بیانیه سیاست سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری توسعة پست بانک(مختلط و در اندازة كوچک)
تاریخ اعمال1398/05/27 :

-1مقدمه:

صندوق سرمایهگذاري توسعة پست بانک به شمارة  11305نزد 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 ) (1اساسنامة 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 سرمایه گذاري 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:
-1تعریف 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 صندوق سرمایهگذاري توسعة پست بانک دستيابي به رشد سرمایه بلندمدت به منظور حفظ یا ارتقا ارزش واقعي صندوق
(تعدیل شده بر اساس نرخ تورم و مخارج صندوق) ،حفظ سطحي از نقدینگي متناسب با نيازمنديهاي مرتبط با مخارج ،و حداكثرسازي
بازده كل بلندمدت متناسب با سطوح محتاطانه ریسک است.
هدف گذاري صندوق از نظر كسب بازدهي
در بلندمدت ایجاد بازده سه ساله بيشتر از بازده شاخص نقدي بورس اوراق بهادار تهران،
در ميان مدت ایجاد بازده ساليانه بيشتر از بازده اوراق مشاركت و یا سایر اوراق صكوک مي باشد.
در كوتاهمدت ،ایجاد بازده شش ماهه بيشتر از نرخ سود سرده گذاري سرمایه گذاري شش ماهه ،

.
-3ویژگی سرمایهگذار:

صندوق سرمایهگذاري توسعة پست بانک براي سرمایهگذاراني مناسب است كه ضمن آشنایي با ریسک هاي ناشي از سرمایه
گذاري در بازارهاي مالي (بازار بورس و فرابورس)،داراي افق سرمایهگذاري بلندمدت باشند.
-4سطح ریسک پذیری:

مدیران صندوق تشخيص دادهاند كه سطحي از ریسک كوتاه مدت بازار را باید براي دستيابي به اهداف سرمایهگذاري بلندمدت
درنظر گيرند .انتظار ميرود كه صندوق متناسب با ریسک پذیري  ،بازده معقول ساليانه اي كسب نماید بطوري كه این بازدهي برابر
یا بيشتر از شاخص مبناي مقایسه (طبق تعریف در بند 10این بيانيه )طي یک دوره  5-3ساله باشد.
-5اندازهگیری ریسک:

پيش بيني مي شووود صووندوق توسووعه پسووت بانک سووطح معين و محدودي از نوسووانات بازدهي را حفظ نماید بطوري كه این
نو سانات از انحراف معيار واقعي در بازده شاخص مبناي مقای سه بازدهي صندوق (طبق تعریف در بند  10این بيانيه ) طي یک
دوره بازاري  5-3ساله باالتر نباشد.
-6استراتژی سرمایهگذاری:

صندوق سرمایهگذاري توسعة پست بانک بر سرمایهگذاري در شركتهایي با سوابق معامالتي مشخص ،تيم مدیریت شایسته،
محصوالت و خدمات رقابتي و كيفيت مالي برتر متمركز است.
تحليل ما از "پایين به باال" با ارزیابي كسب و كارها ،قضاوت در مورد مدیران و اندازهگيري ارزشها و با در نظرگرفتن عوامل
كلي موثر بر چشم اندازاقتصاد جهاني  ،تحليل شرایط اقتصادي منطقه و ....اس ت  .یكي از اهداف اصلي صندوق  ،ایجاد سبدي از
دارایي هاي متنوع متشكل از سهام شركت هاي با پتانسيل سودآوري معقول و مداوم و چشم انداز مثبت طرح هاي توسعه اي آنها
است تا ضمن كاهش ریسک  ،بازدهي معقول را در بازه زماني ميان مدت نصيب سرمایه گذاران نماید.
 -7سرمایهگذاریهای مجاز:

صندوق فقط مي تواند در دارایي هاي ریالي داخل كشور سرمایه گذاري كند .صندوق در دارایي هایي به شرح زیر سرمایهگذاري
ميكند:
-1سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس؛
-2حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس؛
-3اوراق مشاركت ،اوراق صكوک و اوراق بهادار رهني و سایر اوراق بهاداري كه تمامي شرایط زیر را داشته باشد:
الف -مجوز انتشار آنها از سوي دولت ،بانک مركزي جمهوري اسالمي ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادارصادر شده
باشد؛
ب -سود حداقلي براي آنها تضمين و مشخص شده 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.
-4گواهي هاي سپردة منتشره توسط بانک ها یا مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانک مركزي جمهوري اسالمي ایران.
-5هر نوع سپرده گذاري نزد بانک ها و مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانک مركزي جمهوري اسالمي ایران.

