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ایي ثیبًیِ سطهبیِ گصاضی( )IPSثطای غٌسٍق سطهبیِ گصاضی هطتطن ثبًکه هسکىي ثکِ ضکوبضُ جک  28949تْیکِ
گطزیسُ اس  .استطاتژیْبی ترػیع زاضایی شوط ضسُ زض ایي ثیبًیِ هی تَاًٌس ثستِ ثِ ًَع اهتیبظاتّ ،عیٌِ ّبی ػولیبتی
ٍ اتفبلبت آتی تغییط پیسا وٌٌس.
ّسف اظ اًتطبض ایي ثیبًیِ ووه ثِ غٌسٍق ٍ هسیطاى آى زض ظهیٌِ ًظبضت ،پبیص ٍ اضظضیبثی هسیطی غٌسٍق زض
زاضاییْب هی ثبضس .ایي ثیبًیِ هَاضز ظیط ضا زض ثطذَاّس گطف :

 )1ثیبى هىتَة ًگطش ّب ،اًتظبضات ،اّساف ٍ ذغَط ولی زض هسیطی زاضاییْبی غٌسٍق.
 )2ایجبز یه سبذتبض سطهبیِ گصاضی ثطای هسیطی وطزى زاضاییْبی غٌسٍق ،وِ ایي سبذتبض ضبهل عجمِ ثٌسی
زاضاییْبی غٌسٍق ،ضیَُ ّبی هسیطی سطهبیِ گصاضی ٍ ترػیع زاضاییْب هی ثبضس ثِ ًحَی وِ سغح
هٌبسجی اظ ضیسه ٍ ثبظزُ زاضاییْب ضا زض یه افك ظهبًی ّسفگصاضی ًوبیس.
 )3ایجبز هؼیبضی ضسوی ثِ هٌظَض اًتربة ،پبیص ،اضظضیبثی ٍ همبیسِ ػولىطز هسیطاى سطهبیِ گصاضی.
 )4تمَی اضتجبعبت هَ ط ثیي غٌسٍق ،هسیطاى ٍ گطٍّْبی شیٌفغ.
 )5هغبثم فؼبلیتْب ثبالعاهبت اهبًتساضی ،العام ثِ هٌص ّبی سکطهبیِ گکصاضاى فطفکِ ای ،ضػبیک ولیکِ لکَاًیي ٍ
زستَضالؼولْبی هرتلف ثَضسی ،هبلیبتی ،زٍلتی ٍ ثیي الوللی تب جبیی وِ ثط ػولىطز غٌسٍق تب یط گصاض ذَاٌّس
ثَز.
بیان اهداف

اّسافی وِ غٌسٍق سطهبیِ گصاضی هطتطن ثِ زًجبل آى اس زض تمبضى ثب العاهبت هبلی پیص ثیٌی ضسُ ذَاّس ثَز وِ
ػجبضتٌس اظ:
 )1ففؼ لسضت ذطیس زاضاییْب ٍ ػَایس آتی آًْب هی ثبیس هتٌبست ثب افعایص ػوَهی ّعیٌِ وبال ٍ ذکسهبت(تَضم)
ثبضس .ایي اّساف ثِ عَض ووی ثطاثط ثب ذبلع پبزاش  10زضغسی ثبظزّی ثب زضًظط گطفتي پیص ثیٌی
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 17زضغسی سبالًِ تَضم هی ثبضس ٍ ثطای تحمك ایي هٌظَض غٌسٍق هی ثبیستی ثِ ثبظزّی  27زضغسی ثطای
سبل هبلی هٌتْی ثِ  1393/6/31زس پیسا وٌس.
 )2غٌسٍق ثِ زًجبل آى اس تب ًطخ ثبظزُ ثِ ثَزجِ ضا ثِ هیعاى بث ٍ ثب تغییطات ون ففؼ ًوبیس .ایي ثِ هٌعلِ آى
اس وِ هسیطاى تػوین ثگیطًس وِ آیب ثَزجِ سطهبیِ گصاضی زض زاضایی ثطای تحمك ّسف غٌسٍق وکبفی هکی
ثبضس ٍ زض غَضت ػسم تىبفَ ًسج ثِ تبهیي هبلی السام ًوبیٌس.
 )3ثِ فساوثط ضسبًسى ثبظزُ غٌسٍق ثب افعایص ضیسه هٌغمی ٍ زٍضاًسیطی.
 )4ایجبز یه ترػیع ثْیٌِ اظ زاضاییْب ثِ ًحَی وِ العاهبت ثبظزُ هَضز اًتظبض ضا ثطآٍضزُ سبظز ٍ سیستن غکطف
هٌبثغ ضا هٌؼغف سبظز تب زض غَضت اهىبى غٌسٍق ثتَاًس ثِ اّساف ٍالؼی ثبالتطی اظ ّسف زس پیسا وٌس.

