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 تحقیق و توسعه



  مقدمه .1

 بیان می شود که شامل موارد زیر است. در این بخش، ویژگی های عمومی صندوق های قابل معامله 

 . صندوق قابل معامله چیست؟1.1

در بازارهای توسعه یافته اوراق بهادار، به دلیل پیچیدگی فرآیند تصمیم گیری برای سررمایه گرراری برر روی     

گراری  اوراق بهادار و افزایش چشمگیر حجم و سرعت گردش اطالعات و تخصصی شدن فعالیت ها، استقبال از سرمایه

های جمعی به ویژه در قالب انواع صندوق های سرمایه گراری، در سال های اخیر از رشد روز افزونری برخروردار بروده    

 است.

هستند کره فعالیرت اصرلی آنهرا سررمایه       سرمایهصندوق های سرمایه گراری از نهادهای مالی فعال در بازار  

اده از وجوه سرمایه گراران، در مقیاس بزرگ سررمایه گرراری مری    گراری در اوراق بهادار است. این صندوق ها با استف

کنند و به دنبال کسب بازدهی مناسب برای سرمایه گراران صندوق هسرتند. سررمایه گرراری یرا دارنردگان واحردهای       

سرمایه گراری صندوق به نسبت سهم یا میزان سرمایه گراری خود در صندوق، در سود و زیان آن شریک می شوند. به 

طور کلی عملکرد صندوق های سرمایه گراری به عملکرد اوراق بهادار و دیگر دارایی های موجود در سبد اوراق بهرادار  

 آنها بستگی دارد.

صندوق سرمایه گراری با در نظر گرفتن سالیق سرمایه گراران و دامنه ریسک پریری آنان و به عبرارتی بره    

ختلف، با ساختارها و ساز و کارهای مختلفی شکل گرفتره انرد. یکری از    منظور پاسخگویی به خواست سرمایه گراران م

 ،انواع نوبنیان صندوق های سرمایه گراری که در دهه اخیر با استقبال چشمگیری در بازار اوراق بهادار مواجه شده است

بیانگر موفقیت غیر صندوق های سرمایه گراری قابل معامله هستند. رشد قابل توجه این صندوق ها در سال های اخیر، 

، امکان پیروی از روند بازدهی وق های سرمایه گراری قابل معاملهقابل انکار آن ها در بازارهای مالی جهان است. صند

پریری و مهمتررین ویژگری آنهرا داد و سرتد     یک شاخص معین یا بخشی از آن را برای سرمایه گراران فراهم می کنند

 است. ار سرمایه و در طی یک روز معامالتیازآنها در ب واحدهای سرمایه گراری

الً محسوس آنهرا بعرد از پیردایش،    یکی از پر طرفدارترین ابزارهای مالی هستند که رشد کامهای قابل معامله، صندوق

ید موفقیت غیر قابل انکار آن ها در بازار های مالی جهان است. این صندوق ها امکان پیروی از بازده یرک شراخص   مؤ

قابل  واحدهای آنها در بازار سرمایهرا فراهم می آورند و همانطور که از نام آنها پیداست،  دی از اوراق بهاداریا سب معین

در اوراق بهادار یا دارایی های فیزیکی است کره بره عنروان     یسرمایه گرار ،معامله است. فعالیت اصلی این صندوق ها

بره   دارایی پایه صندوق در نظر گرفته می شوند. بنابراین عملکرد صندوق، به عملکرد دارایی پشرتوانه آن بسرتگی دارد.  

از عبارت دیگر، یک واحد صندوق قابل معامله، با قیمتی نزدیک به ارزش خرالص دارایری هرای موجرود در سربد آن و      

 طریق مکانیزم عرضه و تقاضا معامله می گردد.



 . تاریخچه شکل گیری و توسعه صندوق های قابل معامله در بازارهای مالی2.1

و توسط بورس اوراق بهادار آمریکا، به خاطر سرادگی   3991صندوق های قابل معامله، برای اولین بار در سال  

. ساختار اولیه پیشنهادی این صندوق هرا، مبتنری برر سراختار یونیرت      ساختار و کم هزینه بودن مورد توجه قرار گرفتند

مارهای موجود، دارایی صندوق های قابل معامله از سال ن تغییر یافت. بر پایه آتراست ها بود، اما در طول زمان شکل آ

تا پایان سال  3998درصد رشد کرده است. این میزان از ابتدای سال  310میالدی به طور میانگین  0222تا سال 3991

دارایی تحت مدیریت این صندوق ها ، AMEXبرابر شده است. همچنین براساس اطالعات موجود از  32، تقریبا 0222

 میلیارد دالر برآورد شده بود. 51، بیش از 0223در سه ماهه اول سال 

رشد فزاینده ای را به ، بازار جهانی این نوع صندوق ها، 3991پس از معرفی صندوق های قابل معامله در سال  

