بیانیه سیاست سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری توسعة فراز اعتماد
تاریخ اعمال7316/50/71 :

-1مقدمه:

صندوق سرمایهگذاري توسعة فراز اعتماد به شمارة ..............نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسيده است و تحت نظارت
آن مي باشد .نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق ،به منظور حصول اطمينان از رعایت مقررات قانوني و مصوبات سازمان
بورس و اوراق بهادار و شفافيت اطالعاتي بوده و به منزلة تأئيد مزایا ،تضمين سودآوري ،كامل و صحيح بودن اطالعات مندرج در
بيانيه سياست سرمایهگذاري یا توصيه و سفارش سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه گذاري در صندوق نمي باشد.
كلية واژه ها و اصطالحاتي كه در ماده ) (7اساسنامة این صندوق تعریف شده است در این بيانيه سياست سرمایهگذاري نيز به
همان معاني به كار مي رود .سرمایه گذار براي تصميم گيري در مورد سرمایه گذاري در این صندوق باید عالوه بر مفاد اميدنامه،
اساسنامة صندوق و گزار شهاي دوره اي آن را نيز مطالعه نماید .بعضي از مطالب مهم اساسنامه در بيانيه سياست سرمایهگذاري تكرار
شده است و در صورت برداشتهاي متفاوت از آن دو ،همواره مفاد اساسنامه حاكم خواهد بود.
بيانيه سياست سرمایهگذاري حاضر فرآیند مورد استفاده توسط مدیران صندوق سرمایهگذاري را براي نظارت و مدیریت دارایيهاي
صندوق مستند ميكند .به طور خاص بيانيه سياست سرمایهگذاري به دنبال:
-7تعریف اهداف مشخص سرمایهگذاري و انتظارات از مدیران صندوق است.
-2تعریف نقش و مسئوليتهاي مدیران صندوق و مشاوران سرمایهگذاري است.
-3فراهم كردن پارامترها و دستورالعملهاي تخصيص دارایي است كه براي تحقق اهداف سرمایهگذاري در چارچوبي
محتاطانه طراحي شدهاند.
 -4فراهم كردن معيارهایي براي ارزیابي نتایج عملكرد حاصل شده توسط مشاور به صورت ادواري است.
-2هدف سرمایه گذاری:
هدف از تشكيل صندوق ،جمعآوري سرمایه از سرمایهگذاران و تشكيل سبدي از دارایيها و مدیریت این سبد است .همچنين در صورتيكه
صرفه و صالح صندوق ایجاب كند ،صندوق در قبال دریافت كارمزد در تعهد پذیرهنویسي یا تعهد خرید اوراق بهادار مشاركت كرده ،كه در این
صورت وجوه جمعآوري شده و سایر دارایيهاي صندوق ،پشتوانة این تعهد خواهد بود .با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول ،تالش ميشود ،بيشترین
بازدهي ممكن نصيب سرمایهگذاران گردد.

هدف گذاري صندوق از نظر كسب بازدهي :
كسب بيشترین بازدهي ممكن با پذیرش ریسک مورد قبول-كسب بازدهي بيش از حساب هاي كوتاه مدت بانكي و اوراق مشاركت

 افزایش اندازه صندوق و جذب سرمایه گذاران جدید و حفظ سرمایه گذاران فعلي با تكيه بر كسب بازدهي باال دركنار عدمتحميل ریسک به صندوق
از انجایي كه هر سرمایه گذار بدون جریمه مي تواند بعد از 2روز از زمان صدور از صندوق خارج شود .مي توان این سرمایه
گذاري را یک نوع سرمایه گذاري كوتاه مدت دانست .پيش بيني 27درصدي سود این صندوق به صورت ساالنه مي تواند موجب اطمينان
خاطر سرمایه گذاران صندوق گردد.
-3استراتژی سرمایهگذاری:

موضوع فعاليت اصلي صندوق ،سرمایهگذاري در اوراق بهادار و موضوع فعاليت فرعي آن مشاركت در تعهد پذیرهنویسي یا تعهد خرید
اوراق بهادار است .صندوق در اجراي موضوعات فعاليت یادشده ،موارد زیر را رعایت ميكند:
 : -7اوراق مشاركت ،اوراق اجاره و اوراق بهادار رهني و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت .این اوراق بهادار باید تمامي شرایط زیر را
داشته باشند:
الف -مجوز انتشار آنها از سوي دولت ،بانک مركزي جمهوري اسالمي ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
ب -سود حداقلي براي آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایهگذاري و سود آنها تضمين شده یا براي پرداخت اصل و سود سرمایه-
گذاري وثایق كافي وجود داشته باشد؛
ج -به تشخيص مدیر ،یكي از مؤسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسيد تعهد كرده باشد یا امكان تبدیل كردن آنها به نقد در بازار
ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
 :-2گواهيهاي سپردة منتشره توسط بانکها یا مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانک مركزي جمهوري اسالمي ایران.
 :-3هر نوع سپردهگذاري نزد بانکها و مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانک مركزي جمهوري اسالمي ایران.
 :-4سهام پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران كه
به تشخيص سازمان ،شرایط الزم را دارند؛
 :-0حق تقدم خرید سهام پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در
بازار دوم فرابورس ایران كه به تشخيص سازمان ،شرایط الزم را دارند؛
 :-6واحدهاي سرمایهگذاري "صندوقهاي سرمایهگذاري" از جمله صندوقهاي سرمایهگذاري زمين و ساختمان و صندوقهاي سرمایه-
گذاري پروژه؛
 :-1اوراق بهاداري كه صندوق در تعهد پذیرهنویسي یا تعهد خرید آنها مشاركت ميكند ،باید عالوه بر خصوصيات مندرج در بند ،-7
داراي خصوصيات زیر باشند:
 :-7-1حداقل سود تعيين شده یا پيشبيني شده براي اور اق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر ،توسط ضامن معتبري
تضمين شده باشد؛
 :-2-1بازدهي تعيينشده یا پيشبيني شده براي اوراق بهادار ،كمتر از بازدهي پيشبيني شده یا تضمينشده براي صندوق سرمایهگذاري
نباشد یا در صورت عدم پيشبيني یا تضمين بازدهي صندوق سرمایهگذاري ،بازدهي تعيينشده یا پيشبيني شده براي اوراق بهادار ،از
متوسط بازدهي اوراق بهاداري كه در مالكيت صندوق است و خصوصيات مندرج در بند 7-1را دارد ،كمتر نباشد.
 :-3-1اتخاذ موقعيت فروش قراردادهاي آتي سهام در بازار معامالت آتي بورس اوراق بهادار تهران ،صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان
قيمت سهام موجود در صندوق سرمایهگذاري و اتخاذ موقعيت خرید در قراردادهاي آتي سهام صرفاً بهمنظور بستن موقعيتهاي فروشي
كه قبالً در قراردادهاي آتي سهام اتخاذ نمودهاند.
 -4-1سرمایه گذاري در گواهي سپرده كاالیي كه صرفاً به قصد فروش قبل از سر رسيد اوراق و یا قبل از زمان تحویل فيزیكي خواهد
بود.

-4دستورالعملهای سرمایهگذاری و تخصیص دارایی:

این صندوق از نوع صندوقهاي سرمایهگذاري دراوراق بهاداربا درآمد ثابت است و اكثر وجوه خود را صرف خرید اوراق
بهادار موضوع بند 3ميكند در طول عمر صندوق ،نصاب هاي زیر براساس ارزش روز دارایي هاي صندوق رعایت مي شود.

نسبت از كل داراییهای صندوق

شرح

 -7سرمایهگذاري در سپرده بانكي ,گواهي سپرده بانكي و اوراق بهادار حداقل  %05از كل دارایيهاي صندوق
با درآمد ثابت
 7-7اوراق بهادار با درآمد ثابت داراي مجوز انتشار از طرف سازمان حداقل  %35از كل دارایيهاي صندوق
بورس و اوراق بهادار
 2-7اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر

حداكثر  %45از دارایيهاي صندوق كه به بند  7فوق اختصاص داده
شدهاند.

 3-7اوراق بهادارتضمين شده توسط یک ضامن
 4-7سرمایه گذاري در گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي

حداكثر  %35از دارایيهاي صندوق كه به بند  7فوق اختصاص داده
شدهاند.
حداكثر %65از كل دارایي هاي صندوق

 -2سرمایهگذاري در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران حداكثر  %70از كل دارایيهاي صندوق
یا بازار اول و دوم فرابورس ایران ،گواهي سپرده كاالیي پذیرفته شده در
بورس
 7-2منتشره از طرف یک ناشر

حداكثر  %0از كل دارایيهاي صندوق وتا سقف %0ازاوراق
منتره ناشر

 2-2طبقه بندي شده در یک صنعت

حداكثر  %0از كل دارایيهاي صندوق

 -3سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداكثر  %0از كل دارایيهاي صندوق
 -4واحدهاي سرمایهگذاري "صندوقهاي سرمایهگذاري " ثبت شده نزد حداكثر  %0از كل دارایيهاي صندوق و تا سقف %35از تعداد
سازمان
واحدهاي صندوق سرمایه پذیر كه نزد سرمایه گذاران مي باشد.
 -0گواهي سپرده كاالیي پذیرفته شده نزدیكي از بورس ها

حداكثر  %0از كل دارایيهاي صندوق

مدیران سرمایه گذاري صندوق با لحاظ این موضوع كه اكثریت سرمایه گذاران این صندوق از نوع سرمایه گذاران ریسگ گریز
بوده و خواهان دریافت درامد ثابتي مي باشند  .از تحميل ریسک به آنها خودداري نموده و جزء در مواقع اطمينان از یک سهم مثل
عرضه هاي اوليه در بقيه موارد از ورود به بازار سهام خودداري مي نمایند.