-8دستورالعملهای سرمایهگذاری و تخصیص دارایی:

این صندوق از نوع صندوقهاي سرمایهگذاري مختلط است و اكثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام و
اوراق مشاركت ميكند در طول عمر صندوق ،نصاب هاي زیر براساس ارزش روز دارایي هاي صندوق رعایت مي شود.
حدنصاب تركیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری مختلط
ردیف

توضیحات

موضوع سرمایه گذاری

حداقل  %40و حداكثر  %60از كل دارایي هاي صندوق

1

سهام ،حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام پذیرفته شده در بورس
تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهاي سرمایهگذاري "صندوق-
هاي سرمایهگذاري غير از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان*.

-1-1

سهام و حقتقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختيار معامله
همان سهام

حداكثر  %20از دارایي هاي صندوق كه به بند  1اختصاص داده شدهاند

-2-1

سهام ،حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام طبقه بندي شده در
یک صنعت

حداكثر  %30از دارایي هاي صندوق كه به بند  1اختصاص داده شدهاند.

-3-1

سهام ،حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام پذیرفته شده در بازار
اول و دوم فرابورس ایران

حداكثر  %10از كل دارایي هاي صندوق

-4-1

سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر

حداكثر  %5از كل سهام و حقتقدم سهام منتشره ناشر

-5-1

واحدهاي سرمایهگذاري "صندوق هاي سرمایهگذاري غير از اوراق بهادار"
**

-6-1

اخذ موقعيت خرید در قرارداد اختيار معامله سهام

حداكثر  %5از كل دارایيهاي صندوق و تا سقف  %30از تعداد واحدهاي صندوق
سرمایهپذیر كه نزد سرمایهگذاران ميباشد.
حداکثر  %5از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق

-7-1

اخذ موقعيت فروش در قرارداد اختيار معامله خرید سهام

حداكثر  %10از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوي مجاز سرمایهگذاري صندوق در
سهام

2

اوراق بهادار با درآمد ثابت ،گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي

حداقل  %40و حداكثر  %60از كل دارایي هاي صندوق

-1-2

اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر

حداكثر  %40از دارایيهاي صندوق كه به بند  2اختصاص داده شده اند.

-2-2

اوراق بهادار تضمين شده توسط یک ضامن

حداكثر  %30از دارایيهاي صندوق كه به بند  2اختصاص داده شده اند

3

سرمایه گذاري در گواهي سپرده كاالیي پذیرفته شده نزد یكي از بورسها

حداكثر  %5از كل دارایي هاي صندوق

*رعایت نصاب حداقل سرمایهگذاري در بند  1جدول فوق ،در  60روز آغاز فعاليت صندوق و همچنين در دورة تصفية صندوق الزامي نيست.
**منظور از سرمایهگذاري صندوقها در سایر صندوقهاي سرمایهگذاري ،آن دسته از صندوقهاي سرمایهگذاري است كه مطابق مقررات ،ابالغيهها ،اطالعيهها و
بخشنامههاي سازمان امكان سرمایهگذاري صندوق در آنها وجود دارد.

وجوه نقد
 .1كيفيت اعتبار اسناد :اوراق قرضه  /اوراق گواهي سپرده بانكي
 .2ناشر :حداكثر  %40در اوراق گواهي سپرده بانكي
 .3زمان تا سررسيد :كمتر از یک سال
 .4تعهد 3 :تا  5درصد در شرایط سرمایهگذاري عادي كه ميتواند تا  10درصد افزایش یابد؛ در شرایط خاص ذخيره
نقد ميتواند به  %20با توجه به بازنگري كميته سرمایهگذاري مربوطه افزایش یابد.

