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مقـدمه

در اجــرای مفــاد مــاده  232اصالحیــه قانــون تجــارت ،مصــوب اســفندماه  1347و مــاده  45قانــون بــازار

اوراق بهــادار بدیــن وســیله گــزارش فعالیــت و وضــع عمومــی صنــدوق ســرمایهگذاری مشــترک آســمان
یکــم بــرای دوره ســه ماهــه منتهــی بــه  1399/03/31بــر پایــه ســوابق ،مــدارک و اطالعــات موجــود ارائــه
میگــردد .گــزارش حاضــر بــه عنــوان گــزارش ســه ماهــه مدیــران ســرمایهگذاری ،مبتنــی بــر اطالعــات
ارائــه شــده در صورتهــای مالــی صنــدوق بــوده و اطالعــات ارائــه شــده در آن نشــان دهنــده وضعیــت
عمومــی صنــدوق و عملکــرد مدیــران آن در دوره مزبــور میباشــد .اطالعــات منــدرج در ایــن گــزارش کــه
دربــاره عملیــات و وضــع عمومــی صنــدوق میباشــد ،بــا تاکیــد بــر ارائــه منصفانه نتایج عملکــرد مجموعه
مدیریــت صنــدوق و انطبــاق بــا مقــررات قانونــی و اساســنامه صنــدوق تهیــه و ارائــه میگــردد.

تاریخچه فعالیت صندوق

صنــدوق ســرمایهگذاری مشــترک آســمان یکــم ،صنــدوق مشــترک در ســهام بــا ســرمایه بــاز محســوب
میشــود کــه در تاریــخ  1391/06/01بــا شــماره ثبــت  29863نــزد مرجــع ثبــت شــرکتها و مؤسســات
غیرتجــاری تهــران بــه ثبــت رســیده و در تاریــخ  1391/06/13بــا دریافــت مجــوز از ســازمان بــورس و اوراق
بهــادار (ســبا) بــه عنــوان صنــدوق ســرمایهگذاری موضــوع بنــد  20مــاده  1قانون بــازار اوراق بهــادار مصوب
آذرمــاه ســال  ،1384فعالیــت خــود را آغــاز کــرد .شــایان ذکــر اســت کــه ایــن مجــوز تــا تاریــخ 1399/11/30
تمدیــد گردیــده اســت .ایــن صنــدوق بــا شــماره  11087نــزد ســبا بــه ثبــت رســیده و ســرمایه اولیــه آن
 7.123میلیــون ریــال شــامل  7.123واحــد ســرمایهگذاری بــوده اســت.

معرفی صندوق

جدول مشخصات صندوق سرمایهگذاری آسمان یکم به شرح زیر میباشد:

صندوق سرمایهگذاری مشترک آسمان یکم
نوع صندوق

سرمایه باز  -سرمایهگذاری در سهام

تاریخ آغاز فعالیت

1391/06/13

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

مدیر سرمایهگذاری

محمد اقبالنیا ،محسن مطمئن ،میثم صافی زاده

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

حسابرس

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

سایت صندوق

www.AsemanFund1.com
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الزم بــه ذکــر بــوده در صندوقهــای ســرمایهگذاری بــا ســرمایه بــاز ،ســرمایهگذاران بــا پرداخــت وجــه نقــد
بــه صنــدوق ،ســهامدار میشــوند و بــا دریافــت وجــه از صنــدوق خــارج میشــوند .نحــوه ســرمایهگذاری

داراییهــای صنــدوق در اساســنامه مشــخص گردیــده و خصوصیــات آن در امیدنامــه صنــدوق ذکر شــده
اســت .صنــدوق ســرمایهگذاری آســمان یکــم بــا دریافــت مجــوز تاســیس از ســازمان بــورس و اوراق

بهــادار ،از مصادیــق صندوقهــای ســرمایهگذاری موضــوع بنــد  20مــاده ( )1قانــون بــورس و اوراق بهــادار

محســوب شــده و مطابــق اساســنامه و مقــررات خــود اداره میشــود .کلیــه اطالعــات مالــی و گزارشــات
مربــوط بــه عملکــرد (مطابــق مــاده  52اساســنامه) در تارنمــای صنــدوق منتشــر میشــود .جــدول زیــر حــد
نصــاب و محدودیتهــای ســرمایهگذاری را مطابــق بــا مفــاد امیدنامــه صنــدوق نشــان میدهــد:

