” بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق زرین پارسیان "

 بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق زرین پارسیان :
در بیانیههس مههه اذس یهههدرف درههید مههه اذسیهههدرف ی هها دردیههس ههایهههدد ا دمههژهدهاف رههاذا یههس ههیذه باذههی بهههدف رمههیی بههس
درید بکار بنهید ،رد شهه

هادرهی.دطالعها

یهی در هررد هخصهی

ددردذها رها ،مهح هملهر رذ ه

مههه اذس یهههدرف مهها یهههدد .دذ ه بیانیههس درههید مههه اذسیهههدرف رد یههی
مه اذسیهدرف رد در به ددرد  .راذهسرها ا شها
طبق درید

صر رد شخ

ا  ...باذهی در بیانیهس

ههامهها،د ،فهآذنهی هصههلیگ ییهههف بهههدف دنژخهها

رهاف دنهید،گ ییههف بههدف در،ذهابا عل کههد مهه اذسیههدرفرهاف وهرر یهفژهس،

امها،د .دذه بیانیهس بهس عنهرد

بنهاذا بههدف دنهید،گ ییههف ا در،ذهابا عل کههد آذنهیگ وهنیا

اباشی ا رد نیز طا دارگراف خژ ف با،بینا ایهدد.

 اهداف سرمایه گذاری صندوق زرین پارسیان :
د ،جل س درید ونیا مه اذس یهدرف ،رذ پارمیا

اهرد بس ردرد ،ذه دشارگ یهد:

 .1فهدرگ دارد ب ژهف نامب بهدف جلع آارف مه اذس ا مه اذس یهدرف آنها در با،در مه اذس.
 .2باال بهد با،دگ ونیا بس شیرگدف نحقا.
 .3هخصی
 .4یارش رذ

نامب ددردذا را ،درحا یکس پژان یر ی ب با،دگ باالهه رد ددشژس باشی.
مه اذس یهدرف در مهام با هشکیر پههفرف حهفس دف

ری د ،هشکیر ونیا  ،جلع آارف مه اذس د ،مه اذس یهدرد ا هشکیر مبیف د ،ددردذیها ا یذهذت دذ مبی دمت .با هرجس بس
پهذهش رذ

ررد قبرل هالش ا شرد بیشژهذ با،درا لک نصیب مه اذس یهدرد یهدد .دنباشژس شی مه اذس در ونیا ،

زذژهاف ژییدف ن بت بس مه اذس یهدرف دنفهددف مه اذس یهدرد ددرد .داال رزذنس بس یار ییهف نیهاراف ژخص  ،یهدآارف ا
هم یر دطالعا ا یزذنش مبی بهینس دارد بهاددر بی رلس مه اذس یهدرد هق یگ یشرد ا مهدنس رزذنس ره مه اذس یهدر یارش
ا ذابی .ثانیا ونیا د ،جانب مه اذس یهدرد ی یس حقر دجهدذا هبرط بس ونیا د ،قبیر درذافت مرد مهام ا یرپ دارد بهاددر
رد دنجام ا دری ا در نژیجس مهدنس رزذنس ره مه اذس یهدر بهدف دنجام مه اذس یهدرف یارش ا ذابی ثا ثا د کا مه اذس یهدرف
نامب ا ژنرع هه ددردذا را فهدرگ شیگ ا در نژیجس رذ

مه اذس یهدرف یارش ا ذابی.

اهداف سرمایهگذاری میانمدت و بلندمدت :ری دذ ونیا رد یژرد ی ب با،دگ نامب بهدف مه اذسیهدرد عنرد یهد،
دنژخا مهام جهت هشکیر پههفرف ونیا به دماس هم یر راف یذهد

بهگ مه اذس یهدرف ا با دفق حیدقر ذک ا س ورر

یگیهد.

 سیاست سرمایه گذاری ،میان مدت و بلند مدت :

در راستای سیاست های سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت :یذهد مه اذس یهدرف پیرمژس اضییت در،ش مهام رد بهرما نلردگ
ا هصلیلا ال،م در صرص هذی ،فهاش ا ذا نگهیدرف مهگ د ه یکننی .جهت دنژخا ا هشکیر پههفرف نامب ا ینژهل رذ

ی یس

شهدذط بنیادف ،فایژررراف نقی شرنییا ،مها یدر علیگ شهیژها ا  ...ی نظه قهدر یهفژس ا شرنی ..در دذ  ،ینس راشراف خژ ف جهت
شناماذا دذ شهیژها دمژفادگ اشرد یس د ،هلژهذ آنها اهرد بس ردرد ،ذه دشارگ نلرد:

استفاده از نسبت قیمت به سود هر سهم( :)P/Eن بت قیلت بس مرد ره مهگ ذکا د ،دبزدرراف ردذج ا ژیدالهم یر اضییت شهیترا ،ونیت ا با،در دمت .دذ ن بت یس بس ضهذب مردآارف نیز یها دمت ،حاور هق یگ قیلت
مهگ بهدرآ ی ره مهگ آ شهیت دمت ا در ادقع ردبحة بی قیلت مهگ شهیت با مرد آ رد نشا
اهرد شهیتراف ذ

ادری .با دذ

ییار

ونیت رد ررد قاذ س قهدر ددد ذا رهشهیت رد با ژرمط ونیت ردش هحبیق ددد.