سرمایهگذاريها در سهام
 .1بازار :سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
 .2ناشران خصوصي :شامل نميشود
 .3حداقل اندازه سرمایه 10 :ميليارد ریال در زمان خرید
 .4استانداردهاي حسابداري :شركتهایي كه بر اساس استانداردهاي پذیرفته شده حسابداري گزارش ميدهند
 .5تعهد صنعت :محدودیت  %30در هر یک از بخش هاي صنعت.
 .6حداكثر وزن اوراق بهادار %10 :از كل پورتفوليوي سهام در زمان خرید.
 .7سرمایهگذاري در یک سهم :كمتر از  %20از كل ارزش بازار یک شركت.

-9جدول سیاست سرمایهگذاری:

سياست
نقد/اوراق قرضه

حداقل

حداكثر

%40

%60

شركت هاي سهامي پذیرفته شده در بورس و فرابورس %40

%60

-10شاخص مبنای مقایسه:

الف-شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران
ب %50 -شاخص بازده نقدي بورس %25 ،شاخص بازده نقدي فرابورس %20 ،بازده اوراق مشاركت  %5 ،بازده سپرده
سرمایهگذاري كوتاه مدت.
-11گزارشدهی:

رعایت دستورالعمل سياست سرمایهگذاري باید در بررسيهاي دوره اي (یكساله) ارزیابي گردد و به دارندگان واحدهاي صندوق
گزارش گردد.
 -12بازبینی سیاست سرمایه گذاری:

مدیران صووندوق این بيانيه سووياسووت سوورمایهگذاري را به صووورت سوواليانه بازنگري مي كنند تا مشووخص گردد كه آیا اهداف
سرمایهگذاري بيان شده همچنان مرتبط ميباشند و آیا رویه دستيابي به اهداف همچنان حفظ گردد .انتظار نميرود كه بيانيه
سووياسووت سوورمایه گذاري به طور متناوب تغيير كند .به طور خاص ،تغييرات كوتاه مدت در بازارهاي مالي نيازمند تعدیل بيانيه
سياست سرمایهگذاري نيست.
 -13ریسک ها:
مدیریت ریسک

مدیریت صندوق سرمایهگذاري تو سعه پ ست بانک معتقد ا ست كه بخ شي از فرآیند سرمایهگذاري كنترل ری سکهایي ا ست كه
مي توانند احتمال د ستيابي به نرخهاي بازده هدف صندوق را كاهش دهند .مدیریت صندوق چارچوب مدیریت ری سک را در این
سياست سرمایهگذاري تعيين كرده است و در این چارچوب سه بخش اصلي را تعریف نموده است:

-1اندازهگيري ریسک
-2نظارت بر ریسک
-3مدیریت سرمایهگذاري تعدیل شده بر اساس ریسک
-1-13اندازهگیری ریسک

مدیریت صندوق مجموعه گستردهاي از ارتباطات مدیریتي و مشاوره اي را ایجاد كرده است كه جریان اطالعاتي را فراهم ميكند كه
مدیریت و كارشناسان صندوق را به منظور تحليل كاراي شرایط بازار ،بررسي فرصتهاي سرمایهگذاري ،نظارت بر مدیران
سرمایهگذاري ،و مدیریت دارایيها یاري مي رساند .مدیریت و كارشناسان صندوق مسئول انتخاب ،اجرا و بهبود ابزارهاي مدیریت
ریسک مورد استفاده براي فراهم كردن تحليل هایي كه فرآیند سرمایهگذاري را پشتيباني كند و ریسکهاي سرمایهگذاري و بازدههاي
مربوطه را گزارش دهد ،هستند.
-2-13نظارت ریسک

