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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری بانک ملی؛ صندوقی در اندازه کوچک ،با سرمایه باز میباشد  ،در تاریخ
 9831/20/91تحت شمممهاره ت  ،92511نزد سمممازماو بور و اوراق باادارو در تاریخ  9810/20/01تحت
شهاره 89193در سازماو ت شرکتها به ت رسیده است .مرکز اصلی صندوق در تاراو به نشانی خیاباو خالد
اسالم ولی ،کوچه چاارم ،کوچه رفیع ،پالک  0میباشد.
هدف صندوق تجهیع سرمایههای خرد و انجام مدیریت حرفهای بر روی آو ،افزایش نقدشوندگی اوراق باادار برای
ساامداراو خرد میبا شد .صندوق سرمایهگذاری م شترک بانک ملی از نوع صندوقهای سرمایهگذاری در ساام
است و در داراییهایی به شرح زیر سرمایهگذاری میکند :


ساام پذیرفته شده در بور



حق تقدم خرید ساام پذیرفته شده در بور



اوراق م شارکت ،اوراق اجاره و اوراق باادار رهنی و سایر اوراق باادار با درآمد ابت .این اوراق باادار باید

اوراق باادار تاراو یا بازار اول فرابور
اوراق باادار تاراو یا بازار اول فرابور

تهامی شرایط زیر را داشته باشند:
و اوراق باادار صادر

الف -مجوز انتشار آناا از سوی دولت ،بانک مرکزی جهاوری اسالمی ایراو یا سازماو بور
شده باشد.
ب -سود حداقلی برای آناا مشخص شده باشد و پرداخت اصل سرمایهگذاری و سود آناا تضهین شده یا برای
پرداخت اصل و سود سرمایهگذاری و ایق کافی وجود داشته باشد.
ج -به تشخیص مدیر ،یكی از موسسات معت ر بازخرید آناا را ق ل از سررسید تعاد کرده باشد یا امكاو ت دیل
کردو آناا به نقد در یک بازار انویه مطهئن وجود داشته باشد.


گواهیهای سپرده منتشره توسط بانک ها یا موسسات مالی اعت اری دارای مجوز بانكاا یا موسسات مالی و

اعت اری دارای مجوز بانک مرکزی جهاری اسالمی ایراو
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 نرخ صدور و ابطال
ارزش اسهی هر واحد سرمایه گذاری 9،222،222 :ریال نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در
تاریخ گزارش به ترتیب برابر 31،913،915ریال31،111،151 ،ریال میباشد.
 تعداد سرمايه گذاران
9811/23/02

شرح
جهع سرمایه گذاراو حقیقی

510

جهع سرمایه گذاراو حقوقی

1
95،203

تعداد واحد های سرمایه گذاری

 تعداد واحدهای سرمايهگذاری
نهودار زیر تغییرات تعداد واحدهای سرمایهگذاری صندوق کارگزاری بانک ملی طی دوره مالی
منتای  9811/23/02نشاو میدهد.
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15,900
15,200
14,500
13,800
13,100
12,400
11,700
11,000
10,300
9,600
8,900
8,200
7,500
6,800
6,100
5,400
4,700
4,000

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

 خالص ارزش روز دارايی های صندوق
ارزش روز داراییهای صندوق در پایاو هر روز برابر با مجهوع وجوه نقد صندوق ،قیهت فروش اوراق
باادار صندوق ،ارزش روز مطال ات (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده -سپرده های بانكی و
ساام)و ارزش سایر داراییهای صندوق به قیهت بازار در پایاو ههاو روز است.
نهودارارائه شده در زیرخالص ارزش داراییهای صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری بانک ملی
طی دوره مالی منتای به  9811/23/02ارائه شده است.
820,000,000,000
760,000,000,000
700,000,000,000
640,000,000,000
580,000,000,000
520,000,000,000
460,000,000,000
400,000,000,000
340,000,000,000
280,000,000,000
220,000,000,000
160,000,000,000
100,000,000,000

1397/02/20
1397/02/25
1397/02/30
1397/03/04
1397/03/09
1397/03/14
1397/03/19
1397/03/24
1397/03/29
1397/04/03
1397/04/08
1397/04/13
1397/04/18
1397/04/23
1397/04/28
1397/05/02
1397/05/07
1397/05/12
1397/05/17
1397/05/22
1397/05/27
1397/06/01
1397/06/06
1397/06/11
1397/06/16
1397/06/21
1397/06/26
1397/06/31
1397/07/05
1397/07/10
1397/07/15
1397/07/20
1397/07/25
1397/07/30
1397/08/05
1397/08/10
1397/08/15
1397/08/20
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 خالص ارزش دارايی هر واحد )(NAV
خالص ارزش داراییهای هر واحد سرمایهگذاری در پایاو هر روز برابر است با ارزش روز داراییهای
صندوق در پایاو ههاو روز مناای بدهیهای صندوق در پایاو ههاو روز تقسیم بر تعداد واحدهای
سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاراو در پایاو ههاو روز.
نهودار زیر بیانگر ارزش هر واحد سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری بانک ملی
طی دوره مالی منتای به  9811/23/02میباشد

53,000,000
50,000,000
47,000,000
44,000,000
41,000,000
38,000,000
35,000,000
32,000,000
29,000,000
26,000,000
23,000,000
20,000,000

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

 مقايسه بازده شاخص کل با بازده بازار
در جدول زیر درصد بازدهی صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایراو دردوره مالی
منتای به  9811/23/02مورد ارزیابی قرار گرفته است.
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شرح

بازده صندوق

بازده بازار

)9771( %

)9703(%

يک هفته اخیر
)3708( %

)2791( %

يک ماه اخیر
12707 %

02 %
سه ماه اخیر
يکسال اخیر

12737 %

909770 %

 ترکیب دارايی های صندوق:
ترکیب داراییهای صندوق در پایاو دوره مورد گزارش( )9811/23/02به شرح زیر میباشد:
( 9317/28/02نسبت ازکل دارايی)

شرح

%1555

ساام

2

اوراق مشارکت

%9513

سایر دارایی

%0598

وجه نقد
تعداد ساام موجود در صندوق

01

*منظور از سایر :اوراق باادار با درآمد ابت،حسابهای دریافتنی (نظیرسود ساام شرکتهاو ) ...میباشد.
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