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صنندوق سنرمايه گذاري الماس کوروش از انواع صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت با تقسيم سود در تاريخ
 ، 99/07/06با دريافت مجوز از سنازما بورس و اوراق بهادار) سنبا (فعاليت خود را آغاز کرد .اين صنندوق با شنماره
 11741نزد سبا به ثبت رسيده است.
صنندوههاي سنرمايه گذاري با جمع آوري نقدينگی سنرمايه گذارا اهدام به تشنيي سنبدي از اوراق بهادار ميينند
که اين نوع از سنرمايه گذاري ميتواند منافع بسنياري براي سنرمايه گذارا ايجاد کند .هماهنگی بين خواسنته هاي
سنرمايه گذارا و مقتضنيا سنبد ييی از مهمترين عوام براي ادامه حيا صنندوق ميباشند .مهمترين نيته براي
هم سنو شند تمايال سنرمايه گذاري سنرمايه گذارا و مديرا سنرمايه گذاري صنندوق ،شناا کرد ابعاد سنرمايه
گذاري ميباشند .براي تحقق اين امر مديرا سنرمايه گذاري صنندوق موظاند سنياسنتهاي سنرمايه گذاري خود را
مسنتند و شناا در اختيار سنرمايه گذارا بگذارند تا سنرمايه گذارا پس از مطالعه اسناسننامه و اميدنامه بتوانند به
بررسنی سنياسنتهاي سنرمايه گذاري صنندوق بپردازند .اين سنياسنتها در هالب اين بيانيه تنظيم شنده اسنت که در
ادامه در هالب سنرفلناهاي اسنتاندارد ارائه ميشنوند .شنايا ذکر اسنت به بسنياري از مطالب در اميدنامه و اسناسننامه
نيز اشاره شده است.
اهداف سرمایه گذاری کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت صندوق
هد از تشنيي صنندوق ،جمع آوري سنرمايه از سنرمايه گذارا و تشنيي سنبدي از داراييها و مديريت اين سنبد
اسنت .با توجه به پذيرش ريسن مورد هبول تالش ميشنود ،حداکثر بازدهی ممين نلنيب سنرمايه گذارا گردد .به
طور خالصه اهدا اين صندوق در کوتاه مد  ،ميا مد و باند مد به شرح ذي ميباشد:
✓کسب بيشترين بازدهی ممين با پذيرش ريس مورد هبول؛
✓رعايت مقررا حاکم بر اداره صندوق تلريح شده در اساسنامه و اميدنامه صندوق؛
✓پايش مسنتمر ريسنيهاي سنرمايه گذاري و تالش براي کنترل يا پوشنش آنها با اسنتااده از ابزارهاي پوشنش
ريس موجود؛
✓تالش براي دستيابی به نرخ بازده شاخص با رعايت محدوديتهاي اعالمی؛
سیاستهای سرمایه گذاری کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت
در راسنتاي سنياسنتهاي سنرمايه گذاري مديرا سنرمايه گذاري پيوسنته وضنعيت ارزش سنهام را بررسنی نموده و
تلنميا الزم در خلنو خريد،فروش و يا نگهداري سنهام اخذ ميينند .جهت انتخاب و تشنيي پرتاوي مناسنب
و کنترل ريسن کايه شنراي بنيادي ،فاکتورهاي نقدشنوندگی،سنهامدارا عمده شنرکتها و  ...مد نظر هرار ميگيرند .
در اين زمينه روشنهاي مختاف جهت شنناسنايی اين شنرکتها اسنتااده ميشنود که ازمهمترين آنها ميتوا به موارد
زير اشاره نمود:

✓استتااهه از نستتت قیمت به ستوه هر سته ( : )P/Eنسنبت هيمت به سنود هر سنهم ييی از نسنبت هاي
رايج در تحاي وضنعيت شنرکتها ،صننعت و بازار اسنت .با اين معيار می توا شنرکت هاي ي
مقايسه هرار داد يا هر شرکت را با متوس صنعت خودش تطبيق داد.

صننعت را مورد

✓نقدشتوندگ :اوراق بهاداري که به طور روزانه و به دفعا ميرر معامه می شنوند نسنبت به اوراق بهاداري
که با تعداد محدود و يا دفعا کم معاماه ميشوند هدر نقدشوندگی بيشتر و در نهايت ريس

کمتري دارند.

✓تحلیل بنیاهی و تکنیال :مواردي همچو سنطح کال اهتلنادي و شنراي حال حاضنر و آينده اهتلناد،
صننعت مورد نظر ،وضنعيت مالی شنرکت از طريق مطالعه صنورتهاي مالی و درنهايت پتانسني سنودآوري آ مورد
بررسنی هرار گرفته و سنپس در مورد خريد و فروش سنهام موردنظر تلنميم گيري ميشنود .همچنين از تحاي
تينييال و بررسی نمودار هيمت سهام به عنوا ابزار تيميای استااده ميشود.

