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مقدمه
ر
دستیان به این اهداف
هان را که مدیر باید برای
ی
این بیانیه اهداف کیل رسمایه گذاری را ارایه یم دهد و اسیاتژی ی
ر
موضوعان مانند تخصیص منابع ،تحمل ریسک و سایر الزامات در بیانیه سیاست
گید ،توضیح یم دهد.
به کار ر
تدبی نقش جهان گنجانده شده است تا به
رسمایه گذاری صندوق رسمایه گذاری اختصایص بازارگردان آرمان ر
ارزیان مؤثرتر مدیریت دار یان های صندوق یاری
رسمایه گذاران ،مدیر و سایر ارکان صندوق جهت نظارت و
ی
رساند.
معرفی
صندوق رسمایهگذاری اختصایص بازارگردان آرمان تدب ری نقش جهان تحت شماره  11822نزد سازمان بورس و
اوراق بهادار و شماره  51247نزد مرجع ثبت ررسکت ها و مؤسسات غ ری تجاری استان تهران ثبت و تأسیس
گردیده و فعالیت آن از تاری خ  27اسفند ماه  1399آغاز شده است.
ر
معامالن ،تمرکز بر عملیات بازار گردان ،تخصیص منابع
از مزایای این صندوق معافیت در کارمزد و هزینههای
ً
جداگانه و ویژه رصفا برای موضوع بازارگردان ،وجود ضابطه و رویه بازارگردان طبق امیدنامه و اساسنامه مصوب
ر
نظارن صندوق یم باشد.
صندوق و فعالیت تحت نظارت ارکان
اهداف
ی
تدبی نقش جهان با هدف افزایش نقد شوندگ سهام ،تنظیم
صندوق رسمایه گذاری اختصایص بازارگردان آرمان ر
عرضه و تقاضا و کاهش ریسک نوسانات قیمت به منظور بازارسازی تأسیس شد.
ر
حقوق و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات
هدف این صندوق جمع آوری رسمایه ،رسمایهگذاران
بازارگردان آن اوراق و مطابق با امیدنامه است .
اهم وظایف این صندوق به ررسح زیر یم باشد:
-1متعادل کردن معاماالت سهم و تنظیم عرضه و تقاضا،
ی
-2حفظ نقدینگ در بازار،
 -3ر
کنیل دامنه نوسان قیمت در بازار از طریق خرید و فروش سهام،
قیمت در بازار از طریق ر
ر
کنیل قیمت سهام.
جلوگیی از نوسانات شدید
-4
ر
سیاست های سرمایه گذاری
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موضوع فعالیت اصیل صندوق ،رسمایهگذاری در اوراق بهادار اعالمشده در این امیدنامه با هدف ایفای تعهدات
بازارگردان با ررسایط مندرج در این امیدنامه و موضوع فعالیت فریع آن مشارکت در تعهد پذیرهنوییس یا تعهد
خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردان است.
صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده ،در موارد زیر رسمایه گذاری یمنماید:
-1سهام شامل تعهدات بازارگردان مندرج در امیدنامه
تمایم ررسايط
رهت و ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت که دارای
ی
 -2اوراق مشارکت ،اوراق اجاره و اوراق بهادار ی
مذکور در امیدنامه هستند،
ر
مال اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري
-3
گواههاي ر
سیده منتشه توسط بانکها يا مؤسسات ی
ی
اسالیم ايران.
ی
اسالیم ايران.
مال اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري
 -4هر نوع ر
سیدهگذاري نزد بانكها و مؤسسات ی
ی
 -5اتخاذ موقعیت خرید و فروش قراردادهای ر
آن اوراق بهادار مطابق امیدنامه.
استراتژی های تخصیص دارایی ها
تدبی نقش جهان بر اساس بند  7امید نامه متعهد به انجام معامالت بر
صندوق اختصایص بازارگردان آرمان ر
اساس ررسایط زیر است:
ر
کمیین قیمت خرید در سفارش خرید و ر
الف :تفاوت بی ر
حداکی برابر
بیشیین قیمت فروش در سفارش فروش
ر
دامنه مظنه ذکر شده در امید نامه باشد.
ب :حجم سفارش های خرید و فروش وارده باید برابر با حداقل سفارش انباشته ذکر شده در امید نامه باشد.
ج :تعهدات روزانه به ررسح جدول زیر یم باشد:
ردیف

