بيانيه سياست سرمايه گذاري

صندوق سرمايهگذاري افق ملت

(به روزرسانی شده در تاريخ)1400/08/05

صندوق سرمايهگذاري افق ملت از انواع صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام(قابل معامله) در تاريخ  ،1397/03/06با دريافت مجوز از سازمان
بورس و اوراق بهادار (سبا) فعاليت خود را آغاز کرد .اين صندوق با شماره  11233نزد سبا به ثبت رسيده است.
صندوقهاي سرمايهگذاري با جمعآوري نقدينگی سرمايهگذاران اقدام به تشكيل سبدي از اوراق بهادار میکنند که اين نوع از سرمايهگذاري
میتواند منافع بسياري براي سرمايهگذاران ايجاد کند .هماهنگی بين خواستههاي سرمايهگذاران و مقتضيات سبد يكی از مهمترين عوامل براي
ادامه حيات صندوق میباشد .مهمترين نكته براي هم سو شدن تمايالت سرمايهگذاري سرمايهگذاران و مديران سرمايهگذاري صندوق ،شفاف
کردن ابعاد سرمايهگذاري میباشد .براي تحقق اين امر مديران سرمايهگذاري صندوق موظفند سياستهاي سرمايهگذاري خود را مستند و شفاف
در اختيار سرمايهگذاران بگذارند تا سرمايهگذاران پس از مطالعه اساسنامه و اميدنامه بتوانند به بررسی سياستهاي سرمايهگذاري صندوق
بپردازند .اين سياستها در قالب اين بيانيه تنظيم شده است که در ادامه در قالب سرفصلهاي استاندارد ارائه میشوند .شايان ذکر است به
بسياري از مطالب در اميدنامه و اساسنامه نيز اشاره شده است.

اهداف سرمايهگذاري كوتاه مدت ،ميانمدت و بلندمدت صندوق
هدف از تشكيل صندوق ،جمعآوري سرمايه از سرمايهگذاران و تشكيل سبدي از دارايیها و مديريت اين سبد است .با توجه به پذيرش ريسك
مورد قبول تالش میشود ،حداکثر بازدهی ممكن نصيب سرمايهگذاران گردد .به طور خالصه اهداف اين صندوق در کوتاه مدت ،ميان مدت و
بلند مدت به شرح ذيل میباشد:
 کسب بيشترين بازدهی ممكن با پذيرش ريسك مورد قبول؛
 رعايت مقررات حاکم بر اداره صندوق تصريح شده در اساسنامه و اميدنامه صندوق؛
 پايش مستمر ريسكهاي سرمايهگذاري و تالش براي کنترل يا پوشش آنها با استفاده از ابزارهاي پوشش ريسك موجود؛
 تالش براي دستيابی به نرخ بازده شاخص با رعايت محدوديتهاي اعالمی؛

سياستهاي سرمايهگذاري كوتاه مدت ،ميان مدت و بلندمدت
در راستاي سياستهاي سرمايهگذاري مديران سرمايهگذاري پيوسته وضعيت ارزش سهام را برسی نموده و تصميات الزم در خصوص خريد،
فروش و يا نگهداري سهام اخذ میکنند .جهت انتخاب و تشكيل پرتفوي مناسب و کنترل ريسك کليه شرايط بنيادي ،فاکتورهاي نقدشوندگی،
سهامداران عمده شرکتها و  ...مد نظر قرار میگيرند .در اين زمينه روشهاي مختلف جهت شناسايی اين شرکتها استفاده میشود که از
مهمترين آنها میتوان به موارد زير اشاره نمود:
 استفاده از نسبت قيمت به سود هر سهم( :)P/Eنسبت قيمت به سود هر سهم يكی از نسبت هاي رايج در تحليل وضعيت
شرکت ها ،صنعت و بازار است .با اين معيار می توان شرکت هاي يك صنعت را مورد مقايسه قرار داد يا هر شرکت را با متوسط صنعت
خودش تطبيق داد.
 نقدشوندگی :اوراق بهاداري که به طور روزانه و به دفعات مكرر معامه می شوند نسبت به اوراق بهاداري که با تعداد محدود و يا دفعات
کم معامله میشوند قدرت نقدشوندگی بيشتر و در نهايت ريسك کمتري دارند.
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 تحليل بنيادي و تکنيال :موار دي همچون سطح کالن اقتصادي و شرايط حال حاضر و آينده اقتصاد ،صنعت مورد نظر ،وضعيت مالی
شرکت از طريق مطالعه صورت هاي مالی و درنهايت پتانسيل سودآوري آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس در مورد خريد و فروش سهام
موردنظر تصميمگيري میشود .همچنين از تحليل تكنيكال و بررسی نمودار قيمت سهام به عنوان ابزار تكميلی استفاده میشود.

