بسمه تعالی

شرکت کارگزاری صباتأمین (سهامی خاص)
شماره ثبت112281 :

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار10649 :

بیانیه سیاستهای سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری اندیشهورزان صباتأمین (با
درآمد ثابت ،قابل معامله با انباشت سود)

مقدمه
یکی از مشکالت اساسی اقتصاد ایران باال بودن نرخ تورم است که به نوعی در بازارها و بخشهای مختلف نهادینه
شده و همواره قدرت خرید مردم را تهدید مینماید .در چنین فضایی ،پسانداز به عنوان عاملی برای حفظ قدرت
خرید به یکی از مهمترین دغدغههای مردم تبدیل شده است؛ لیکن حوزه سرمایهگذاری به دلیل ماهیت تخصصی
برخی بازارها و موانع ورود متعدد به ویژه برای مبالغ اندک ،فراهم نیستتت .یکی از راهکارهای مناستتج تهت فا
آمدن بر م شکل فوق هدایت منابع مازاد خانوارها به سمت بازار سرمایه از طری نهادهای تخ ص صی ا ست .در
همین راستا شرکت کارگزاری صباتأمین با تأسیس صندوق سرمایهگذاری اندیشهورزان صباتأمین و اضافه نمودن
آن به مجموعه خدمات خود در حوزه سرمایهگذاری و مدیریت دارایی ،سعی در پا سخگویی به نیازهای م شتریان
کرده است .شایان ذکر است که این صندوق از نوع با درآمد ثابت با انباشت سود و قابل معامله در بازار فرابورس
میباشد.
بیانیه سیا ست سرمایهگذاری اهداف کلی سرمایهگذاری و ا ستراتژیهایی را که مدیر برای ر سیدن به این اهداف
به کار میگیرد ،تشریح مینماید .اطالعات مشخص در مورد تخصیص داراییها ،سطح تحمل ریسک و  ...باید در
این بیانیه لحاظ گردد .این بیانیه عالوه بر اهداف ستترمایهگذاری ،در بر گیرنده فرآیند تصتتمیمگیری برای انتخاب
سرمایهگذاری ،رویهها و شاخصهای ارزیابی عملکرد سرمایهگذاریها طب اهداف مشخص میباشد.
اهداف سرمایهگذاری صندوق اندیشهورزان صباتأمین
هدف از ت شکیل صندوق ،تمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و ت شکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد
است .با توته به پذیرش ریسک مورد قبول ،تالش می شود ،بیشترین بازدهی ممکن نصیج سرمایهگذاران گردد.
انبا شته شدن سرمایه در صندوق ،مزیتهای متعددی ن سبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایهگذاران دارد :اوالً
هزینة بهکارگیری نیروهای متخصتتتص ،گردآوری و تحلیل اطالعات و گزینش ستتتبد بهینة اوراق بهادار بین همة
سرمایهگذاران تقسیم میشود و سرانة هزینة هر سرمایهگذار کاهش مییابد .ثانیاً ،صندوق از تانج سرمایهگذاران،
کلیة حقوق اترایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه
ستترانة هزینة هر ستترمایهگذار برای انجام ستترمایهگذاری کاهش مییابد .ثالثا ً،امکان ستترمایهگذاری مناستتج و
متنوعتر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری کاهش مییابد.
با توته به موارد ذکر شده میتوان گفت که صندوق سرمایهگذاری اندی شهورزان صباتأمین اهداف ذیل را دنبال
مینماید:
 حفظ قدرت خرید مردم با کسج بازده مناسج در مقایسه با سایر ابزارهای با درآمد ثابت؛

 ک سج باالترین بازده ممکن ضمن پایبندی به ا ستراتژی و رویههای مدیریت ری سک داراییهای صندوق
از طری تخصیص مناسج داراییها؛
 باال بردن بازده صندوق به شیوهای منطقی و رقابتی در کنار حفظ نقدشوندگی واحدها.
بنابراین هدف صندوق در کوتاهمدت تحق حداقل سود  20در صدی به صورت روز شمار از طری سرمایهگذاری
در اوراق با درآمد ثابت ،سپردههای بانکی و سهام میباشد .عالوه بر این صندوق میتواند از منافع ناشی از خرید
اوراق به کسر و یا دریافت نرخ سود ترتیحی منتفع گردد .شایان ذکر است که بازده مذکور با تغییر در متغیرهای
کالن اقتصتتادی به ویژه نرخ بهره و نرخ ستتود ستتپرده بانکی تغییر خواهد کرد .در بلندمدت نیز صتتندوق تالش
مینماید تا از طری

