تز اساس هصَتِ هجوع صٌدٍق اهیي یکن فزدا هَرخ  ،1315/11/20کلیِ دارًدگاى ٍاحدّای سزهایِگذاری هوتاس تِاتفاق
آرا تغییز ًَع صٌدٍق را اس "تٌْا در اٍراق تْادار تا درآهد ثاتت" تِ صٌدٍق سزهایِ گذاری "در اٍراق تا درآهد ثاتت"
تصَیة کزدًد.
بٍ مىظًس تغییش وًع صىذيق مطابك دستًس جلسٍ ،بىذَای صیش بٍ امیذوامٍ صىذيق افضيدٌ ضذ:
"  :5-2-2سُام پزیشفتٍ ضذٌ دس بًسس ايساق بُاداس تُشان یا باصاس ايل یا ديم فشابًسس ایشان کٍ ضشایط مًسد وظش ساصمان سا داضتٍ باضذ؛
 : 6-2-2حك تمذم خشیذ سُام پزیشفتٍ ضذٌ دس بًسس ايساق بُاداس تُشان یا باصاس ايل یا ديم فشابًسس ایشان کٍ ضشایط مًسد وظش ساصمان سا داضتٍ باضذ؛
 :7-2-2ياحذَای سشمایٍگزاسی "صىذيقَای سشمایٍگزاسی غیش اص ايساق بُاداس" اص جملٍ صىذيقَای سشمایٍگزاسی صمیه ي ساختمان ي صىذيقَای سشمایٍگزاسی پشيطٌ؛
 :8-2-2اتخار مًلعیت فشيش لشاسدادَای آتی ايساق بُاداس ،صشفاً بٍ مىظًس پًضص سیسک وًسان لیمت ايساق بُاداس مًجًد دس صىذيق سشمایٍگزاسی ي اتخار مًلعیت خشیذ دس
لشاسدادَای آتی ايساق بُاداس صشفاً بٍمىظًس بسته مًلعیتَای فشيضی کٍ لبالً دس لشاسدادَای آتی ايساق بُاداس اتخار ومًدٌاوذ.
 :9-2-2سشمایٍگزاسی دس گًاَی سپشدٌ کاالیی کٍ صشفاً بٍ لصذ فشيش لبل اص سش سسیذ ايساق ي یا لبل اص صمان تحًیل فیضیکی خًاَذ بًد.
 -3-2ایه صىذيق اص وًع صىذيق سشمایٍگزاسی لابل معاملٍ دس ايساق بُاداس با دسآمذ ثابت است .دس طًل عمش صىذيق حذوصابَای صیش بش اساس اسصش سيص داساییَای صىذيق
سعایت میضًد:

حدًصاب تزکیة داراییْای صٌدٍلْای سزهایِ گذاری " در اٍراق تْادار تا درآهد ثاتت"
ردیف

هَضَع سزهایِ گذاری

1

سزهایِگذاری در اٍراق تْادار تا درآهد ثاتت ،گَاّی سپزدُ تاًکی ٍ سپزدُ
تاًکی

تَضیحات

حدالل  %55اس کل داراییّای صٌدٍق

-1-1

ايساق بُاداس با دسآمذ ثابت داسای مجًص اوتطاس اص طشف ساصمان بًسس ي ايساق بُاداس

حذالل  %33اص کل داساییَای صىذيق

-2-1

گًاَی سپشدٌ باوکی ي سپشدٌ باوکی

حذاکثش  %63اص کل داساییَای صىذيق

-3-1

ايساق بُاداس مىتطشٌ اص طشف یک واضش

حذاکثش  %43اص کل داساییَای صىذيق

-4-1

ايساق بُاداس تضمیه ضذٌ تًسط یک ضامه

حذاکثش  %33اص کل داساییَای صىذيق

2

سُام ،حك تمذم سُام ي لشاسداد اختیاس معاملٍ سُام پزیشفتٍ ضذٌ دس بًسس تُشان یا باصاس
ايل ي ديم فشابًسس ایشان ي گًاَی سپشدٌ کاالیی پزیشفتٍ ضذٌ دس بًسس