 -5بازبینی سیاست سرمایه گذاری:

مدیران صننندوق این بيانيه سننياسننت سننرمایه گذاري را به صننورت سنناليانه بازنمري مي كنند تا مشننخص گردد كه آیا اهداف
سنننرمایه گذاري بيان شنننده همچنان مرتبط مي باشنننند و آیا رویه دسنننتيابي به اهداف همچنان حفظ گردد .انتظار نمي رود كه بيانيه
سياست سرمایهگذاري به طور متناوب تغيير كند .به طور خاص ،تغييرات كوتاه مدت در بازارهاي مالي نيازمند تعدیل بيانيه سياست
سرمایهگذاري نيست.
-6ریسک سرمایهگذاری در صندوق :
 -1-6هر چند تمهيدات الزم به عمل آمده است تا سرمایهگذاري در صندوق سودآور باشد ،ولي احتمال وقوع زیان در
سرمایهگذاريهاي صندوق همواره وجود دارد .بنابراین سرمایهگذاران باید به ریسکهاي سرمایهگذاري در صندوق از جمله ریسکهاي
یاد شده در این بخش از اميدنامه ،توجه ویژه داشته باشند .دارندگان واحدهاي سرمایهگذاري ممتاز و عادي با سرمایهگذاري در صندوق،
تمام ریسکهاي فرا روي صندوق را ميپذیرند.
در سایر بندهاي این بخش ،برخي از ریسکهاي سرمایهگذاري در صندوق بر شمرده شدهاند.
 -2-6ریسک كاهش ارزش داراییهای صندوق :قيمت اوراق بهادار در بازار ،تابع عوامل متعددي از جمله وضعيت سياسي،
اقتصادي ،اجتماعي ،صنعت موضوع فعاليت و وضعيت خاص ناشر و ضامن آن است .با توجه به آنكه ممكن است در مواقعي تمام یا
بخشي از دارایيهاي صندوق در اوراق بهادار سرمایهگذاري شده باشند و از آنجا كه قيمت این اوراق ميتواند در بازار كاهش یابد ،لذا
صندوق از این بابت ممكن است متضرر شده و این ضرر به سرمایهگذاران منتقل شود.
 -3-6ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت :اوراق بهادار با درآمد ثابت شركتها بخش از دارایيهاي صندوق را تشكيل
ميدهد .گرچه صندوق در اوراق بهاداري سرمایهگذاري كند كه سود حداقل براي آنها تعيين و پرداخت سود و اصل سرمایهگذاري آن
توسط یک مؤسسة معتبر تضمين شده باشد ،یا براي پرداخت اصل و سود سرمایهگذاري در آنها ،وثایق معتبر و كافي وجود داشته باشد؛
ولي این احتمال وجود دارد كه طرح سرمایهگذاري مر تبط با این اوراق ،سودآوري كافي نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود
در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار ،عمل ننمایند یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهي كاهش یابد به طوري كه پوششدهندهي
اصل سرمایهگذاري و سود متعلق به آن نباشند .وقوع این اتفاقات ميتواند باعث تحميل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایهگذاران شوند.
 -4-6ریسک نوسان بازده بدون ریسک :در صورتيكه نرخ بازده بدون ریسک (نظير سود عليالحساب اوراق مشاركت دولتي)
افزایش یابد ،به احتمال زیاد قيمت اوراق مشاركت و سایر اوراق بهاداري كه سود حداقل یا ثابتي براي آنها تعيين شده است ،در بازار
كاهش ميیابد .اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایهگذاري كرده باشد و بازخرید آن به قيمت معين توسط یک مؤسسهي معتبر
(نظير بانک) تضمين نشده باشد ،افزایش نرخ بازده بدون ریسک ،ممكن است باعث تحميل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایهگذاران
گردد.
 -5-6ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده :از آن جایي كه این صندوق فاقد ركن ضامن نقدشوندگي است ،لذا در
صورتي كه دارنده واحد سرمایهگذاري قصد ابطال واحدهاي سرمایهگذاري را داشته باشد ،مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق اقدام
به پرداخت وجوه واحدهاي سرمایهگذاري ابطال شده مي نماید .چنانچه وجوه نقد صندوق كفاف بازپرداخت واحدهاي ابطال شده را
نداشته باشد ،مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایيهاي صندوق مينماید تا وجه مورد نياز را تهيه كند .اگر به هر دليلي از
جمله بسته بودن نماد سهم ،صف فروش و گره معامالتي مدیر صندوق نتواند دارایي هاي صندوق را به وجه نقد تبدیل كند ،مبالغ مربوط
به واحدهاي ابطال شده ،تا تامين وجه نقد به حساب بستانكاري سرمایهگذار منظور ميگردد و بازپرداخت این بدهيها با روش  FIFOو
براساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام ميگيرد.