آستانه تحمل ریسک

غٌسٍق تبویس ٍ الطاض ثِ ایي هَضَع زاضز وِ ثطای تحمك اّساف ثلٌس هست سطهبیِ گصاضی همساضی ضیسه ّویطِ هی
ثبیس ٍجَز زاضتِ ثبضس ٍ ّوَاضُ ػسم اعویٌبى ّب ٍ ضطایظ پیچیسُ ای زض ثبظاضّبی هبلی ٍجَز زاضًس وِ هی تَاًٌس هبًغ
اظ تحمك اّساف سَزآٍضی ثگطزًس.
زض تسٍیي آستبًِ تحول ضیسه پصیطی زض غٌسٍق ایي تَاًبیی زض وَتبُ هست ،هیبى هست ٍ ثلٌسهست زض ثطاثط ًَسبًبت
ثبظاض لحبػ هی گطزز .ثِ ایي هٌظَض غٌسٍق ًَسبًبت ضا زض ثبظاضّب ٍ ثبظزّی ّب ثکِ ػلک تغییکطات ٍ ًَسکبًبت زض ثکبظاض
زاضاییْب ضا ثطای وست ّسف سطهبیِ گصاضی زض ثلٌس هست تحول ذَاّس ًوَز.

ریسک سزمایه گذاری در صندوق

الجتِ توْیسات الظم ثِ ػول آهسُ اس تب سطهبیِ گصاضی زض غٌسٍث سَز آٍض ثبضس ٍلی افتوبل ٍلَع ظیکبى زض سکطهبیِ
گصاضی ّبی غٌسٍق ّوَاضُ ٍجَز زاضز ثٌبثط ایي سطهبیِ گصاضاى ثبیس ثِ ّوِ ضیسه ّبی سطهبیِ گصاضی زض غٌسٍق اظ
جولِ ضیسه ّبی ظیط تَجِ ٍیژُ هجصٍل زاضًس :
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 -1ریسک کاهص ارزش دارایی های صندوق  :غٌسٍق ػوستب زض سْبم ضطو ّب سکطهبیِ گکصاضی هکی
وٌس  .اضظش سْبم ضطو ّب زض ثبظاض تبثغ ػَاهل هتؼسزی اظ جولِ ٍضؼی سیبسکی  ،التػکبزی  ،اجتوکبػی ،
غٌؼ هَضَع فؼبلی ٍ ٍضؼی ذبظ ضطو اس  .لیو سْبم زض ثبظاض هی تَاًس وبّص یبثکس ٍ زض ا کط آى
غٌسٍق ٍ سطهبیِ گصاضاى آى هتضطض ضًَس.
 -2ریسک نکول اوراق مطارکت  :اٍضاق هطبضو ضطو ّکب ثرطکی اظ زاضایکی ّکبی غکٌسٍق ضا تطکىل
هی زّس .گطچِ غٌسٍق زض اٍضاق هطبضوتی سطهبیِ گصاضی هی وٌس وِ سَز ٍ اغل آى تَسکظ یکه هَسسکِ
هؼتجط تضویي ضسُ اس ٍلی ایي افتوبل ٍجَز زاضز وِ ًبضط ثِ تؼْسات ذَز زض پطزاذ ثِ هَلغ سَز ٍ اغل
اٍضاق هطبضو هصوَض ػول ًٌوبیٌس.
 -3ریسک نوسان بازده بدون ریسک  :زض غَضتی وِ ًطخ سَز ثسٍى ضیسه ( ًظیط سکَز ػلکی الحسکبة
اٍضاق هطبضو زٍلتی ) زض اًتطبضّبی ثؼسی تَسظ ًبضط افعایص یبثس  ،لیو اٍضاق هطبضوتی وِ سَز فساللی
ثطای آًْب تضویي ضسُ اس زض ثبظاض وبّص هی یبثس  .اگط غٌسٍق زض ایي ًَع اٍضاق هطبضو سطهبیِ گکصاضی
وطزُ ثبضس ٍ ثبظذطیس آى ثِ لیوی هؼیي تَسظ یه هَسسِ هؼتجط ( ًظیکط ثبًکه) تضکویي ًطکسُ ثبضکس  ،ثکب
افعایص ًطخ اٍضاق ثسٍى ضیسه  ،غٌسٍق هوىي اس هتضطض ضَز.