استراتژیهای کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت تخصیص هاراییهای صندوق
عوام تاثيرگذار بر نحوه تخليص داراييهاي صندوق به داراييهاي مجاز طبق اميدنامه به شرح ذي ميباشد:
حدنلاب ترکيب داراييهاي صندوههاي سرمايه گذاري" با درآمد ثابت با تقسيم سود"
رديف

موضوع سرمايه گذاري

1

سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت ،گواهی سپرده بانيی و سپرده بانيی

حداه  %75از ک دارايی هاي صندوق

1-1

اوراق بهادار با درآمد ثابت داراي مجوز انتشار از طر سازما بورس و اوراق بهادار

حداه  %30از ک دارايی هاي صندوق

2-1

گواهی سپرده بانيی و سپرده بانيی

حداکثر  %50از ک دارايی هاي صندوق

3-1

اوراق بهادار منتشره از طر ي

4-1

اوراق بهادار تضمين شده توس ي

2
1-2

توضيحا

حداکثر  %40از ک دارايی هاي صندوق

ناشر
ضامن

حداکثر  %30از ک دارايی هاي صندوق

سهام ،حق تقدم سهام و هرارداد اختيار معاماه سهام پذيرفته شده در بورس تهرا

حداه  %5و حداکثر  %25از ک دارايی

يا بازار اول و دوم فرابورس ايرا

هاي صندوق

سهام ،حق تقدم سهام منتشره از طر ي

ناشر

حداکثر  %5از سهام و حق تقدم سهام
منتشره ناشر

2-2

سهام ،حق تقدم سهام منتشره از طر ي

ناشر و هرارداد اختيار معاماه هما

حداکثر  %5از ک دارايی هاي صندوق

سهام

3-2

سهام ،حق تقدم سهام منتشره از طر ي

ناشر و هرارداد اختيار معاماه سهام

طبقه بندي شده در ي

حداکثر  %5از ک دارايی هاي صندوق

صنعت
حداکثر  %5از ارزش روز سهام و حق تقدم

4-2

اخذ موهعيت خريد در هرارداد اختيار معاماه سهام

5-2

اخذ موهعيت فروش در هرارداد اختيار معاماه خريد سهام

6-2

سرمايه گذاري در گواهی سپرده کااليی پذيرفته شده نزد ييی از بورس ها

حداکثر  %5از ک دارايی هاي صندوق

3

واحدهاي سرمايه گذاري "صندوق هاي سرمايه گذاري"

حداکثر  %5از ک دارايی هاي صندوق و تا

سهام صندوق
حداکثر به تعداد سهام پايه موجود در پرتاوي
مجاز سرمايه گذاري صندوق در سهام

سقف  %30از تعداد واحدهاي صندوق
سرمايه پذير که نزد سرمايه گذارا میباشد.

سیاستهای شناسای انواع ریسکهای مترتب بر ستد اوراق بهاهار صندوق و شیوه های اندازه گیری،
مدیریت و افشای آنها
با توجه به محتواي اميدنامه و اسناسننامه تمهيدا الزم براي از بين برد ريسنيهاي سنرمايه گذاري انديشنيده شنده
اسنت .از جماه اين تمهيدا ميتوا به نقش ارکا صنندوق از جماه متولی و حسنابرس اشناره کرد .وظايف اين
ارکا و سناير ارکا صنندوق در اسناسننامه ذکر شنده اسنت .هر چند تمهيدا الزم به عم آمده اسنت تا سنرمايه
گذاري در صننندوق سننودآور باشنند ،ولی احتمال وهوع زيا در سننرمايه گذاريهاي صننندوق همواره وجود دارد .
بنابراين سنرمايه گذارا بايد به ريسنيهاي سنرمايه گذاري در صنندوق از جماه ريسنيهاي ياد شنده در اين بخش از
اميدنامه ،توجه ويژه داشته باشند.