صندوق جدید، سهام خود 108، تنها 0228ماه اول سال  9ویژه در سال های اخیر تجربه کرده است. به عنوان مثال در 

صندوق قابل معامله ایجاد شد که  3999، تعداد 0228را به عموم عرضه کرده اند. در حالی که در سه ماهه پایانی سال 

ی ها بورس، مدیریت این دارای 91در  مدیر 86است. تا این زمان بوده د دالر میلیار 569 دارایی های تحت مدیریت آنها

میلیرارد دالر   06/190ی تحرت مردیریت آنهرا    صندوق فعال که دارای 683مریکا با آ در این سال، را بر عهده داشته اند.

صندوق قابل معامله به ترتیب رتبره هرای    62صندوق و ژاپن با  152. پس از آن، اروپا با شته استرتبه اول را دا ،است

و در ژاپرن   35/391دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. دارایی های تحت مدیریت صندوق قابل معاملره در اروپرا   

 گزارش شده است. 0228در سال میلیارد دالر  16/05

معامله در کرل جهران از   ی تحت مدیریت صندوق های قابل یی هامی دهد که دارا نسسه بارکلی نشاآمار مؤ 

 0233میلیرارد دالر در سرال    0222و  0229میلیرارد دالر در سرال    3222بره   0228میلیارد دالر در سرتتامبر   28/569

 3.ه استمیالدی افزایش یافت

، تعداد کل صندوق های سرمایه گراری قابرل معاملره   0230طبق آخرین اطالعات منتشر شده در پایان سال  

 1/3صندوق رسید که ارزش خالص کل دارایی هرای آن بره رقرم     399مدیریت فعال و یک هزار و شاخص محور و با 

صندوق با ارزش خالص کل دارایی بره   319، تعداد یک هزار و 0233میلیارد دالر رسیده است. این ارقام در پایان سال 

 میلیارد دالر بوده است. 3،298مبلغ 

درصرد از کرل خرالص دارایری      9یه گراری قابل معامله، معادل دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرما 

را به خرود اختصراص داده اسرت. خرالص      0230های تحت مدیریت توسط شرکت های سرمایه گراری در پایان سال 

میلیارد دالر بوده است که نسربت   381معادل  0230صدور واحدهای صندوق های سرمایه گراری قابل معامله در سال 

میلیارد دالر فزونی قابل توجی دارد. الزم به ذکرر اسرت کره     355و به ارزش  0228ورد ثبت شده در سال به آخرین رک

                                                           
 نت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهرانوق های قابل معامله در بورس، معاوشناخت صند 1 



میلیرارد دالر   65درصد رشد داشرته کره معرادل     15، بیش از 0233نسبت به سال  0230خالص صدور واحدها در سال 

 است. 

معامله منجر به رشد قابل مالحظه در  افزایش تقاضای سرمایه گراران برای صندوق های سرمایه گراری قابل 

تعداد این نوع از صندوق ها شده است که توسط موسس یا بانی در دهه گرشته ایجاد می شود. در دوره زمانی از سرال  

با  0225صندوق سرمایه گراری قابل معامله راه اندازی شده است که بیشترین تعداد آن در سال  3،116،0230تا  0221

صندوق سرمایه  319صندوق جدید است. به طور متوسط در هر سال تقریباً  006با  0233و در سال  صندوق جدید 052

 سال گرشته تاسیس شده است.  32گراری قابل معامله طی 

منحل شدند که به نظر رسید فشارهای  0228تعداد اندکی از صندوق های سرمایه گراری قابل معامله تا سال  

 د. بازار در حال شکل گیری بو

عمدتاً انحالل در بین صندوق های سرمایه گراری قابل معامله شاخص محور بودند که تمرکز بر شاخص های  

، تعداد کل 0230تخصصی دارند یا صندوق هایی که از روش های میانگین موزون چند شاخص بهره می برند. در سال 

 قابل معامله بوده است. صندوق 83صندوق های سرمایه گراری قابل معامله که منحل شده اند 

 مشخصات صندوق قابل معامله  . 3.1

ها به شیوة معامالت سهام عادی، توسط مکانیزم عرضه و تقاضا در تمام  معاملة واحدهای این گروه از صندوق 

بررای خریرد    از نظرر زمرانی   سررمایه گررار هریح محردودیتی     صورت می گیرد. همچنین ساعات کاری فرابورس ایران

 ندارد.در یک روز معامالتی بازار سرمایه واحدهای صندوق قابل معامله 

هستند و سیاست انتخرا    ها گرارانی که به دنبال تخصیص دارایی های سرمایه گراری برای سرمایه صندوق 

مردت و بلندمردت قابلیرت و    اوراق بهادار را دنبال نمی کنند، آرمانی و جرا  اند. این ابزار برای سرمایه گرراری کوتراه   