حد نصاب ترکیب داراییهای صندوق سرمایهگذاری آسمان آرمانی سهام
ردیف

توضیحات

موضوع سرمایهگذاری
سهام پذیرفتهشده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران ،سهام

1

قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار
معامله سهام آنها و واحدهای سرمایهگذاری «صندوقهای سرمایهگذاری

حداقل  %70از کل داراییهای صندوق

غیر از اوراق بهادار» ثبتشده نزد سازمان
1-1
1-2
1-3
1-4

سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد
اختیار معامله سهام مربوطه
سهام و حقتقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر
سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و قرارداد اختیار
معامله همان سهام
سهام ،حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در
یک صنعت

حداكثر  %10از کل داراییهای صندوق
حداکثر  %5از اوراق منتشره ناشر
حداكثر  %10از کل داراییهای صندوق
حداكثر  %30از کل داراییهای صندوق
حداکثر  %5از کل داراییهای صندوق و
تا سقف  %30از تعداد واحدهای صندوق

1-5

واحدهای سرمایهگذاری "صندوق های سرمایهگذاری غیر از اوراق بهادار"

1-6

اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام

1-7

اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

2

سرمایهگذاری در گواهی سپرده کاالیی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها

حداکثر  %5از کل داراییهای صندوق

3

سرمایهگذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداکثر  15از کل دارایی های صندوق

سرمایهپذیر که نزد سرمایهگذاران میباشد.
حداکثر  %5از ارزش روز سهام صندوق
حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در
پرتفوی مجاز سرمایهگذاری صندوق در
سهام
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اهداف صندوق
هــدف از تشــکیل صنــدوق ،جمــعآوری وجــوه از ســرمایهگذاران و اختصــاص آنهــا بــه خریــد انــواع
اوراق بهــادار موضــوع مــاده ( )4اساســنامه بــه منظــور کاهــش ریســک ســرمایهگذاری ،بهرهگیــری از

صرفهجوییهــای ناشــی از مقیــاس و تامیــن منافــع بــرای ســرمایهگذاران اســت .مدیریــت صنــدوق

درصــدد آن اســت تــا بــا پذیــرش ریســک معقــول ،بیشــترین بازدهــی ممکن نصیــب ســرمایهگذاران گردد.

انباشــته شــدن ســرمایه در صنــدوق ،مزیتهــای متعــددی نســبت بــه ســرمایهگذاری انفــرادی

ســرمایهگذاران دارد ،بــه طــوری کــه:

اول؛ هزینــه بــه کارگیــری نیروهــای متخصــص ،گــردآوری و تحلیــل اطالعات و گزینش ســبد بهینــه اوراق

بهــادار بیــن همــه ســرمایهگذاران تقســیم میشــود و ســرانه هزینــه هــر ســرمایهگذار کاهــش مییابــد.

دوم؛ صنــدوق از جانــب ســرمایهگذاران ،کلیــه حقــوق اجرایــی مربــوط بــه صنــدوق از قبیــل دریافــت ســود
ســهام و کوپــن اوراق بهــادار را انجــام میدهــد و در نتیجــه ســرانه هزینــه هــر ســرمایهگذار بــرای انجــام

ســرمایهگذاری کاهــش مییابــد.

ســوم؛ امکان ســرمایهگذاری مناســب و متنوعتر داراییها فراهم شــده و در نتیجه ریســک ســرمایهگذاری

کاهــش مییابد.

توجــه ســرمایهگذاران را بــه ایــن نکتــه جلــب مینمایــد کــه صنــدوق ســرمایهگذاری آســمان یکــم فاقــد
تضمیــن ســودآوری بــوده و فعالیــت صنــدوق بــه منظــور حصــول اطمینــان از رعایــت مقــررات قانونــی و
مصوبــات ســازمان بــورس و اوراق بهــادار و شــفافیت اطالعاتــی ،تحــت نظــارت ســازمان بــورس و اوراق

بهــادار میباشــد.

ریسکهای سرمایهگذاری در صندوق
تمهیــدات الزم بــه عمــل آمــده اســت تــا ســرمایهگذاری در صنــدوق ســودآور باشــد ولــی احتمــال وقــوع

زیــان در ســرمایهگذاریهای صنــدوق همــواره وجــود دارد .بنابرایــن ســرمایهگذاران بایــد بــه همــه
ریســکهای ســرمایهگذاری در صنــدوق از جملــه ریســکهای زیــر توجــه ویــژه مبــذول دارنــد.
الف) ریسک کاهش ارزش داراییهای صندوق
صنــدوق عمدتــاً در ســهام شــرکتها ســرمایهگذاری میکنــد .ارزش ســهام شــرکتها در بــازار تابــع

عوامــل متعــددی از جملــه شــرایط سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،وضعیــت صنعــت موضــوع فعالیــت و
وضعیــت خــاص شــرکت اســت .قیمــت ســهام در بــازار میتوانــد کاهــش یابــد و در اثــر آن صنــدوق و

ســرمایهگذاران آن متضــرر شــوند.

