

24%

24%

23%

23%
22%

22%

صندوق دارای نرخ شکست نمیباشد.
تیر 98

همانطور که مشاهده میشود اختالف بین  NAVآماری و
 NAVابطال زیاد بوده که این اطمینان را ایجاد میکند
که حتی در شرایط ریزش بازار نیز صندوق قابلی ت
پرداخت سود  % 24را دارد.

خرداد 98

اردیبهشت 98

فروردین 98

اسفند 97

بهمن 97

دی 97

آذر 97

21%
آبان 97

21%

مهر 97

22%

شهریور 97

22%

مرداد 97

خالص ارزش دارایی صندوق به ازای هر واحد
1,200,000
1,150,000
1,100,000
1,050,000

NAVآماری
NAVابطال

1,000,000
950,000
900,000

لایر

پرداخت منظم سود در هر ماه و استفاده از پتانسیل بازار
سرمایه از نقاط مثبت صندوق پایدار میباشد.

برای اطمینان خاطر سرمایهگذاران ،این صندوق دارای
ضامن نقدشوندگی میباشد.

25%
24%
24%
23%
23%
22%
22%
21%
21%
20%
20%
19%

1397/03/31
1397/04/07
1397/04/14
1397/04/21
1397/04/28
1397/05/04
1397/05/11
1397/05/18
1397/05/25
1397/06/01
1397/06/08
1397/06/15
1397/06/22
1397/06/29
1397/07/05
1397/07/12
1397/07/19
1397/07/26
1397/08/03
1397/08/10
1397/08/17
1397/08/24
1397/09/01
1397/09/08
1397/09/15
1397/09/22
1397/09/29
1397/10/06
1397/10/13
1397/10/20
1397/10/27
1397/11/04
1397/11/11
1397/11/18
1397/11/25
1397/12/02
1397/12/09
1397/12/16
1397/12/23
1398/01/01
1398/01/08
1398/01/15
1398/01/22
1398/01/29
1398/02/05
1398/02/12
1398/02/19
1398/02/26
1398/03/02
1398/03/09
1398/03/16
1398/03/23
1398/03/30

صندوق با درآمد ثابت بیمه دی
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سود روزشمار و بدون نرخ شکست

بازدهی صندوق از زمان فعالیت یعنی انتهای آبان ماه
 97تا انتهای تیر  98تقریباً  % 18بوده است که معادل
ساالنه اسمی آن برابر با  % 27میباشد.

خالص ارزش دارایی صندوق به ازای هر واحد

14,000

بدون پرداخت سود دورهای (سود در قیمت واحد نمود
پیدا میکند)

%27

بازده اسمی ساالنه شده صندوق

بازده
صندوق
%18

بازده صندوق از زمان آغاز فعالیت تا انتهای
آبان  1398به مدت حدوداً  8ماه

13,500

13,000

12,500

12,000

11,000

10,500

NAV

10,000

9,500

1397/08/26
1397/09/01
1397/09/06
1397/09/11
1397/09/16
1397/09/21
1397/09/26
1397/10/01
1397/10/06
1397/10/11
1397/10/16
1397/10/21
1397/10/26
1397/11/01
1397/11/06
1397/11/11
1397/11/16
1397/11/21
1397/11/26
1397/12/01
1397/12/06
1397/12/11
1397/12/16
1397/12/21
1397/12/26
1398/01/02
1398/01/07
1398/01/12
1398/01/17
1398/01/22
1398/01/27
1398/02/01
1398/02/06
1398/02/11
1398/02/16
1398/02/21
1398/02/26
1398/02/31
1398/03/05
1398/03/10
1398/03/15
1398/03/20
1398/03/25
1398/03/30
1398/04/04
1398/04/09
1398/04/14
1398/04/19
1398/04/24
1398/04/29

9,000

ریال
11,500

صندوق سهامی ارمغان الماس
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160.00%

بازدهی نسبتاً مناسب و اندکی بهتر از شاخص
140.00%

120.00%

رشد سریع بازدهی در ماههای اخیر

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%

-20.00%

ارمغان NAV

شاخص