سرمایهگذاری بهینه در حوزه سهام و خرید اوراق با نرخ سود باالتر نرخ قابل پیشبینی در

آینده به کسج بازده قابل قبول رقابتی بپردازد.
سیاست سرمایهگذاری صندوق در کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت
یکی از مهمترین مفاهیم حوزه سرمایهگذاری ،موضوع ریسک و بازده و مدیریت ریسک میباشد .کسج سود باالتر
برای سرمایهگذاران تذاب و مطلوب است؛ لیکن توته صرف به کسج بازدهی باالتر بدون رعایت اصول مدیریت
ریسک ،میتواند طبعات ناخوشایندی را در دورههای رکود و نزول بازار و شوکهای منفی به دنبال داشته باشد.
سیاستهای سرمایهگذاری بسته به بازه زمانی سرمایهگذاری و اف تصمیمگیری متفاوت است:
 کوتاهمدت :ستترمایهگذاری منابع صتتندوق در ترکیبی از داراییهای با درآمد ثابت و ستتهام به نحوی که
ب سته به شرایط بازار سرمایه و تریانات نقدی ورودی و خروتی صندوق سطح بازده و ری سک تعیین
شده و منابع مورد نیاز تأمین میگردد .این امر با انتخاب بانکهای کمریسک با نرخ سود رقابتی ،اوراق با
درآمد ثابت با نرخ رقابتی و سهام بنیادی با چشمانداز مناسج و نقدشوندگی باال محق میشود؛
 میان مدت :و ضعیت کالن اقت صادی ک شور ،چ شمانداز نرخ بهره و اطالعات شرکتها و صنایع بور سی با
پتانستتیل رشتتد قیمت در میان مدت و بلندمدت مورد بررستتی قرار میگیرد .عالوه بر این نحوه تغییرات
قیمت و رفتار بازیگران اصتتتلی ستتتهام و اوراق با درآمد ثابت مورد توته قرار میگیرد چرا که عملکرد
داراییها در میانمدت و بلندمدت ممکن است متفاوت از روند قیمت و عملکرد آنها در کوتاهمدت باشد؛
 بلندمدت :ا صوالً سرمایهگذاری در بازار سرمایه ماهیت بلندمدت دا شته و سرمایهگذاران با اف زمانی
بلندمدت ،نتایج بهتر و مناستتتجتری را تجربه خواهند نمود .از طرفی با توته به ماهیت نوستتتانی بازار و
شتترایط متغیر اقتصتتادی به ویژه در ایران ،بررستتی عملکرد بلندمدتها صتتندوقها ارزیابی مناستتجتری
میبا شد .بر این ا ساس مدیریت صندوق سرمایهگذاری اندی شهورزان صباتأمین نیز توته ویژهای را به

تحوالت بلندمدت مبذول می دارد .لذا اوراق با نرخ بازده رقابتی نستتتبت به زمان حال و پیشبینی ها،
بانکهای با ریسک پایینتر و در عین حال نرخ سود رقابتیتر و گروههای برخوردار از مزیتهای نسبی و
چشمانداز مناسج از اولویت در انتخاب برای سرمایهگذاری برخوردار میباشند.
صندوق فقط میتواند در داراییهای ریالی داخل کشور سرمایهگذاری کند و سرمایهگذاری خارتی (ارزی) به هر
نوع و شکل غیرمجاز میباشد .صندوق در داراییهایی به شرح تدول زیر سرمایهگذاری میکند:
حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری " در اوراق بهادار با درآمد ثابت"
توضیحات

ردیف

موضوع سرمایه گذاری

1

سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ،گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداقل  %75از کل داراییهای صندوق