ب) ریسک نکول اوراق با درآمد ثابت
اوراق بــا درآمــد ثابــت شــرکتها بخشــی از داراییهــای صنــدوق را تشــکیل میدهــد .گرچــه صنــدوق در

اوراق بــا درآمــد ثابتــی ســرمایهگذاری
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میکنــد کــه ســود و اصــل آن توســط یــک موسســه معتبــر تضمیــن شــده اســت ،ولــی ایــن احتمــال

وجــود دارد کــه ناشــر و ضامــن بــه تعهــدات خــود در پرداخــت بــه موقــع ســود و اصــل اوراق بــا درآمــد

ثابــت مذکــور ،عمــل ننماینــد.

ج) ریسک نوسان بازده بدون ریسک
در صورتــی کــه نــرخ ســود بــدون ریســک (نظیــر ســود علیالحســاب اوراق بــا درآمــد ثابــت دولتــی) در

انتشــارهای بعــدی توســط ناشــر افزایــش یابــد ،قیمــت اوراق بــا درآمــد ثابتــی کــه ســود حداقلــی بــرای
آنهــا تضمیــن شــده اســت در بــازار کاهــش مییابــد .اگــر صنــدوق در ایــن نــوع اوراق بــا درآمــد ثابــت

ســرمایهگذاری کــرده باشــد و بازخریــد آن بــه قیمــت معیــن توســط یــک موسســه معتبــر (نظیــر بانــک)
تضمیــن نشــده باشــد ،بــا افزایــش نــرخ اوراق بــدون ریســک ،صنــدوق ممکــن اســت متضــرر شــود.

واحدهای سرمایهگذاری صندوق و حقوق دارندگان آن
ارزش اســمی هــر واحــد ســرمایهگذاری صنــدوق برابــر بــا یــک میلیــون ریــال اســت و ایــن واحدهــا بــه

دو نــوع عــادی و ممتــاز تقســیم میشــود .واحدهــای ســرمایهگذاری ممتــاز کــه تعــداد آنهــا  1.000واحــد

اســت قبــل از شــروع دوره پذیرهنویســی اولیــه توســط مؤســس یــا موسســان صنــدوق خریــداری شــده

اســت .ایــن نــوع واحدهــای ســرمایهگذاری غیــر قابــل ابطــال ولــی قابــل انتقــال بــه غیــر هســتند .ترکیب

دارنــدگان واحدهــای ممتــاز صنــدوق بــه شــرح ذیــل میباشــد:
ردیف

دارندگان واحدهای ممتاز

تعداد واحدهای ممتاز

درصد

1

شرکت سبدگردان آسمان

700

%70

2

فرهنگ قراگوزلو

300

%30

جمع

1.000

%100

واحدهــای ســرمایهگذاری عــادی در طــول دورۀ پذیرهنویســی اولیــه یــا پــس از تشــکیل صنــدوق صــادر
میشــود .ایــن نــوع واحدهــای ســرمایهگذاری قابــل ابطــال و غیــر قابــل انتقــال بــه غیــر میباشــد.

قیمــت صــدور هــر واحــد صنــدوق در انتهــای دوره مالــی مــورد گــزارش ( )1399/03/31برابــر بــا 62,089,664

ریــال و قیمــت ابطــال نیــز در تاریــخ مذکــور برابــر بــا  61,663,985ریــال بــوده اســت .تعــداد واحدهــای

ســرمایهگذاری صنــدوق در طــی دوره مــورد گــزارش از تعــداد  111,482واحــد بــه تعــداد  117,654واحــد
افزایــش یافتــه اســت کــه افزایــش  6درصــدی در تعــداد واحدهــای صــادر شــده را نشــان میدهــد.
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خالص ارزش روز داراییهای صندوق
ارزش روز داراییهــای صنــدوق در پایــان هــر روز برابــر بــا مجمــوع وجــوه نقــد صنــدوق ،قیمــت فــروش

اوراق بهــادار صنــدوق ،ارزش روز مطالبــات صنــدوق (نظیر ســود تحققیافته دریافت نشــده ،ســپردههای
بانکــی و ســهام) و ارزش ســایر داراییهــای صنــدوق بــه قیمــت بــازار در پایــان همــان روز اســت .رونــد

تغییــرات خالــص ارزش روز داراییهــای صنــدوق طــی دوره ســه ماهــه منتهــی بــه  1399/03/31در نمــودار
زیــر ارائــه شــده اســت.

