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 فرازمند مهدی

 آفاق امین گذاریسرمایه شرکت مدیرعامل
یکی از ملزومات اولیه برای پیشرفت کشورهای در حال توسعه، ورود 

تواند با ورود تکنولوژی و تجهیزات به روز و گذاران خارجی است که میسرمایه
وری و اثربخشی واحدهای تولیدی کشور مدرن به کشور، موجب افزایش بهره

گذاران خارجی، وجود ابزارها و ه دست یافتن به جذب حداکثری سرمایهشود. الزم
المللی و شناخته شده است. یکی از اقدامات های بیننهادهای مالی با استاندارد

های اندازی صندوقهای راهسازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه، ایجاد زمینه
های مالی تحت نظارت سازمان های ارزی از جمله نهادباشد. صندوقارزی می

کنند. این گذاری میهای ارزی سرمایهباشند که در داراییبورس و اوراق بهادار می
ها جهت تاسیس و آغاز فعالیت نیاز به اخذ مجوزهای موافقت اصولی، صندوق

ها و کسب مجوز فعالیت نویسی اولیه، ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتپذیره
 .هستند

 

کند؛ بنابراین درصورت تغییر قیمت ارز، قیمت واحدهای گذاری میهای ارزی سرمایهآنجا که صندوق ارزی در داراییهمچنین از 
گذاری عنوان یک جایگزین مناسب برای سرمایهتواند بهها میگذاری در این صندوقکند؛ بنابراین سرمایهگذاری نیز تغییر میسرمایه

توان به کسب های ارزی در مقایسه با نگهداری ارز میگذاری در صندوقاز دیگر مزایای سرمایه مستقیم در بازار ارز محسوب شود.
بازدهی تعدیل شده، شفافیت معامالتی، عدم ریسک مفقود شدن، سرقت و تقلب، کاهش هزینه معامالت و پذیرش صندوق در بورس 

با استفاده از صندوق ارزی قادر خواهند بود تا مخاطرات ناشی از  اشاره کرد. واردکنندگان و صادرکنندگان مواداولیه و محصوالت نیز
 . نوسانات نرخ ارز را کاهش دهند

 

 

 استراتژی و اهداف
آوری کرده و در سبد متنوعی از اوراق بهادار گذاران جمعگذاری مشترک، نهادی است که منابع مالی را از سرمایهصندوق سرمایه

های گذاری در داراییگذاران و اختصاص آنها به سرمایهآوری وجوه از سرمایهشکیل صندوق ارزی، جمعکند. هدف از تگذاری میسرمایه
های ارزی به دو طبقه زیر ها و گواهی سپرده بانکی ارزی است. صندوقارزی از قبیل تعهد پرداخت بانکی، اوراق بهادار ارزی و سپرده

 :تفکیک هستندقابل
 . گذاری براساس عرضه و تقاضا استشوند و قیمتر بورس؛ در بورس یا فرابورس معامله میصندوق ارزی قابل معامله د*

باشند و براساس ارزش روزانه مورد معامله قرار قابل معامله در بورس؛ قابل معامله در بورس یا فرابورس نمیصندوق ارزی غیر*
 .گیرندمی

 

 

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/956381/
http://donya-e-eqtesad.com/3621/


 ارزی صندوق هایدارایی ترکیب
 :گذاری کندتواند سرمایههایی به شرح زیر میاساسنامه در داراییصندوق ارزی طبق 

 اسناد تعهد پرداخت بانکی ارزی. ۳
 اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار ارزی )از ارزهای منتخب صندوق( یا ریالی مورد وثوق. ۶

ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک صندوق( یا ریالی که توسط بانکهای سپرده ارزی )از نوع ارزهای منتخب گواهی. ۱
 ایران منتشر شده باشداسالمیمرکزی جمهوری

ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک گذاری ارزی )از نوع ارزهای منتخب صندوق( یا ریالی نزد بانکهر نوع سپرده. ۱
 .نایرامرکزی جمهوری اسالمی

های صندوق، های الزم طبق اساسنامه و امیدنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، براساس ارزش روز داراییهمچنین حدنصاب
 .باشد( می۳مطابق نمودار )

 

 ارزی صندوق ساختار
جزء  ترینگذاری کوچکسرمایهشوند. واحد گذاری تقسیم میهای سرمایهتری به نام واحدگذاری به اجزای کوچکهای سرمایهصندوق

ویسی نگذاری عادی در طول دوره پذیرهشوند. واحدهای سرمایهسرمایه صندوق است که به دو نوع مدیریتی)ممتاز( و عادی تقسیم می
دهای حنویسی اولیه، موسس یا موسسان باید تمام واشود. در مقابل پیش از شروع دوره پذیرهاولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می

گذاری ممتاز و عادی در جدول ذیل خالصه های واحدهای سرمایهگذاری مدیریتی صندوق را خریداری کنند. برخی از ویژگیسرمایه
 :اندشده

 

 

 

 