-1-1

اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار

حداقل  %30از کل داراییهای صندوق

-2-1

گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداکثر  %50از کل داراییهای صندوق

-3-1

اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر

حداکثر  %40از کل داراییهای صندوق

-4-1

اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن

حداکثر  %30از کل داراییهای صندوق

سهام ،ح تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران
یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کاالیی پذیرفته شده در بورس

حداقل  %5و حداکثر  %20از کل داراییهای صندوق

-1-2

سهام و ح تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر

حداکثر  %5از سهام و ح تقدم سهام منتشره ناشر

-2-2

سهام و ح تقدم سهام منت شره از طرف یک نا شر و قرارداد اختیار معامله همان
سهام

حداکثر  %5از کل داراییهای صندوق

-3-2

ستتهام ،ح تقدم ستتهام و قرارداد اختیار معامله ستتهام طبقه بندی شتتده در یک
صنعت

حداکثر  %5از کل داراییهای صندوق

-4-2

اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام

حداکثر  %5از ارزش روز سهام و ح تقدم سهام صندوق

-5-2

اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

حداکثر به ت عداد ستتت هام پا یه موتود در پرتفوی م جاز
سرمایهگذاری صندوق در سهام

-6-2

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کاالیی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها

حداکثر  %5از کل دارایی های صندوق

واحدهای سرمایهگذاری "صندوق های سرمایه گذاری"

حداکثر  %5از کل داراییهای صتتندوق و تا ستتقف  %30از
تعداد واحدهای صتتندوق ستترمایهپذیر که نزد ستترمایهگذاران
میباشد.

2

3

ترکیج بهینه ریس و بازده امری نستتبی بوده و با توته به ترتیحات ستترمایهگذار و عواملی چون میزان ریستتک
قا بل تح مل ،ثروت ،تر یان های ن قدی ورودی و خروتی و اف ستتتر ما یه گذاری تعیین میگردد .صتتت ندوق
ستترمایهگذاری اندیشتتهورزان صتتباتأمین از نوع با درآمد ثابت بوده و بالغ بر  95درصتتد از داراییهای خود را به
سپردههای بانکی و اوراق با درآمد ثابت تخصیص میدهد؛ لذا از این حیث ریسک کمتری را متوته سرمایهگذاران
خود مینماید.

هر چند تمهیدات الزم به عمل آمده ا ست تا سرمایهگذاری در صندوق سودآور با شد ،ولی احتمال وقوع زیان در
ستترمایهگذاریهای صتتندوق همواره وتود دارد .بنابراین ستترمایهگذاران باید به ریستتکهای ستترمایهگذاری در
صتتندوق از تمله ریستتکهای یادشتتده در این بخش از امیدنامه ،توته ویژه داشتتته باشتتند .دارندگان واحدهای
سرمایهگذاری ممتاز و عادی با سرمایهگذاری در صندوق ،تمام ریسکهای فراروی صندوق را میپذیرند.
 ری سک کاهش ارزش داراییهای صندوق :قیمت اوراق بهادار در بازار ،تابع عوامل متعددی از تمله
وضعیت سیاسی ،اقتصادی ،اتتماعی ،صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است .با
توته به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از داراییهای صندوق در اوراق بهادار سرمایهگذاری
شتتده باشتتند و از آنجا که قیمت این اوراق میتواند در بازار کاهش یابد ،لذا صتتندوق از این بابت ممکن
است متضرر شده و این ضرر به سرمایهگذاران منتقل شود؛
 ریسککک کاهش ارزش بازاری واحدهای سککرمایه گذاری صککندوق :با توته به آن که واحدهای
سرمایهگذاری صندوق در بورس یا بازارخارج از بورس مربوطه مورد داد و ستد قرار میگیرد ،این امکان
وتود دارد که نوستتانات میزان عرضتته و تقاضتتا در بازار ،قیمت واحدهای ستترمایهگذاری صتتندوق را نیز
د ستخوش نو سان کند .هرچند انتظار بر آن ا ست که قیمت واحدهای سرمایهگذاری صندوق نزدیک به
ارزش خالص دارایی آنها باشتتتد اما این امکان وتود دارد که قیمت بازاری واحدهای ستتترمایهگذاری به
دلیل عملکرد عر ضه و تقا ضا بی شتر یا کمتر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایهگذاری شود .بدین
ترتیج حتی در صورت عدم کاهش ارزش خالص داراییهای صندوق ،ممکن است سرمایهگذار با کاهش
قیمت واحدهای سرمایهگذاری نسبت به قیمت خرید خود مواته شده و از این بابت دچار زیان شود؛
 ریسک نکول اوراق بهادار :اوراق بهادار شرکتها بخش عمدهی داراییهای صندوق را تشکیل میدهد.
گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایهگذاری میکند که سود حداقل برای آنها تعیین و پرداخت سود
و ا صل سرمایهگذاری آن تو سط یک مؤ س سة معتبر ت ضمین شده ا ست ،یا برای پرداخت ا صل و سود
ستتتر ما یه گذاری در آن ها ،و ثای معتبر و کافی وتود دارد؛ ولی این احت مال وتود دارد که طرح
سرمایهگذاری مرتبط با این اوراق ،سودآوری کافی ندا شته با شد یا نا شر و ضامن به تعهدات خود در
پرداخت به موقع سود و ا صل اوراق بهادار ،عمل ننمایند یا ارزش وثای به طرز قابل توتهی کاهش یابد
به طوری که پوششدهندهی اصل سرمایهگذاری و سود متعل به آن نباشند .وقوع این اتفاقات میتواند
باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایهگذاران شوند؛
 ری سک نو سان بازده بدون ری سک :در صورتیکه نرخ بازده بدون ری سک (نظیر سود علیالح ساب
اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد ،به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود

حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده ا ست ،در بازار کاهش مییابد .اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار
سرمایهگذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسهی معتبر (نظیر بانک) تضمین
نشتتده باشتتد ،افزایش نرخ بازده بدون ریستتک ،ممکن استتت باعث تحمیل ضتترر به صتتندوق و متعاقباً
سرمایهگذاران گردد؛
 ریسک نقدشوندگی :پذیرش واحدهای سرمایهگذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه
و مستتلولیتها و وظایفی که بازارگردان صتتندوق پذیرفتهاستتت ،خرید و فروش واحدهای ستترمایهگذاری
صندوق را تسهیل کرده و این امکان را برای سرمایهگذاران فراهم میکند تا در هر موقع که تمایل داشته
باشتتند واحدهای ستترمایهگذاری خود را به قیمت منصتتفانه ،فروخته و تبدیل به نقد نمایند .با این حال،
م سلولیتهای بازارگردان محدود ا ست و امکان تبدیل به نقدکردن واحدهای سرمایهگذاری نیز همواره
تابع شرایط بازار خواهد بود .از طرف دیگر خرید و فروش واحدهای سرمایهگذاری صندوق ،تابع مقررات
بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه است و ممکن است براساس این مقررات ،معامالت صندوق تعلی یا
متوقف گردد ،که در این شرایط ،سرمایهگذاران نمیتوانند واحدهای سرمایهگذاری خود را به نقد تبدیل
کنند.
سیاستهای پایش و بازبینی عملکرد سبد اوراق بهادار و انجام اصالحات الزم
با توته به استفاده از نرمافزاهای مدیریت دارایی در شرکت کارگزاری صباتأمین و همچنین نرمافزار مورد استفاده
در صندوق ،امکان پایش م ستمر عملکرد صندوق از طری محا سبه لحظهای ارزش خالص داراییها و ثبت کلیه
معامالت فراهم شتتتده استتتت .روند تغییر ارزش دارایی های صتتتندوق همواره تحت نظر بوده و چنانچه انحراف
معناداری در مقای سه با عملکرد بازار یا سایر صندوقها رخ دهد ،ترکیج داراییها مجدداً مورد برر سی قرار گرفته
و در صتتورت نیاز تغییرات الزم صتتورت میگیرد .عالوه بر این ،عملکرد صتتندوق در بازههای زمانی یک ماهه در
کمیته سرمایهگذاری شرکت کارگزاری صباتأمین با ح ضور مدیران و کار شنا سان مورد برر سی قرار گرفته و در
صورت نیاز اصالحات الزم در خصوص استراتژی و ترکیج داراییها اعمال میگردد.
پایش منظم پارامترها و عوامل تأثیرگذار بر محیط اقتادی در دو حوزه ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک
همواره در دستتتور کار شتترکت کارگزاری صتتباتأمین قرار دارد .لذا مدیران و کارشتتناستتان شتترکت همواره تالش
مینمایند تا با مطالعه و دنبال نمودن موارد ذیل ،عملیات مدیریت ریسک را به بهترین نحو ممکن انجام دهند.
ریسکهای سیستماتیک:
 تحوالت سیاسی در حوزههای داخلی و خارتی؛