مدیریت صندوق معتقد است كه در مسير تشكيل سبد سهام با تنوع سازي حداكثري ،تخصيص ریسک در مقابل تخصيص دارایي
اهميت بيشتري دارد .تخصيص ریسک باید مبتني بر درک بنيادي از ارتباط ميان طبقات دارایي و محيطهاي سرمایهگذاري باشد.
در نتيجه ،مدیریت و كارشناسان صندوق به طور منظم دستيابي به تنوع سازي ریسک هدفگذاري شده در بخش تخصيص دارایي
این بيانيه را مورد بررسي قرار ميدهند .جدول زیر مجموعه سادهاي از ریسکهایي است كه صندوق سرمایهگذاري در معرض آنها
است و به صورت فردي و گروهي مورد نظارت قرار خواهند گرفت.
عوامل ریسک بازار
ریسک اوراق سهام
ریسک نرخ بهره اسمي
ریسک اعتباري
ریسک نرخ تورم

مدیریت صندوق تعدادي از ریسکهایي را كه به صورت طبيعي در سطح جهاني وجود دارند را شناسایي كرده است .در نتيجه مدیرت
و كارشناسان صندوق به طور منظم عملكرد و تركيب دارایيهاي را مورد بررسي قرار ميدهند و تعدیالت مناسب را به منظور ارتقاء
عملكرد كلي تعدیل شده بر اساس ریسک انجام ميدهند .جدول زیر دربردارنده مجموعه نمونهاي از عوامل ریسک استراتژیک است
كه به صورت فردي و گروهي نظارت خواهند شد.
عوامل ریسک استراتژیک

توضيحات

ریسک ناشر

مستقيما در معرض ریسک شركت خاص قرارگرفتن

ریسک كشور

مستقيما در معرض ریسک ارزها و كشورهاي خاص قرارگرفتن

ریسک موقعيت جغرافيایي

مستقيما در معرض ریسک مناطق خاص قرارگرفتن

ریسک (كيفيت) اعتبار

تقسيم بندي سرمایهگذاريها بر اساس رتبه بندي اعتباري

ریسک طرف مقابل در محيط مالي

ریسک افول در تعهدات طرف مقابل ( دولت ،بانک هاي دولتي ،بانک جهاني)..،

ریسک بازتامين مالي بدهي

توسط تجميع سررسيد بدهيها در پایان سال اندازه گيري ميشود

ریسک نقدینگي

ریسک مرتبط با عدم توانایي براي خرید یا فروش یک سرمایهگذاري به سبب تعهدات
قراردادي ،هزینههاي معماالتي باال ،یا زمان مورد نياز براي یافتن یک خریدار یا یک فروشنده

ریسک بخشي

ریسک اینكه قيمت بسياري از سرمایهگذاريهاي در یک بخش صنعت به طور همزمان به
سبب اتفاقي در گسنره صنعت افت كنند

ریسک سال محصول دهي

ریسک اینكه سال محصول دهي یک سرمایهگذاري در اوج یا نقطه پایين چرخه بازار رخ دهد

ریسک كسب و كار

در معرض ریسک مدیر سرمایهگذاري خاص یا سبک مدیر سرمایهگذاري قرار گرفتن

-3-13مدیریت سرمایهگذاری تعدیل شده با ریسک

با درنظرگرفتن پيچيدگي و نوسانات بازارها ،مدیریت صندوق معتقد است كه پيادهسازي ادواري مدیریت ریسک داراي اهميت زیادي
در حفظ سبد سهام بهينه است .در نتيجه ،مدیران و كارشناسان صندوق به طور منظم پارامترهاي ریسک را مرور خواهد كرد تا
خصوصيات ریسک ضمني تخصيص دارایي مصوب حفظ گردد.
طبقات دارایي كه فراتر از دامنه هدف گذاري شده براي سطح ریسک پذیري صندوق باشند بایستي باز تعدیل شوند و در دامنه
مشخص شده از ریسک قرار گيرند با این حال  ،مدیران و كارشناسان صندوق باید داراي توانایي انجام تغييرات تكنيكي در تخصيص
هاي سهام و دارایيهاي دیگر باشند تا بتوانند متناسب با ریسک  ،به بازدهي معقولي دست یابند.

