صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

بیانیه سیاست سرمایهگذای

ه دف از این بیانیه ،تعیین و ترسیم خطوط اصلی به منظور تخصیص بهینه منابع صندوق و مدیریت سبد صندوق
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران در هر زمان وکمک به سرمایهگذاران ،مدیر و سایر ارکان صندوق جهت
نظارت و ارزیابی مؤثرتر مدیریت و داراییهای صندوق میباشد.

 -1معرفی
صندوقی در تاریخ 20/4936931تحت شماره ثبت  ،22521نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.
هدددف صددندوق ت میددع سددرمایههددای خددرد و ان ددای مدددیریت ر ددهای بددر روی ،ن ،بددرای سددهامداران خددرد مددیباشددد .دوره
عالیت صندوق مطابق اساسنامه  0سال است.
مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان خالد اسالمبولی ،کوچه چهاری ،کوچه ر یع ،پالک  1میباشد.
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
نوع صندوق

با در،مد ثابت با تقسیم سود پیش بینی

تاریخ ثبت

20/4936931

مدیر صندوق

کارگزاری بانک ملی ایران

ضامن نقد شوندگی

ندارد

متولی صندوق

موسسه سابرسی ریوران راهبرد

سابرس
سایت صندوق

موسسه سابرسی ،رمان ،روین پارس
www.etemadbmifund.com
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 -2هدف صندوق
هدف از تشکیل صندوق ،جمع،وری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است .همچنین
در صورتیکه صر ه و صالح صندوق ای اب کند ،صندوق در قبال دریا ت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
مشارکت کرده ،که در این صورت وجوه جمع،وری شده و سایر داراییهای صندوق ،پشتوانۀ این تعهد خواهد بود .با توجه به
پذیرش ریسک مورد قبول ،تالش میشود ،بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد .انباشتهشدن سرمایه در صندوق،
مزیتهای متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایهگذاران دارد :اوالً هزینۀ بهکارگیری نیروهای متخصص ،گرد،وری و
تحلیل اطالعات و گزینش سبد بهینۀ اوراق بهادار بین همۀ سرمایهگذاران تقسیم میشود و سرانۀ هزینۀ هر سرمایهگذار کاهش
مییابد .ثانیاً ،صندوق از جانب سرمایهگذاران ،کلیۀ قوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریا ت سود و کوپن اوراق بهادار را
ان ای میدهد و در نتی ه سرانۀ هزینۀ هر سرمایهگذار برای ان ای سرمایهگذاری کاهش مییابد .ثالثا ً،امکان سرمایهگذاری مناسب
و متنوعتر داراییها راهم شده و در نتی ه ریسک سرمایهگذاری کاهش مییابد.

 1-3بازده هدف صندوق
 1-1-3نرخ بازده شاخص بورس
این صندوق با هدف دستیابی به بازده بیشتر از بازده متوسط بورس اوراق بهادار تهران طرا ی شده است.
در ال اضر ،تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی ( )TEDPIXمعیار محاسبه نرخ متوسط بازده بورس تهران است.
 2-1-3نرخ بازده بدون ریسک
از جمله اهداف بازده این صدندوق ،کسدب بدازده بیشدتر از ندرخ بدازده بددون ریسدک اسدت .ندرخ بدازده بددون ریسدک در ایدنجدا،
معددادل ددداکثر )نددرخ سددود علددی الحسدداب اوراق مشددارکت شددرکتهددای دولتددی ،ریددر دولتددی و و شددهرداریهددا(مندددرد در
)سیاستهای پولی و اعتباری( ابالغ شده توسط بانک مرکزی جمهوریاسالمیایران در هر سال در نظر گر ته میشود.
 3-1-3نرخ تورم
از دیگر اهداف بازده این صندوق ،کسب بازده بیشتر از نرخ توری است .منظور از نرخ توری ،تغییر در ( شاخص کل بهای کاالها و
خدمات مصر ی در مناطق شهری ایران) اعالمی توسط بانک ملی جهموری اسالمی ایران است.
الزی بدده رکددر اسددت ایددن صددندوق ت ددمینی بابددت سددود،وری و تددی بازگشددت اصددل سددرمایه (در صددورت زیددانده بددودن بدده
سرمایهگذاران خود نمیدهد).
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 2-3انواع ریسکها
هر چند تمهیدات الزی به عمل ،مده است تا سرمایه گذاری در صندوق سود،ور باشد ،ولی ا تمال وقوع زیان در سرمایهگذاریهای
صندوق همواره وجود دارد .بنابراین سرمایهگذاران باید به ریسکهای سرمایهگذاری در صندوق از جمله ریسکهای یاد شده در این
بخش از امیدنامه ،توجه ویژه داشته باشند .دارندگان وا دهای سرمایهگذاری ممتاز و عادی با سرمایهگذاری در صندوق ،تمای
ریسکهای را روی صندوق را میپذیرند.
در سایر بندهای این بخش ،برخی از ریسکهای سرمایهگذاری در صندوق بر شمرده شدهاند.
 1-2-3ریسک کاهش ارزش داراییهای صندوق :قیمت اوراق بهادار در بازار ،تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی ،صنعت موضوع عالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن ،ن است.
2-2-3ریسک نکول اوراق مشارکت :اوراق بهادار با در،مد ثابت شرکتها بخش از داراییهای صندوق را تشکیل میدهد .گرچه
صندوق در اوراق بهاداری سرمایهگذاری کند که سود داقل برای ،نها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایهگذاری ،ن توسط یک
مؤسسۀ معتبر ت مین شده باشد ،یا برای پرداخت اصل و سود سرمایهگذاری در ،نها ،وثایق معتبر و کا ی وجود داشته باشد؛ ولی
این ا تمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق ،سود،وری کا ی 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 توجهی کاهش یابد به طوری که پوششدهندهی
اصل سرمایهگذاری و سود متعلق به ،ن نباشند .وقوع این اتفاقات میتواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایهگذاران
شوند.