ا معادل اند ینویسی کردهگذاری عادی را که پذیرهنویسی، صددرصد ارزش مبنای واحدهای سرمایهنویسان باید در هنگام پذیرهپذیره
که الی آنها را به نرخ تبدیل ریال به یورو که توسط مدیر صندوق اعالم شده است، نقدا به حساب بانکی صندوق بپردازند؛ در صورتیری

 .کندنویسی شده باشد، آنگاه سازمان اقدام به صدور مجوز فعالیت میگذاری تعیین شده، پذیرهحداقل واحدهای سرمایه

( نمایش داده ۶باشد که در نمودارهای )پذیر میارزی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم امکان گذاری در صندوقهای سرمایهشیوه
 .شده است

شود و نقش شرکتی است که در یک کشور واسط یا در مناطق آزاد تاسیس میFeeder fund  مستقیم، گذاری غیردر شیوه سرمایه
گذاری در صندوق ارزی است. در هر صورت، ارکان صندوق یص آن به سرمایهالمللی و تخصگذاران بینآوری وجوه از سرمایهآن جمع

 بندی خواهد بود؛ارزی به شکل زیر قابل طبقه
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 ارزی صندوق ارکان
( نمایش داده شده ۱شود که در نمودار )کننده تفکیک میکننده، نظارتی و تضمینارکان صندوق ارزی به سه گروه شامل ارکان اداره

 .است

 

 ارزی صندوق هایهزینه .1
هایی هستند که البته اغلب نرخ بسیار ناچیزی از های ارزی نیز دارای هزینهگذاری مشترک، صندوقهای سرمایههمانند سایر صندوق
 شود،ها در امیدنامه و اساسنامه صندوق ارزی ذکر میهای دقیق این هزینهدهند. نرخها را به خود اختصاص میبازدهی این صندوق

دور شوند(، کارمزد صهای صندوق تامین میهای تاسیس و کارمزد ارکان )که از محل حسابها عبارتند از: هزینهولی برخی از این هزینه
 (.شودگذار پرداخت میو ابطال )اغلب مبلغی ناچیز است و توسط سرمایه

 

 ثانویه معامالت .2
گیرد. خالص ارزش های صندوق انجام میارزی، بر مبنای ارزش خالص داراییگذاری صندوق صدور و ابطال روزانه واحدهای سرمایه

های صندوق در پایان های صندوق در پایان آن روز، منهای بدهیگذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز داراییروز هر واحد سرمایه
یان همان روز است که به یورو یا ارز دیگری که در اساسنامه گذاران در پاگذاری نزد سرمایهآن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه

 . شودذکر شده، محاسبه می
هایی که به ها و بدهیهای ریالی و داراییها و بدهیگذاری باید معادل یورویی داراییدر محاسبه خالص ارزش روز هر واحد سرمایه

های یاد استفاده قرار گیرند. به این منظور برای تعیین معادل یورویی دارایی باشند، تعیین شده و در محاسبات، مورداز یورو میارزی غیر
های مذکور، از نرخ تبدیل یورو به ریال یا ارز مربوطه شده از نرخ تبدیل ریال یا ارز مربوطه به یورو و برای تعیین معادل یورویی بدهی

 :شوندهای تبدیل به شرح ذیل تعیین میشود. نرخاستفاده می
 .های تبدیلیتبدیل ریال یا دیگر ارزهای منتخب صندوق به یکدیگر و تعیین نرخ *

نین منظور تبدیل ریال یا دیگر ارزهای منتخب صندوق به یکدیگر، همچمدیر باید به تایید متولی، یک یا چند بانک ایرانی یا خارجی را به
ر های تبدیل ارزها به همدیگتبدیل یورو یا ارزهای دیگر به ریال و نرخهای های تبدیل ریال به یورو یا ارزهای دیگر، نرختعیین نرخ

 .انتخاب کند
های تبدیل، نوع، کیفیت، دقت و سرعت خدمات بانکی برای تبدیل ریال یا دیگر ارزها به یکدیگر و مدیر باید معیارهایی چون نرخ

ی منتخب را در نظر بگیرد. مدیر صندوق موظف است، نرخ تبدیل همچنین توانایی بانک برای تامین به موقع یورو، ریال و دیگر ارزها
های تبدیل ارزها به یکدیگر در هر روز را از بین ریال به یورو و سایر ارزها، نرخ تبدیل یورو و سایر ارزها به ریال و همچنین نرخ

 .ر کندهای منتخب تعیین و در تارنمای صندوق منتشهای استعالم شده از بانکترین نرخمناسب
 

 آخر سخن
المللی باشند که در شرایط کنونی کشور و با توجه به گسترش روابط تجاری بینهای ارزی از جمله نهادهای نوین بازار سرمایه میصندوق

المللی بین گذارانها در جلب اعتماد سرمایهاند؛ بنابراین با توجه به نقش موثر ایجاد این صندوقها، اهمیتی دوچندان یافتهو رفع تحریم
ها صورت پذیرد. به این جهت الزم اندازی این صندوقای جهت راهگذاری کشور، الزم است توجه ویژهبرای ورود به فضای سرمایه

 .های مختلف فراهم شودها با همکاری سازمانمنظور ایجاد این صندوقاست بسترهای قانونی و اجرایی الزم به
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