روند تغییر خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم
از تاریخ  1399/01/01لغایت  1399/03/31برحسب میلیون ریال
+210,332

918,731

+202,803
+142,864

362,731

ای
ته
ان
وره
د

13
99/
03
/3
1

13
99/
02
/3
1

13
99/
01/
31

ای
تد
اب
وره
د

خالــص ارزش روز داراییهــای صنــدوق در دوره مالــی مــورد گــزارش از مبلــغ  362،731میلیــون ریــال در

ابتــدای دوره ( )1399/01/01بــه مبلــغ  918،731میلیــون ریــال در انتهــای دوره ( )1399/03/31رســیده اســت.

خالص ارزش داراییهای هر واحد صندوق ()NAV
خالــص ارزش داراییهــای هــر واحــد ســرمایهگذاری در پایــان هــر روز برابــر اســت بــا ارزش روز داراییهــای
صنــدوق در پایــان آن روز منهــای بدهیهــای صنــدوق در پایــان آن روز تقســیم بــر تعــداد واحدهــای

ســرمایهگذاری نــزد ســرمایهگذاران در پایــان همــان روز .خالــص ارزش داراییهــای هــر واحــد در ابتــدا
و انتهــای دوره ســه ماهــه منتهــی بــه  1399/03/31بــه ترتیــب برابــر بــا 28,387,160ریــال و 61,663,985

ریــال میباشــد کــه نشــاندهنده رشــد  117درصــدی در خالــص ارزش هــر واحــد دارایــی صنــدوق میباشــد.
رونــد تغییــرات خالــص ارزش داراییهــای هــر واحــد صنــدوق طــی دوره مــورد گــزارش در نمــودار صفحــه

بعــد نشــان داده شــدهاســت.
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روند تغییر خالص ارزش هر واحد دارایی صندوق سرمایهگذاری آسمان یکم

61,663,985

از تاریخ  1399/01/01لغایت  1399/03/31برحسب ریال

28,387,160

13
99/
03
/3
1

13
99/
02
/3
1

13
99/
01/
31

13
99/
01/
01

مقایسه بازدهی صندوق با بازده شاخص کل بورس
نمــودار زیــر مقایســه بازدهــی شــاخص کل بــورس و بازدهــی صنــدوق را در دوره ســهماهــه منتهــی بــه

 1399/03/31نشــان میدهــد:
%148

مقایسه بازدهی صندوق آسمان یکم و شاخص کل بورس از
تاریخ  1399/01/01لغایت 1399/03/31

%117

صندوق آسمان یکم
شاخص کل بورس

13
99/
3/
31

13
99/
03
/20

13
99/
03
/10

13
99/
02
/3
1

13
99/
02
/20

13
99/
02
/10

13
99/
01/
31

13
99/
01/
20

13
99/
01/
10

13
99/
01/
01

همانطــور کــه در نمــودار بــاال مشــخص اســت در طــی دوره ســهماهــه منتهــی بــه  ،1399/03/31بازدهــی
شــاخص کل بــورس  148درصــد و بازدهــی صنــدوق آســمان یکــم  117درصــد میباشــد.

همچنیــن در نمــودار صفحــه بعــد بــازده صنــدوق آســمان یکــم بــا شــاخص کل بــورس از ابتــدای فعالیــت
صنــدوق نمایــش داده شــده اســت:
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نمودار بازدهی صندوق آسمان یکم در مقایسه با شاخص کل بورس
از ابتدای فعالیت تا تاریخ 1399/03/31

%6066
%5120

صندوق آسمان یکم
شاخص کل بورس

1399/03/31

1398/12/29

1398/0631

1397/06/31

1397/06/31

1396/12/29

1396/06/31

1395/12/29

1395/06/31

1394/12/29

1394/06/31

1393/12/29

1393/06/31

1392/12/29

1392/06/31

1391/12/29

1391/06/31

همانطــور کــه در نمــودار بــاال مشــاهده میشــود ،بازدهــی صنــدوق ســرمایهگذاری مشــترک آســمان یکــم
از ابتــدای تاســیس  6،066درصــد بــوده اســت و بازدهــی شــاخص کل بــورس در همــان دوره  5،120درصــد

بــوده اســت .بنابرایــن صنــدوق آســمان یکــم بــه میــزان  946درصــد بیشــتر از شــاخص کل بــورس بازدهی
داشــته است.