نام ررسکت

حداقل سفارش انباشته

حداقل معامالت روزانه

1

فوالد افزا سپاهان

5,000

100,000

2

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

7,500

150,000

انواع ریسک ها
رسمایه گذاري در اوراق بهادار همواره با ریسک همراه است و با وجود تالش صندوق براي کاهش سطح ریسک،
هیچ راه جهت حذف کامل این ریسک ها وجود ندارد .در ادامه به برخ از ریسک هاي رسمایه گذاري مرتبط
با صندوق هاي بازار گردان اشاره شده است.
ریسک کاهش ارزش دارای هاي صندوق.
قیمت اوراق بهادار در بازار ،تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیایس ،اقتصادی ،اجتمایع ،صنعت
موضوع فعالیت و وضعیت خاص ر
تغییات باعث بروز
تغیی یم باشند .این ر
نارس آن است که همواره در حال ر
نوسان در بازارهاي رسمایه گذاري و در رن آن ایجاد نوسان در ارزش صندوق خواهد شد.
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ریسک نکول اوراق مشارکت.
تعیی و پرداخت سود و
گرچه صندوق  ،در اوراق بهاداری رسمایهگذاری یمکند که سود حداقل برای آنها ر
معتی تضم ریشده است ،ول این احتمال وجود دارد که طرح
اصل رسمایه گذاری آن توسط یک مؤسسه
ی
رسمایهگذاری مرتبط با این اوراق ،سودآوری کاق نداشته باشد یا ر
نارس به تعهدات خود در پرداخت به موقع
ً
سود و اصل اوراق بهادار ،عمل ننمایند .وقوع این اتفاقات باعث تحمیل رصر به صندوق و متعاقبا رسمایه
گذاران خواهد شد.
ریسک نوسان نرخ بازده بدون ریسک.
ر
(نظی سود عیلالحساب اوراق مشارکت ر
دولت) افزایش یابد ،قیمت اوراق
صورنکه نرخ بازده بدون ریسک
در
ر
ر
تعیی شده است ،در بازار کاهش یمیابد .اگر
مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابت برای آنها ر
معی توسط یک مؤسسۀ
صندوق در این نوع اوراق بهادار رسمایهگذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت ر
تضمی نشده باشد ،افزایش نرخ بازده بدون ریسک ،ممکن است باعث تحمیل رصر گردد.
(نظی بانک)
معتی ر
ی
ر
رویه های گزارش دهی
صندوق موظف است برای دوره های سه ماهه نسبت به تهیه و ارایه صورت های مال به همراه گزارش عملکرد
نظی
و
همچنی گزارش پرتفوی به صورت ماهانه اقدام نماید .گزارشات فوق الذکر به همراه سایر اطالعات ر
ر
ارزش خالص دار یان های هر واحد صندوق و ترکیب دار یان ها از طریق تارنمای صندوق به آدرس
 armanbrokerfund.irو سیستم جامع اطالع رسان ر
نارسان (شبکه کدال) اطالع رسان یم شود.
پایش و بازبینی عملکرد صندوق
ر
یان عملکرد این ص ندوق،
با توجه به اهداف ص ندوق هاي با یزارگردان ،یگ از مهمیین ش اخص ها براي ارز ی
میان موفقیت در افزایش نقد شوندگ و کاهش نوسان قیمت سهام مورد بازارگردان است.
ر
سیاست گذاري رسمایه گذاري بر اساس ررسایط کیل بازار ،گروه سهم مورد ارزیان ر
،رسایط اقتصادی  ،سیایس و
ی
 ، ...به گونه اي انتخاب و عمل ر
ر
ر
رقابت س هام مورد بازارگردان
حداکی مزیت هاي نس یت و
یان یم گردد که از
گید و در هر زمان که نیاز به پایش و بازبیت عملکرد ص ندوق احس اس ش ود ،اقدام
اس تفاده مناس ب ص ورت ر
گید.
مناسب صورت یم ر
بازبینی بیانیه سیاست های سرمایه گذاری
گروه مدیران رسمایه گذاری حداقل سال یکبار جهت برریس و بازبیت هر یک از اجزای این بیانیه از جمله
ساختار ،ر
اسیاتژی و عملکرد رسمایه گذاری های صندوق ،جلسه ای برگزار کرده و در صورت لزوم نسبت به
تغیی هر یک از اجزای آن اقدام یم کند.
ر
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