 3-2-3ریسککک نوسککان بککازده بککدون ریسککک :در صددورتیکدده نددرخ بددازده بدددون ریسددک (نظیددر سددود علددیالحسدداب اوراق
مشارکت دولتی) ا زایش یابدد ،بده ا تمدال زیداد قیمدت اوراق مشدارکت و سدایر اوراق بهداداری کده سدود دداقل یدا ثدابتی بدرای
،نها تعیین شده اسدت ،در بدازار کداهش مدی یابدد .اگدر صدندوق در ایدن ندوع اوراق بهدادار سدرمایهگدذاری کدرده باشدد و بازخریدد
،ن به قیمت معین توسط یدک مؤسسده ی معتبدر (نظیدر باندک) ت دمین نشدده باشدد ،ا دزایش ندرخ بدازده بددون ریسدک ،ممکدن
است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایهگذاران گردد.

 4-2-3ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطکال شکده :از ،ن جدایی کده ایدن صدندوق اقدد رکدن ضدامن نقدشدوندگی اسدت ،لدذا
در صددورتی کدده دارنددده وا ددد سددرمایهگددذاری قصددد ابطددال وا دددهای سددرمایهگددذاری را داشددته باشددد ،مدددیر در ابتدددا از محددل
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وجوه نقد صندوق اقدای به پرداخت وجدوه وا ددهای سدرمایهگدذاری ابطدال شدده مدینمایدد .چنانچده وجدوه نقدد صدندوق کفداف
بازپرداخت وا دهای ابطال شده را نداشدته باشدد ،مددیر صدندوق مطدابق اساسدنامه اقددای بده دروش دارایدیهدای صدندوق مدی-
نماید تا وجه مورد نیاز را تهیده کندد .اگدر بده هدر د لیلدی از جملده بسدته بدودن نمداد سدهم ،صدو دروش و گدره معدامالتی مددیر
صندوق نتواند دارایی های صندوق را بده وجده نقدد تبددیل کندد ،مبدالط مربدوط بده وا ددهای ابطدال شدده ،تدا تدامین وجده نقدد
بدده سدداب بسددتانکاری سددرمایهگددذار منظددور مددیگددردد و بازپرداخددت ایددن بدددهیهددا بددا روش  FIFOو براسدداس تدداریخ و سدداعت
ثبت سفارشات ابطال ان ای میگیرد.

-3دوره فعالیت
دوره عالیت این صد ندوق بدر اسداس م دوز عالیدت صدادره توسدط سدازمان بدورس و وراق بهدادار تدا پایدان تداریخ 20//930931
است .مدیر صندوق میتواند این مددت را مطدابق م دوز قدانونی تمدیدد کندد کده در ایدن صدورت،ا ق زمدانی سدرمایهگدذاری ایدن
صندوق را میتوان بلند مدت در نظر گر ت.
همچنددین در طددول عمددر صددندوق ،نصدداب هددای زیددر بددر اسدداس ارزش روز دارایددیهددای صددندوق (بدده عنددوان وزنهددای هدددف
پرتفوی) رعایت میشود:
دنصاب ترکیب داراییهای صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
ردیو

توضیحات

موضوع سرمایه گذاری
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سرمایهگذاری در اوراق بهادار با در،مد ثابت ،گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

داقل  %15از کل داراییهای صندوق

-2-2

اوراق بهادار با در،مد ثابت دارای م وز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار

داقل  %03از کل داراییهای صندوق

 -1-2گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

داکثر  %53از کل داراییهای صندوق

 -0-2اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر *

داکثر  %63از کل داراییهای صندوق

 -6-2اوراق بهادار ت مین شده توسط یک ضامن*

داکثر  %03از کل داراییهای صندوق

1

سهای ،ق تقدی سهای و قرارداد اختیار معامله سهای پذیر ته شده در بورس تهران یا
بازار اول و دوی رابورس ایران و گواهی سپرده کاالیی پذیر ته شده در بورس
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داکثر  %5از سهای و ق تقدی سهای