 -4ریسک نقد ضوندگی واحدهای ابطال ضده  :اظ آًجب وِ ایي غٌسٍق فبلسضوي ًمس ضًَسگی اس  ،لصا
زض غَضتی وِ زاضًسُ ٍافس سطهبیِ گصاضی لػس اثغبل ٍافس ّبی سطهبیِ گصاضی ضا زاضتِ ثبضس ،هسیط زض اثتسا اظ
ٍجَُ ًمس غٌسٍق السام ثِ پطزاذ ٍجَُ ٍافسّبی سطهبیِ گصاضی اثغبل ضسُ هی ًوبیس ٍ چٌبًچِ ٍجکَز ًمکس
غٌسٍق وفبی ثبظ پطزاذ ٍافسّبی اثغبل ضسُ ضا ًساضتِ ثبضس  ،هسیط غکٌسٍق هغکبثك اسبسکٌبهِ الکسام ثکِ
فطٍ ش زاضایی ّبی غٌسٍق هی ًوبیس تب ٍجِ هَضز ًیبظ ضا تْیِ وٌس .اگط ثِ ّط زلیلی اظ جولِ ثستِ ثَزى ًوکبز
سْن  ،غف فطٍش ٍ گطُ هؼبهالتی هسیط غٌسٍق ًتَاًس زاضایی ّبی غٌسٍق ضا ثِ ٍجکِ تجکسیل وٌکس  ،هجکبل
هطثَط ثِ ٍافسّبی اثغبل ضسُ تب تبهیي ٍجِ ًمس ثِ فسبة ثستبًىبض سطهبیِ گصاض هٌظَض هی گطزز ٍ ثبظپطزاذ
ایي ثسّی ّبی ثب ضٍش  ٍ FIFOثط اسبس تبضید ٍ سبػ

ج سفبضضبت اثغبل اًجبم هی گیطز.
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سیاست مدیزیت سزمایه گذاری

الف -سیبس ترػیع زاضایی ٍ هتٌَع سبظی
الف -1-عجك اهیسًبهِ غٌسٍق هی تَاًس زض زاضاییْکبی ضیکبلی زاذکل وطکَض سکطهبیِ گکصاضی وٌکس ٍ سکطهبیِ گکصاضی
ذبضجی(اضظی) ثِ ّط ًَع ٍ ضىل غیطهجبظ هی ثبضس .غٌسٍق زض زاضاییْبی ثِ ضطح ظیط سطهبیِ گصاضی هی وٌس:
 سْبم ٍ فك تمسم سْبم پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى ٍ ثبظاض اٍل فطاثَضس ٍ سبیط سْبم پصیطفتکِ
ضسُ زض ثبظاض زٍم فطاثَضس ثِ تطریع سجب.
 اٍضاق هطبضو  ،اٍضاق غىَن ٍ سبیط اٍضاق ضٌّی ثب ضطایظ هَجَز زض اهیسًبهِ.
 گَاّی سپطزُ ثبًىْب ٍ هَسسبت هبلی ٍ اػتجبضی تح ًظبضت ثبًه هطوعی جوَْضی اسالهی ایطاى.
ّ ط ًَع سپطزُ گصاضی ًعز ثبًىْب ٍ هَسسبت اػتجبضی تح ًظبضت ثبًه هطوعی جوَْضی اسالهی ایطاى.
ایي غ ٌسٍق اظ ًَع غٌسٍلْبی سطهبیِ گصاضی زض سْبم اس ٍ اوثط ٍجَُ ذَز ضا ثِ ضطح جسٍل ظیط غطف ذطیس سکْبم
ٍ فك تمسم ذطیس سْبم هی وٌسّ .وچٌیي زض عَل ػوط غٌسٍقً ،ػبة ّبی ظیکط ثکط اسکبس اضظش ضٍظ زاضایکی ّکبی
غٌسٍق ضػبی هی ضَز:
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فمظ یه سْن هٌتططُ اظ سَی یه ًبضط هی تَاًس ثسٍى ضػبی ًػبة ثٌس  2جکسٍل فکَق تکب  %15اظ وکل زاضاییْکبی
غٌسٍق ضا تطىیل زّس.