برخ ریسك های پیش روی سرمایه گذار به شرح ذیل م باشد:
▪ریستك کاهش ارزش هاراییهای صتندوق :هيمت سنهام و اوراق بهادار در بازار ،تابع عوام متعددي از
جماه وضنعيت سنياسنی،اهتلنادي ،اجتماعی ،صننعت موضنوع فعاليت و  ...اسنت .با توجه به آنيه ممين اسنت در
مواهعی بخشنی از داراييهاي صنندوق درسنهام سنرمايه گذاري شنده باشنند و از آنجا که هيمت اين سنهام ميتواند در
بازار کاهش يابد ،لذا صندوق از اين بابت ممين است متضرر شده و اين ضرر به سرمايه گذارا منتق شود.
▪ریستك نکول اوراق بهاهار :اوراق بهادار شنرکتها بخشنی از داراييهاي صنندوق را تشنيي ميدهد .گرچه
صنندوق در اوراق بهاداري سنرمايه گذاري مييند که سنود حداه براي آنها تعيين و پرداخت سنود و اصن سنرمايه
گذاري آ توسن ي مؤسنسن معتبر تضنمين شنده اسنت ،يا براي پرداخت اصن و سنود سنرمايه گذاري در آنها،
وثنايق معتبر و کنافی وجود دارد؛ ولی اين احتمنال وجود دارد کنه طرح سنننرمناينه گنذاري مرتب بنا اين اوراق،
سنودآوري کافی نداشنته باشند يا ناشنر و ضنامن به تعهدا خود در پرداخت به موهع سنود و اصن اوراق بهادار ،عم
ننمايند يا ارزش وثايق به طرز هاب توجهی کاهش يابد به طوري که پوشش دهنده ي اص سرمايه گذاري و
سود متعاق به آ نباشند .وهوع اين اتااها ميتواند باعث تحمي ضرر به صندوق و متعاهباً سرمايه گذارا شوند.
▪ریستك نوستان بازهه بدون ریستك :در صنورتييه نرخ بازده بدو ريسن ) نظير سنود عای الحسناب اوراق
مشنارکت دولتی( افزايش يابد ،به احتمال زياد هيمت اوراق مشنارکت و سناير اوراق بهاداري که سنود حداه يا
ثابتی براي آنها تعيين شنده اسنت ،در بازارکاهش مييابد .اگر صنندوق در اين نوع اوراق بهادار سنرمايه گذاري کرده
باشند و بازخريد آ به هيمت معين توسن ي مؤسنسنه ي معتبر) نظير بان (تضنمين نشنده باشند ،افزايش نرخ
بازده بدو ريس  ،ممين است باعث تحمي ضرر به صندوق و متعاهباً سرمايه گذارا گردد.

مديرا سنرمايه گذاري صنندوق همواره با پايش وضنعيت کال اهتلناد و پيگيري سنياسنتهاي اهتلنادي دولت
)سنياسنتهاي پولی و مالی (و شنراي کسنب و کار در کشنور تالش ميينند ريسنيهاي پيشنروي صنندوق را هرچه
زودتر شناسايی کنند و با اعمال مديريتی فعال ترکيب و ميزا تخليص داراييهاي صندوق را اصالح کنند.

سیاستهای پایش عملکره ستد اوراق بهاهار هر هورههای میان هورهای و انجام اصالحات الزم
با توجه به الزاما افشناي اطالعا بازدهی صنندوق مطابق اسناسننامه ،بازدهی صنندوق به صنور روزانه ،هاتگی
ماهانه و سناالنه محاسنبه و در تارنماي صنندوق نمايش داده ميشنود که اين اطالعا ميتواند تا حدودي عمايرد
صنندوق را نشنا دهد .در اندازه گيري عمايرد صنندوق ميتوا از روند شناخص ک  ،شناخص هم وز و شناخص
50شرکت بزرگ نيز استااده کرد.

ستیاستتهای انجام اهواری آزمونهای بحران به منظور مصتونستازی ستتد اوراق بهاهار و مدیریت ریستك
هرشرایط بحران
براي ي صنندوق سنرمايه گذاري شنراي بحرانی زمانی حادث ميشنود که نرخ ابطال واحدهاي سنرمايه گذاري از
حد معمول و پيش بينی شنده فراتر رود .در اين شنراي نقدينگی صنندوق به شند پايين می آيد و مديرا سنرمايه
گذاري صندوق مجبورند داراييهاي صندوق را هر چه زودتر نقد کنند.

سیاست بازنگری و بروزرسان بیانیه سیاستهای سرمایه گذاری صندوق هر اهوار مختلف
با توجه به تغيير عوام تاثيرگذار بر صنندوق مانند تغيير هوانين و مقررا ناظر بر فعاليت صنندوق ها ،شنراي
عمومی اهتلناد کشنور ،سنياسنتهاي پولی و مالی دولت و همچنين تغييرا اسناسننامه و اميدنامه ملنوب مجمع اين
بيانيه مورد بازنگري هرار خواهد گرفت و اصالحا الزم صور خواهد گرفت.
صنندوق موظف اسنت گزارشنهاي سناالنه خود را در حداه زما ممين تهيه و در تارنماي صنندوق به نشنانی
 www.kouroshfund.comهرار دهد .همچنين سنناير اطالعا صننندوق نظير ارزش خالص داراييهاي هر
واحد صنندوق ،ترکيب داراييها و ..در تارنما صنندوق در اختيار عموم سنرمايه گذارا هرار ميگيرد .خاطر نشنا
ميسنازد گزارش عمايرد مدير صنندوق ،صنورتهاي مالی و گزارش پرتاوي عالوه بر انتشنار در تارنما صنندوق در
سيستم جامع اطالع رسانی ناشرا )کدال (بارگذاري ميگردد.