 تحوالت اقتصاد تهان؛
 وضعیت اقتصاد کالن کشور؛
 سیاستهای مالی و پولی؛
 سیاستهای ارزی؛
 مصوبات بودتهای؛
 قیمتگذاری کاالها از سوی دولت؛
 آمار سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی در بخشها و صنایع گوناگون؛
 تحوالت بازارهای موازی.
ریسکهای غیر سیستماتیک:
 گزارشهای دورهای شرکتها؛
 تحلیل اثرات تحوالت اقتصادی بر سودآوری شرکتها؛
 تریان نقدینگی بازار به طور کلی و گروههای مختلف به طور خاص؛
 تحرکات سهامداران حقیقی و حقوقی؛
 مجامع سالیانه و سیاستهای تقسیم سود.
سیاستهای انجام ادواری آزمونهای بحران
به منظور مصتتونستتازی پرتفوی از شتترایط بحرانی و مدیریت ریستتک ،مطالعه تامع و ادواری بر زمینههای ذیل
صورت میگیرد:
 تحلیل فضای سیاسی داخل و خارج و تحلیل ریسک سیاسی؛
 تحلیل اقتصاد تهانی و پیگیری و پایش و تحلیل مؤلفهها و شاخصهای اقتصاد تهانی بر بازار داخل؛
 تحلیل اقتصتتتاد کالن داخلی از منظر بودته ستتتال و تأثیرات آن بر بازارهای هدف ،تحلیل پیشبینی
سیاستهای دولت در مقابله با شرایط تورم و رکود ،تحلیل تابهتایی سرفصلهای بودتهای و اثرات آن
بر اقتصاد ،تحلیل کسری بودته؛
 تحلیل بازارهای موازی باالخص بازار ارز ،طال ،مسکن و ...
سیاستهای بازنگری و به روزرسانی بیانیه سیاستهای سرمایهگذاری در ادوار مختلف
بازنگری و به روز ر سانی بیانیه سیا ست سرمایهگذاری صندوق در ادوار مختلف تابع شرایط رون  ،رکود و ثبات
اقتصادی است .دورههای چرخه اقتصادی رون  ،رکود یا ثبات بازار قبل از سایر شرکتها باید شناسایی گردد .لذا

لزوم توته به پیشبینی وضتتعیت کالن اقتصتتادی و آگاهی زودتر از موقع از تصتتمیمات دولت که تأثیرات قابل
توتهی بر بازار دارد ،از اهمیت خاص و باالیی برخودار است .لذا ضروری است تا بخشی از بدنه کارشناسی شرکت
متمرکز بر مطالعه و پیشبینی شتتاخصها و متغیرهای کالن اقتصتتادی بوده و اطالعرستتانی به موقع و شتتفاف
اخبارهای مربوطه به مدیریت را بر عهده گیرد.
م سلله مهم دیگردر این زمینه ،اف یا مدت زمان سرمایهگذاری ا ست .با توته به نو سانات باالی حاکم بر محیط
سیاسی و اقتصادی ایران ،تدوین استراتژی سرمایهگذاری در اف های زمانی چند ساله تقریباً غیرممکن بوده و با
تعریف بازه حداکثر یک ساله باید مرتباً مورد بازبینی و اصالح قرار گیرد.