تعادل یابی مجدد()rebalancing
اًتظبض هی ضٍز زض ثطِّ ّبیی اظ ظهبى هجوَػِ سطهبیِ گصاضی اظ اّساف ًطبى گصاضی ضکسُ فبغکلِ ثگیطًکس .زض ایکي
ضطایظ الظم اس تب هسیطاى سطهبیِ گصاضی هجوَػِ زاضاییْب ضا هَضز ثطضسی هجسز لطاض زٌّس ٍ یب اّساف ضا تؼسیل ٍ یب ثب
تغییط زض تطویت زاضاییْب هسیط فطو ضا زض هسیط ّسفگصاضی ضسُ لطاض زٌّس ٍ تغییطات چطوگیط ضا ثِ اعکالع زاضًکسگبى
ٍافسّب ثطسبًٌس.
اّن الساهبت هَضز ًیبظ زض تؼبزل یبثی هجسز ثِ ضطح ظیط هی ثبضس:
 )1هسیطاى سطهبی ِ گصاضی هجسزا جطیکبى ٍضٍزی ٍ ذطٍجکی ًمکسی پَضتفکَی ضا ٍظى زّکی هکی ًوبیٌکس ٍ ٍظى
ترػیع زاضاییْب ثِ هٌظَض ًعزیه ضسى ثِ اّساف سطهبیِ گصاضی ضا تؼییي هی ًوبیٌس.

 )2اگط ٍظى ّط یه اظ زاضاییْبی غٌسٍق زض ثبظُ هَضز ثطضسی هغبثك ثب جسٍل ترػیع زاضایی ًجَز ،هسیط سطهبیِ
گصاضی هی ثبیس ًسج ثِ اغالح آى عجك جسٍل هصوَض السام ًوبیس.
هسیط سطهبیِ گصاضی هی ثبیس ثبیس ثطای اغالح سطهبیِ گصاضی هغبثك اّساف ترػیع هسئَالًِ ػول ًوبیس.

پایش سزمایه گذاری ها و عملکزد آنها

وویتِ سطهبیِ گصاضی ػولىطز پَضتفَی سطهبیِ گصاضی ضا زض ثطاثط اّساف هطرع ضسُ پبیص هی ًوبیس ٍ زض زٍضُ
ّبی سِ هبِّ ثِ اضظیبثی ایي ػولىطز هی پطزاظز .ثبظزُ ذبلع سطهبیِ گصاضی ّب ثِ عَض ذبلع زض ثطاثط هَاضز ظیط
سٌجیسُ هی ضَز:
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ّ )1سفگصاضی ثلٌسهست هسیطی غٌسٍق
 )2ضبذع لیو ٍ ثبظزُ ًمسی ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى
 )3ضبذع ثبظزُ غٌسٍلْبی سطهبیِ گصاضی هطتطن زض سْبم
گعاضضبت فبغلِ هسیطی غٌسٍق ضا زض اضظضیبثی ػولىطز هسیطاى سطهبیِ گصاضی ٍ اتربش تػویوبت هٌبست ثطای چیٌص
سطهبیِ گصاضیْب ووه ذَاّس وطز .هسیطی غٌسٍق هی ثبیستی ّط سِ هبُ یه ثبض گعاضش ػولىطز غٌسٍق ضا زض
تبضًوبی غٌسٍق ثِ ًطبًی  www.maskanfund.comهٌتطط ًوبیس.

سیس فویس ػلوبء
هسیط ػبهل .
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