های قابل معامله می توانند در سبد متنوعی، اعرم از اوراق بهرادار و حتری     مطلوبیت باالیی دارد. عالوه بر این، صندوق

 گراری کنند. مستغالت سرمایه

 صندوق های قابل معامله، برحسب ترکیب سبد سرمایه گراری خود، به سه گروه تقسیم می شوند:

 گراری در سهامصندوق سرمایه  .3

 صندوق سرمایه گراری در اوراق با درآمد ثابت .0

 صندوق سرمایه گراری مختلط .1

پریری باالی صندوق سرمایه گراری قابل معامله موجب  معامالتی و انعطاف هزینه بودن، کارایی همچنین کم 

ای  گراری دارای امیدنامه هصندوق سرمای هر می شود که سرمایه گراران مختلف فردی و نهادی، از آن استقبال  کنند.



ها، استراتژی ها، هزینه های مدیریتی و سایر مروارد   مأموریت است که در آن کلیة مشخصات صندوق، اعم از اهداف و

 ذکر می شود.

 نمونه امید نامه و اساسنامه صندوق های سرمایه گراری در سایت فرابورس ایران موجود است.

 فرابورس ایراندر  ETF. مدل عملیاتی معامالت 1.1

 

 . مزایای سرمایه گذاری در صندوق های قابل معامله5.1

صندوق های قابل معامله، مزایای صندوق های سرمایه گراری مشترک را با انعطاف پریری و قیمت گرراری   

پیوسته سهام ترکیب می کنند. به عبارت دیگر صندوق قابل معامله همانند صرندوق هرای سررمایه گرراری مشرترک،      

 ازخرید می شود.هستند که سهام آن به طور پیوسته ایجاد و بیا متغیر دوق با سرمایه باز صن

عالوه بر این، هر واحد این صندوق ها، همانند سهام عادی در بازار سررمایه و از طریرق کرارگزاران در طرول      

هستند، از این رو سرمایه گراران ساعات معامالتی به قیمت هایی که در طول روز تعیین می شوند، قابل خرید و فروش 

 می توانند از همه تکنیک های معامالتی رایج در بازار سهام در معامالت سهام صندوق های قابل معامله استفاده کنند.

 

 



 مزایای متعددی برای صندوق های قابل معامله ذکر شده است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می شود:

 کارایی مالیاتی. 1

مانند صندوق های شاخصی، صندوق های قابل معامله حجم معامالت اندکی برای به روز رسرانی پرتفروی   ه

خود انجام می دهند و در نتیجه مالیات کمی هم پرداخت می کنند. در حالت کلی این صندوق ها تنها زمرانی  

ه باشد. از سوی دیگرر،  اقدام به فروش اوراق بهادار پرتفوی خود می کنند که ترکیب شاخص هدف تغییر کرد

معامالت واحدهای صندوق در بازار سرمایه کارایی مالیاتی را افزایش می دهد. چون سرمایه گراران می توانند 

به فروش رسانند، صندوق نیاز ندارد برای بازخرید سهام، اقدام به فرروش سربد اوراق    ازارهام صندوق را در بس

 حاصل از سود سرمایه شود. بهادار خود کند و متحمل تبعات مالیاتی 

باعث می شود به منافع سهامداران فعلری صرندوق از    (In Kind)همچنین مکانیسم ایجاد و انتشار غیر نقدی

معافیت مالیاتی نقل و انتقال واحدهای صرندوق قابرل    الیاتی صندوق لطمه ای وارد نشود.محل هزینه های م

 معامله نسبت به سهام، جرابیت این واحدها را افزایش می دهد.

 هزینه کمتر .2

ه مدیریتی یک صندوق قابل معامله در بورس مبتنری برر   نشان داد که هزین 0223شده در سال بررسی انجام 

راری مشرترک سرنتی مشرابه بروده     ندوق سرمایه گ، نصف هزینه کم هزینه ترین ص122شاخص اس اند پی 

 است.

در نتیجره هزینره هرای    معمروالً انردک اسرت.    محدوده عرضه وتقاضا در صندوق های قابل معامله  همچنین

 کارمزدی کمتری متوجه سرمایه گراران است.

 . امکان سرمایه گذاری در یک بخش یا کل بازار با سرمایه اندک3

طریق سرمایه گراری در مجموعره ای از سرهام شررکت هرای فعرال در صرنایع       صندوق های قابل معامله از 

مختلف،این امکان را برای سرمایه گراران خود فراهم می سازند که به بازده و ریسک بخش های مختلف بازار 

 و نیز کل بازار دسترسی داشته باشند.