استراتژيهاي كوتاه مدت ،ميان مدت و بلندمدت تخصيص دارايیهاي صندوق
عوامل تاثيرگذار بر نحوه تخصيص دارايیهاي صندوق به دارايیهاي مجاز طبق اميدنامه به شرح ذيل میباشد:
حدنصاب ترکيب داراييهاي صندوقهاي سرمايهگذاري "در سهام"
رديف

توضيحات

موضوع سرمايه گذاري
سهام ،حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام پذيرفته شده در بورس

1

تهران يا بازار اول و دوم فرا بورس ايران و واحدهاي سرمايه گذاري

حداقل  %70از کل دارايیهاي صندوق

"صندوقهاي سرمايه گذاري غير از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان
2
3

4

حداکثر  %5از اوراق منتشره ناشر

سهام و حقتقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر
سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول يا دوم فرا
بورس ايران و قرارداد اختيار معامله همان سهام
سهام ،حقتقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام طبقه بندي شده در يك
صنعت

حداکثر  %10از کل دارايی هاي صندوق

حداکثر  %30از کل دارايیهاي صندوق
حداکثر  %5از کل دارايیهاي صندوق و تا سقف  %30از

5

واحدهاي سرمايه گذاري "صندوق هاي سرمايه گذاري غير از اوراق بهادار"

6

سرمايه گذاري در گواهی سپرده کااليی پذيرفته شده نزد يكی از بورسها

حداکثر  %5از کل دارايیهاي صندوق

7

اخذ موقعيت خريد در قرارداد اختيار معامله سهام

حداکثر  %5از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق

8

اخذ موقعيت فروش در قرارداد اختيار معامله خريد سهام

9

سرمايهگذاري در گواهی سپرده بانكی و سپرده بانكی

تعداد واحدهاي صندوق سرمايهپذير که نزد سرمايهگذاران
میباشد

حداکثر به تعداد سهام پايه موجود در پرتفوي مجاز
سرمايهگذاري صندوق در سهام
حداکثر  %15از کل دارايیهاي صندوق

3

سياستهاي شناسايی انواع ريسكهاي مترتب بر سبد اوراق بهادار صندوق و شيوههاي اندازهگيري،
مديريت و افشاي آنها
با توجه به محتواي اميدنامه و اساسنامه تمهيدات الزم براي از بين بردن ريسكهاي سرمايهگذاري انديشيده شده است .از جمله اين
تمهيدات میتوان به نقش ارکان صندوق از جمله متولی ،حسابرس و بازارگردان اشاره کرد .وظايف اين ارکان و ساير ارکان صندو ق در
اساسنامه ذکر شده است .هر چند تمهيدات الزم به عمل آمده است تا سرمايهگذاري در صندوق سودآور باشد ،ولی احتمال وقوع زيان در
سرمايهگذاريهاي صندوق همواره وجود دارد .بنابراين سرمايهگذاران بايد به ريسكهاي سرمايهگذاري در صندوق از جمله ريسكهاي ياد
شده در اين بخش از اميدنامه ،توجه ويژه داشته باشند.