-نقدشوندگی  :دارد بهاددرف یس بس طرر را،دنس ا بس دفیا

کهر یا س اشرنی ن بت بس دارد بهاددرف یس با هییدد

میاد ا ذا دفیا یگ یا س اشرنی ،قیر نقیشرنییا بیشژه ادر نهاذت رذ

یگههف ددرنی.

تحلیل بنیادی و تکنیکال :ردردف رلچر مح یال دقژصادف ا شهدذط حال حاضه ا آذنیگ دقژصاد ،ونیت رردنظه ،اضییت ا ا شهیت د ،طهذق حا یس وررههاف ا ا ا در نهاذت پژان یر مردآارف آ

ررد بهرما قهدر یهفژس ا

مپس در ررد هذی ا فهاش مهام ررد نظه هصلیگییهف اشرد .رلچنی د ،هم یر هکنیکال ا بهرما نلرددر قیلت
مهام بس عنرد دبزدر هکلی ا دمژفادگ اشرد.

 استراتژی های میان مدت و بلند مدت تخصیص دارایی های صندوق:
دمژهدهافراف هخصی

ددردذاراف ونیا بهدف دارگراف یا

ی ا ب نی ی در ردمژاف دعلال میادذژهاف مه اذس

یهدرف در ره مهگ ا ونیت (رعاذت بنی  -3-2د یی نا س ونیا ) ا شهدذط ی ا با،در ا باشی .
ونیا

رظف دمت در طرل عله رد حی نصابهاف ،ذه رد یس حابق با د یی نا س ونیا
شرح

ا باشی رد رعاذت نلاذی.
حد نصاب

 .1سرمایه گذاری سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس
تهران یا بازار اول و بازار دوم فرابورس تهران

حیدقر  %07د ،ددردذا راف ونیا

.2سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر
-1-2پهذهفژس شیگ در بررس هههد

حیدیثه  %17د ،ددردذا راف ونیا .

-2-2پهذهفژس شیگ در با،در دال ا دام فهدبررس

حیدیثه  %5د ،ددردذا راف ونیا
حیدیثه  %37د ،ددردذا راف ونیا

.3سهام و حق تقدم سهام طبقه بندی شده در یک صنعت
حیدیثه  %27د ،ددردذا راف ونیا
.4سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس
حیدیثه  %5د ،ددردذا راف ونیا

.5سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر

 سیاست های شناسایی انواع ریسک مترتب بر سبد اوراق بهادار صندوق زرین پارسیان و شیوه های اندازه
گیری آن و مدیریت افشای آنها:
رهه چنهی هلهیههید ال،م بیلهر آ ههیگ دمهت ههها مهه اذس یههدرف در دذه وهنیا مههردآار باشهی ا هها دحژلهال اقههرع
،ذها در رهه مهه اذس یههدرف وهنیا اجهرد ددرد .بنهابهدذ مههه اذس یههدرد باذهی بهس رذ ه
اذاگ ددشژس باشنی  .ریچ ردرها بههدف حهه یا هر رذ ه
رذ

قابر قبرل رد دنژخها یههد .علر ها رذ ه

رهاف ذهاد شهیگ هرجههس

مهه اذس یههدرف اجهرد نهیدرد ،فقهط یژهرد مهح ا نهرع

رد فقهط  ،هانا یژهرد فهه

یههد یهس بها دنژظهارد

یقهر ا یهس

نجه بس دفزدذش با،دگ یهدد ،ژنامب باشی.
ریسک کاهش ارزش داراییی هیای صیندوق  :لکه دمهت در هردقیا هلهام ذها بخشها د ،ددردذها رهاف وهنیا
یههس در دارد بهههاددر مههه اذس یهههدرف شههیگ باشههی ا قیلههت دذه دارد در بهها،در یههارش ذابههی هههد د ،دذ ه بابههت لک ه
دمت ژضهر شرد.

ریسک نوسان بازده بدون ریسک  :در وررها یس نهخ با،دگ بیا رذ

دفزدذش ذابی بس دحژلال ،ذاد قیلهت داردقها

یس مرد حیدق ا بهدف آنها هییی شیگ دمت یارش یابی هد چنانچس ونیا در دذنگرنس دارد مه اذس یهدرف یهدگ باشهی
ژضهر ردری شی.