نمــودار میل ـهای زیــر مقایســه بازدهــی شــاخص کل بــورس و بازدهــی صنــدوق آســمان یکــم از ابتــدای
تاســیس تــا تاریــخ  1399/03/31را بــه تفکیــک دورههــای مالــی ســپری شــده نشــان میدهــد .الزم به ذکر

اســت کــه ســال مالــی صنــدوق ،دوره یــک ســاله منتهــی بــه  29اســفند هــر ســال میباشــد.
%6066

مقایسه بازدهی شاخص کل بورس با صندوق آسمان یکم

%5120

به تفکیک دورههای مالی از ابتدای تاسیس تا تاریخ 1399/03/31

صندوق آسمان یکم
شاخص کل بورس

%389 %371
%117 %148
%38 %25 %74 %86
%15
-%4
از ابتدای

سه ماه

تاکنون

1399/03/31

تأسیس

منتهی به

%17 %28

ساالنه  1398ساالنه  1397ساالنه  1396ساالنه  1395ساالنه 1394

-%24 -%21

%42 %42 %164 %108

ساالنه  1393ساالنه  1392شش ماهه
منتهی به

1391/12/29
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در خصــوص مقایســه بــازده صنــدوق ســرمایهگذاری آســمان یکــم بــا بــازده شــاخص کل بــورس دو نکتــه

قابــل ذکــر اســت:

در بــازده شــاخص کل بــورس اوراق بهــادار هیــچ گونــه هزینــه مدیریتــی و معامالتــی وجــود نــدارد ،در

صورتیکــه بــازده صنــدوق پــس از کســر کلیــه هزینههــای صنــدوق محاســبه میشــود.

در محاســبه شــاخص کل بــورس اوراق بهــادار ،ســود نقــدی شــرکتها پــس از برگــزاری مجمــع عــادی

ســالیانه و در هنگام بازگشــایی نمادها بالفاصله شناســایی میشــود اما در محاســبه  ،NAVارزش فعلی

ســود ســهام درنظــر گرفته میشــود.

ترکیب پرتفوی صندوق
تعــداد ســهام موجــود در پورتفــوی صنــدوق در تاریــخ  1399/03/31برابــر بــا  39شــرکت بــوده اســت.

بیشــترین ســرمایهگذاری به ســهم شــرکت فوالد خوزســتان با  8درصد اختصاص دارد و ســرمایهگذاری
در ســهام  5شــرکت حــدود  31درصــد از ارزش پرتفــوی ســهامی صنــدوق را بــه خــود تخصیــص میدهد،
همچنیــن در تاریــخ  1399/03/31حــدود  70درصــد از منابــع صنــدوق در پنــج صنعــت فلــزات اساســی،

محصــوالت شــیمیایی ،بانکهــا و موسســات اعتبــاری ،فــرآورده هــای نفتــی ،کک و ســوختهای
هســتهای و عرضــه بــرق ،گاز ،بخــار و آب گــرم ،ســرمایهگذاری شــده اســت .همچنیــن در نمودارهــای زیر
درصــد تخصیــص منابــع ســهامی صنــدوق بــه هــر یــک از صنایــع و شــرکتها ارائــه شــده اســت.

ترکیب پرتفوی سهام صندوق بر اساس شرکت های بورسی و فرابورسی در تاریخ 1399/03/31
س دارو
پار 

%5

پتروشیمی جم

%5

%5

فوالد مبارکه اصفهان

%5

%54

ســایــر

%7
%8

س توشه
ی پار 
ه گذار 
سرمای 

%5

مبین انرژی خلیج فارس

%6

فوالد امیرکبیرکاشان

بانک تجارت

فوالد خوزستان
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ترکیب پرتفوی سهامداران صندوق آسمان یکم بر اساس صنعت در تاریخ 1399/03/31

سایر

%12

فلزات اساسی

بانکها و موسسات اعتباری

%54

%54

%4
%5

%9
%11

محصوالت شيميايی

%10

ماشين آالت و دستگاههای برقی
حمل ونقل ،انبارداری و ارتباطات

%5

حمل ونقل ،انبارداری و ارتباطات

%5

مواد و محصوالت دارويی

عرضه برق ،گاز ،بخاروآب گرم

عرضه برق ،گاز ،بخاروآب گرم
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