برخی ريسك هاي پيش روي سرمايه گذار به شرح ذيل می باشد:
 ريسك كاهش ارزش دارايیهاي صندوق :قيمت سهام و اوراق بهادار در بازار ،تابع عوامل متعددي از جمله وضعيت سياسی،
اقتصادي ،اجتماعی ،صنعت موضوع فعاليت و  ...است .با توجه به آنكه ممكن است در مواقعی تمام يا بخشی از دارايیهاي صندوق در
سهام سرمايهگذاري شده باشند و از آنجا که قيمت اين سهام میتواند در بازار کاهش يابد ،لذا صندوق از اين بابت ممكن است متضرر
شده و اين ضرر به سرمايهگذاران منتقل شود.
 ريسك نکول اوراق بهادار :اوراق بهادار شرکتها بخشی از دارايیهاي صندوق را تشكيل میدهد .گرچه صندوق در اوراق
بهاداري سرمايهگذاري میکند که سود حداقل براي آنها تعيين و پرداخت سود و اصل سرمايهگذاري آن توسط يك مؤسسة معتبر
تضمين شده است ،يا براي پرداخت اصل و سود سرمايهگذاري در آنها ،وثايق معتبر و کافی وجود دارد؛ ولی اين احتمال وجود دارد
که طرح سرمايهگذاري مرتبط با اين اوراق ،سودآوري کافی نداشته باشد يا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و
اصل اوراق بهادار ،عمل ننمايند يا ارزش وثايق به طرز قابل توجهی کاهش يابد به طوري که پوششدهندهي اصل سرمايهگذاري و
سود متعلق به آن نباشند .وقوع اين اتفاقات میتواند باعث تحميل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمايهگذاران شوند.
 ريسك نوسان بازده بدون ريسك :در صورتیکه نرخ بازده بدون ريسك (نظير سود علیالحساب اوراق مشارکت دولتی)
افزايش يابد ،به احتمال زياد قيمت اوراق مشارکت و ساير اوراق بهاداري که سود حداقل يا ثابتی براي آنها تعيين شده است ،در بازار
کاهش میيابد .اگر صندوق در اين نوع اوراق بهادار سرمايهگذاري کرده باشد و بازخريد آن به قيمت معين توسط يك مؤسسهي
معتبر (نظير بانك) تضمين نشده باشد ،افزايش نرخ بازده بدون ريسك ،ممكن است باعث تحميل ضرر به صندوق و متعاقباً
سرمايهگذاران گردد.
مديران سرمايه گذاري صندوق همواره با پايش وضعيت کالن اقتصاد و پيگيري سياستهاي اقتصادي دولت (سياستهاي پولی و مالی) و
شرايط کسب و کار در کشور تالش میکنند ريسكهاي پيشروي صندوق را هرچه زودتر شناسايی کنند و با اعمال مديريتی فعال ترکيب و
ميزان تخصيص دارايیهاي صندوق را اصالح کنند.
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سياستهاي پايش عملكرد سبد اوراق بهادار در دورههاي ميان دورهاي و انجام اصالحات الزم
با توجه به الزامات افشاي اطالعات بازدهی صندوق مطابق اساسنامه ،بازدهی صندوق به صورت روزانه ،هفتگی ماهانه و ساالنه محاسبه و
در تارنماي صندوق نمايش داده میشود که اين اطالعات میتواند تا حدودي عملكرد صندوق را نشان دهد .در اندازهگيري عملكرد
صندوق میتوان از روند شاخص کل ،شاخص هم وزن و شاخص  50شرکت بزرگ نيز استفاده کرد.

سياستهاي انجام ادواري آزمونهاي بحران به منظور مصونسازي سبد اوراق بهادار و مديريت ريسک در
شرايط بحرانی
براي يك صندوق سرمايهگذاري شرايط بحرانی زمانی حادث میشود که نرخ ابطال واحدهاي سرمايهگذاري از حد معمول و پيشبينی شده
فراتر رود .در اين شرايط نقدينگی صندوق به شدت پايين میآيد و مديران سرمايهگذاري صندوق مجبورند دارايیهاي صندوق را هر چه
زودتر نقد کنند .البته وجود رکن بازارگردان میتواند اين ريسك را به شدت کاهش دهد .به هر صورت اين احتمال وجود دارد که صندوق با
مشكل نقدينگی مواجه شود ،براي مقابله با اين شرايط مديران سرمايهگذاري صندوق از تجزيه و تحليل سناريو بدترين حالت (Worst
) case scenario analysisبهره میگيرند و با در نظر گرفتن بدترين شرايط ،پيش بينیهاي الزم و تمهيدات الزم را انجام میدهند.

سياست بازنگري و بروزرسانی بيانيه سياستهاي سرمايهگذاري صندوق در ادوار مختلف
با توجه به تغيير عوامل تاثيرگذار بر صندوق مانند تغيير قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت صندوق ها ،شرايط عمومی اقتصاد کشور ،سياست
هاي پولی و مالی دولت و همچنين تغييرات اساسنامه و اميدنامه مصوب مجمع اين بيانيه مورد بازنگري قرار خواهد گرفت و اصالحات
الزم صورت خواهد گرفت.
صندوق موظف است گزارشهاي ساالنه خود را در حداقل زمان ممكن تهيه و در تارنماي صندوق به نشانیww.ofoghmellat.ir
قرار دهد .همچنين ساير اطالعات صندوق نظير ارزش خالص دارايیهاي هر واحد صندوق ،ترکيب دارايیها و ..در تارنما صندوق در اختيار
عموم سرمايهگذاران قرار میگيرد .خاطر نشان میسازد گزارش عملكرد مدير صندوق ،صورتهاي مالی و گزارش پرتفوي عالوه بر انتشار
در تارنما صندوق در سيستم جامع اطالع رسانی ناشران(کدال) بارگذاري میگردد.
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