 -2-1سهای و قتقدی سهای منتشره از طرف یک ناشر
-1-1

منتشره ناشر

سهای و ق تقدی سهای منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهای

 -0-1سهای ،قتقدی سهای و قرارداد اختیار معامله سهای طبقه بندی شده در یک صنعت

داکثر  %5از کل داراییهای صندوق
داکثر  %5از کل داراییهای صندوق
داکثر  %5از ارزش روز سهای و ق

 -6-1اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهای

تقدی سهای صندوق
داکثر به تعداد سهای پایه موجود در
پرتفوی م از سرمایهگذاری صندوق در

-5-1

اخذ موقعیت روش در قرارداد اختیار معامله خرید سهای

-4-1

سرمایه گذاری در گواهی سپرده کاالیی پذیر ته شده نزد یکی از بورسها

0

وا دهای سرمایهگذاری "صندوق های سرمایه گذاری"

سهای
داکثر  %5از کل دارایی های صندوق
داکثر  %5از کل داراییهای صندوق و
تا سقو  %03از تعداد وا دهای صندوق
سرمایهپذیر که نزد سرمایهگذاران
میباشد.

 -4-4نقدینگی/نقدشوندگی
با توجده بده ماهیدت متغیدر بدودن سدرمایهی صدندوقهدای سدرمایهگدذاری  ،ایدن صدندوق همدواره یدک سدط

دداقلی از وجدوه

نقددد یددا صددکوک بورسی 9رابورسددی را جهددت تددامین نیازهددای نقدددینگی سددرمایهگددذاران خددود ،در اختیددار دارد .تصددمیمگیددری در
مورد میزان نقدینگی مورد نیاز صندوق در هر زمان ،بر عهده مدیران سرمایهگذاری است.
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 -1رویههای گزارشدهی
صندوق موظو است بدرای دورههدای گزارشدگری دداقل سدهماهده نسدبت بده تهیده و اراوده صدورتهدای مدالی خدود بده همدراه
گزارشددی از عملکددرد صددندوق طددی ایددن دوره اقدددای نمایددد .عددالوه بددر اراودده ایددن گزارشددات در سیسددتم جددامع اطددالعرسددانی
ناشران(شددبکه کدددال) بدده ،درس  ،http://codal.irارزش خددالص داراوددیهددای هددر وا ددد صددندوق ،ترکیددب دارایددیهددا و سددایر
موارد در تارنمای صندوق به ،درس  ، http://etemadbmifund.comنیز اراوه میشود.

 -2نظارت بر عملکرد و سرمایهگذاری پرتفوی
 -1-7نظارت درونی
گروه مدیران سرمایهگذاری به همراه کمیتهی سرمایهگذاری پرتفوی نسبت به اهداف تعیین شده ،نظارت خواهند کرد .در مقاطع
زمانی که توسط کمیته تعیین میشود ،پرتفوی و عملکرد سرمایهگذاریها مورد بررسی قرار خواهند گر ت .این کار از طریق بررسی
عملکرد سرمایه گذاری پرتفوی ( خالص از کارمزد) به استانداردهای زیر صورت میگیرد:
 )2نرخ بازده بدون ریسک:
در اینجا ،جهت ارزیابی عمکرد صندوق نسبت به بازده بدون ریسک ،از نسبت ترینر 2استفاده میشود:
بازده بدون ریسک  −بازده
بتای پرتفوی

= 𝑅𝑇

 )1نرخ بازده شاخص بورس
جهت ارزیابی عملکرد صندوق نسبت به بازده شاخص بورس از نسبت سورتینو 1استفاده میشود.

بازده -بازده بدون ریسک
نیم انحراف معیار بازدهی های زیر میانگین بازدهی صندوق

= SOR

Treynor Ratio
- Sortino Ratio
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 )0نرخ توری
جهت ارزیابی عملکدرد صدندوق نسدبت بده تدوری نیدز از نسدبت سدورتینو کده در بداال معر دی شدد ،در ایدن صدورت ،بدازده هددف
اشاره شده در این رمول ،نرخ توری است.

 -2-7نظارت بیرونی
عددالوه بددر نظددارت درونددی کدده توسددط مدددیر صددندوق صددورت مددیگیددرد ،عملکددرد صددندوق از طریددق ندداظران بیرونددی نیددز مددورد
بررسی قرار میگیرد .از جمله ناظران ،میتوان به سازمان بورس و اوراق بهادر ،سابرس و متولی صندوق اشاره نمود.

 -3بازبینی بیانیه سیاست سرمایهگذاری
گروه مدیران سرمایهگذاری داقل سالی یکبار جهت بررسی و بازبینی هر یک از اجزای این بیانیه سیاست سرمایهگذاری از جمله
ساختار ،استراتژی و عملکرد سرمایهگذاریهای صندوق به کمیته سرمایهگذاری جلسهای برگزار کرده و در صورت لزوی نسبت به
تغییر هر یک از اجزای ان اقدای میکند.
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