حذالل  %5ي حذاکثش  %23اص کل داساییَای صىذيق

-1-2

سْام ٍ حكتمدم سْام هٌتشزُ اس طزف یك ًاشز

حداکثز  %5اس سْام ٍ حك تمدم سْام هٌتشزُ ًاشز

-2-2

سُام ي حك تمذم سُام مىتطشٌ اص طشف یک واضش ي لشاسداد اختیاس معاملٍ َمان سُام

حذاکثش  %5اص کل داساییَای صىذيق

-3-2

سُام ،حكتمذم سُام ي لشاسداد اختیاس معاملٍ سُام طبمٍ بىذی ضذٌ دس یک صىعت

حذاکثش  %5اص کل داساییَای صىذيق

-4-2

سُام ،حك تمذم سُام ي لشاسداد اختیاس معاملٍ سُام پزیشفتٍ ضذٌ دس باصاس ايل ي ديم
فشابًسس ایشان

حذاکثش  %5اص کل داساییَای صىذيق

-5-2

اخز مًلعیت خشیذ دس لشاسداد اختیاس معاملٍ سُام

حذاکثش  %5اص اسصش سيص سُام ي حك تمذم سُام صىذيق

-6-2

اخز مًلعیت فشيش دس لشاسداد اختیاس معاملٍ خشیذ سُام

حذاکثش  %13اص تعذاد سُام پایٍ مًجًد دس پشتفًی مجاص سشمایٍگزاسی صىذيق دس سُام

-7-2

سشمایٍ گزاسی دس گًاَی سپشدٌ کاالیی پزیشفتٍ ضذٌ وضد یکی اص بًسسَا

حذاکثش  %5اص کل داسایی َای صىذيق

3

ٍاحدّای سزهایِگذاری "صٌدٍق ّای سزهایِ گذاری"*

حداکثز  %5اس کل داراییّای صٌدٍق ٍ تا سمف  %30اس تعداد ٍاحدّای
صٌدٍق سزهایِپذیز کِ ًشد سزهایِگذاراى هیتاشد.

*مىظًس اص سشمایٍگزاسی صىذيقَا دس سایش صىذيقَای سشمایٍگزاسی ،آن دستٍ اص صىذيقَای سشمایٍگزاسی است کٍ مطابك ممشسات ،ابالغیٍَا ،اطالعیٍَا ي بخطىامٍَای
ساصمان امکان سشمایٍگزاسی صىذيق دس آنَا يجًد داسد.
 -4-2مذیش میتًاوذ بٍ مىظًس پًضص سیسک وًسان لیمت ايساق بُاداس مًجًد دس سبذ داسایی صىذيق ،دس باصاس معامالت آتی ايساق بُاداس ضشکت ومًدٌ ي تا سمف داسایی َش يسلٍ
دس صىذيق ،الذام بٍ اتخار مًلعیت فشيش دس لشاسداد آتی آن يسلٍ ومایذ .دس َش صمان بایذ تعذاد ايساق بُاداس دس مًلعیتَای فشيش باص صىذيق دس لشاسدادَای آتی ،اص تعذاد َمان
وًع يسلٍ کٍ دس سبذ داسایی صىذيق لشاس داسد کمتش باضذ .دس صًستیکٍ دس اثش فشيش ايساق بُاداس ،تعذاد ايساق بُاداس مًجًد دس سبذ داسایی اص تعذاد ايساق بُاداسی کٍ صىذيق دس
لشاسدادَای آتی متعُذ بٍ فشيش آوُا ضذٌ است ،کمتش گشدد؛ مذیش مًظف است لبل اص فشيش ايساق بُاداس مشبًطٍ ،با اتخار مًلعیت تعُذ خشیذ دس لشاسدادَای آتی ايساق بُاداس،

تعذاد ايساق بُاداسی سا کٍ صىذيق دس لشاسداد آتی متعُذ بٍ فشيش آن ضذٌ است سا بٍ میضان کافی کاَص دَذ" .

هدیز صٌدٍق سزهایِگذاری اهیي یکن فزدا