 سیاستهای پایش و بازبینی عملکرد سبد اوراق بهادار در ادوار میاندورهای و انجام اصالحات الزم؛
میامت پاذش ا با،بینا عل کهد مبی دارد بهادرد بژنا به راذکهد راف هم یر بنیادف ا پیش بینا درآ ی ره مهگ
شهیژها در قاطع  ،انا خژ ف ا قاذ س آ با ییار راف پیشی مه اذس یهدرف بردگ ا در ورر دنمهد ا هییذر
نفا مرد ادقیا شهیت د ،نژاذج یارشناما با فهاضا قبر ،هاج د ،مهگ هصلیگییهف ا شرد .در ررد دارد با
درآ ی ثابت ،در ورر هغییه در رذ

ا ذا با،دگ ررد دنژظار آنها بس مض اقرع ،دارد با دنردع دذگهف جاذگزذ

ا-

شرنی.

 شاخصهای مبنا برای مقایسۀ بازدهی صندوق با آنها و محاسبۀ بازدهی تعدیل شده بر مبنای ریسک مورد هدف؛
الف)معیار شارپ :دذ

ییار بس ن بت پاددش بس هغییهپهذهف یها دمت ا به پاذس ف هئررف با،در مه اذس دمژردر ا

باشی.

دذ ن بت با،دگ ف ا،دد ونیا رد بس د،دف ره ذ

ادحی رذ

دنید،گ ییهف ا ینی ا پهادض دمت یس رهچس دذ ن بت بیشژه

باشی ،عل کهد ونیا بس رلا ن بت بهژه ردری برد.
) معیار ترینر:دذ ن بت نشا درنیگف ن بت پاددش بس نرما پهذهف دمت

بژاف مهگ نشا درنیگ ف رذ
د ،رذ

می ژلاهی

ونیا بردگ ا بیا یننیگ ف دذ

ح ب ا باشی یس در د،دف ذ

ادحی

می ژلاهی چس قیدر د ،با،دگ عاذی مه اذس یهدر ا یهدد.

ج) مقایسه بتا صندوق در مقایسه بیا بتیای بیازار :ضههذب ذها عا هر بژها امهی س دف دمهت بههدف در،ذهابا عل کههد
ذ

مهگ اص ذا طبقهسدف د ،مههام در جهذها حهیهت ی ها بها،در .دیهه بژهاف مههلا بهدبهه بها ذه

باشهی ،دفهزدذش ا

یارش قیلت آ درمت حهابق حهیهت بها،در ردرهی بهرد .ضههذب بژها ییهارف بههدف مامهبس رذ ه
دمت ا اهردنی بس عنرد شا صا بههدف رهبهسبنهیف رذ ه
بژا بهدف ذه
ددردذا پهرذ

ددردذها بیشهژه د ،ذه

می هژلاهی

ددردذهارهاف خژ هف قههدر ییههد .در وهررها یهس ضههذب

باشهی ،نرمهانا بها،درا آ مههگ بیشهژه د ،نرمهانا بها،در ردرهی بهرد ا بهس آ

یفژس هاشهرد .بهس عکهس ددردذها رهاف بها ضههذب بژهاف یلژهه د ،ذه  ،بهس فههرم نرمهانا یلژهه د،

نرمانا با،در دمت ا بس آ ددردذا یگرذ

یفژس اشرد.

 سیاستهای انجام ادواری آزمون های بحران به منظور مصون سازی سبد اوارق بهادار و مدیریت ریسک در
شرایط بحرانی؛
ب س نظرر صر ما،ف پههفرف د ،شهدذط بمهدنا ا یذهذت رذ

 ،حا یس جا ع ا ددادرف به  ،ینس راف ذذر ورر

ا

ییهد :
 -هم یر فضاف میاما ارج ا دد ر ا هم یر رذ

میاما .

 -هم یر دقژصاد جهانا ا پیگیهف ا پاذش ا هم یر ر فس را ا شا

راف دقژصاد جهانا به با،در دد ر.

 -هم یر دقژصاد یال دد ا د ،ردضع هم یر بردجس مال ا هأثیهد آ به با،درراف ری

 سیاستهای بازنگری و بروزرسانی "بیانیۀ سیاستهای سرمایهگذاری صندوق" در ادوار مختلف(و حداقل
ساالنه)؛
با،نگهف ا بها،رمانا بیانس میامت مه اذس یهدرف ونیا در ددادر خژ ف هابع شهدذط رانق دقژصادف ،ثبا دقژصادف ا ریرد
دقژصادف دمت .دارگراف چه س دقژصادف رانق ،ریرد ذا ثبا با،در قبر د ،ماذه شهیژها اباذ ت شناماذا شرد .هد زام هرجس
بس پیش بینا اضییت یال دقژصادف ا آیارا ،ادهه د ،رقع د ،هصلیلا دا ت یس هأثیهد قابر هرجها بس با،در ا یهدرد،
درلیت اص ا فر د یادگ به ررددر دمت بمث دام دذ بخش دفق ذا ی  ،ا مه اذس یهدرف ا باشی .د ،آنجاییکس رذ
میاما– دقژصادف دذهد باال اباشی ا هصلیگ ییهف یال ا ب نی ی چنیما س رلردرگ با شکال ما ژارف ،دجهدذا رلهدگ ا
باشی هد دفق مه اذس یهدرف راف شهیت حیدیثه ذک ا س ا باشی.