 . نقد شوندگی باال1

ای صندوق قابل معامله کشف قیمت صورت می گیرد و معامله از آنجا که به طور پیوسته در بازار برای واحده

گران و بازارگردانان آن را مورد معامله قرار می دهند، نقد شوندگی آن باال برآورد می گردد. از طرف دیگر، در 

بازارهای نقد شونده و فعال به دلیل شفافیت سهام صندوق های قابل معامله، تفاوت قیمت خرید و فروش بره  

 می رسد. حداقل 



 ها کیفیت باالی تخصیص و تنوع بخشی دارایی. 5

به لحاظ تخصیص دارایی ها نسبت به بسیاری از ابزارهای سررمایه گرراری مزیرت     قابل معاملهصندوق های 

های زیادی دارند. در صورت انتخا  استراتژی مناسب، با صرف هزینه و زمان اندک می توان به متنوع سازی 

و هزینه های تخصیص دارایی ها و انتخا  اوراق بهادار خاص را متحمل نشد. همچنین کافی دست پیدا کرد 

قابرل   این مزیت از لحاظ کارایی تسویه و اهداف اداری نیز قابل توجه است. بازارگردان هرای صرندوق هرای   

ف برر خرال  می توانند نقد شوندگی سهام صندوق در بازار را در سطح مطلو  حفر  کننرد. همچنرین،    معامله 

صندوق های سرمایه گراری مشترک مجبور به نگهداری بخشی از دارایی خود بره  صندوق های قابل معامله، 

بازده صندوق اثر منفری   صورت نقد هستند که مانعی بر سر راه تخصیص بهینه دارایی است و در بلند مدت بر

 شت.خواهد گرا

 معامالت و قیمت گذاری پیوسته در طول روز .6

امکان معامله سهام آنها در طول روز و در کلیره سراعات معرامالتی     بارز صندوق های بورسی،ویژگی های  از

است که همراه با آن، قیمت سهام نیز در هر لحظه بر اساس عرضه و تقاضای بازار مشخص مری شرود و بره    

 مالتی را فراهم می سازد.این ترتیب کارایی وانعطاف پریری باالتر معا

 ت معامله. سادگی، سرعت وسهول7

از طریق کارگزاران در بازار ثانویه و برر اسراس    قابل معاملهبه دلیل امکان خرید و فروش سهام صندوق های 

، سرمایه گراری در این صندوق ها به آسانی و بره  ازار سرمایهشیوه مشابه سایر شرکت های پریرفته شده در ب

صندوق های سرمایه گراری مشترک، به امکانرات و شربکه    دسرعت امکان پریر است. چنین وضعیتی در مور

 توزیع واحدهای سرمایه گراری صندوق بستگی دارد.

 . سایر مزایا8

  قیمت سهام شرکت های سرمایه گراری با قیمت واحد هایETF متفاوت است. 

  مدیریت حرفه ای سبد صندوق و ترکیب متنوع سبد، ریسک سرمایه گراری را برای عموم به میرزان 

 قابل توجهی کاهش می دهد.

 پارادوکس نقدینگی فراوان در بازار پول و تأمین مالی ضرعیف  ، در جهت رفع صندوق های قابل معامله

 بنگاه ها گام برمی دارند.

 .این نوع صندوق ها همچون سهام از شفافیت معامالتی مناسبی برخوردار هستند 

  تسویه واحد هایETF   همانند تسویه یا سهام در برازار ازT+3    ترا حرداکثرT+1    بروده، در حالیکره

 نیز فرصت تسویه دارند. T+5صندوق تا 



  امکانNET   شدن وجوه واحدهای خریداری و فروخته شده با سایر ابزارها در بورس و فرابرورس در

 اتاق پایاپای وجود دارد.

 ارکان صندوق. 1.6

بینی گردیده است تا این ارکران  چندین رکن در اساسنامه پیش قابل معامله،برای تشکیل و ادارة یک صندوق  

 ها را فراهم نمایند.شرایط اجرایی و نظارتی الزم جهت عملکرد مناسب صندوق

 الف( مجمع صندوق 

گراری ممتاز دارای حرق ريی  مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به عالوة یک واحدهای سرمایه 

ترین وظیفرة آن انتخرا  مردیر،    گردد و مهمیابد. مجمع صندوق باالترین رکن صندوق قلمداد میصندوق رسمیت می

سایر وظایف ایرن رکرن    ا( جهت تأیید است.و حسابرس و معرفی به سازمان بورس و اوراق بهادار)سب بازارگردانمتولی، 

 در اساسنامه صندوق قابل پیش بینی است.

 ب( مدیر صندوق 

بینری  رکن اجرایی صندوق و متخصص در بازار سرمایه است که الزم است مطابق اساسنامه گزارشرات پریش   

جمله دیگر وظایف مدیر، ذکرشده در  ازشده و اطالعات قابل ارائه را تهیه و در اختیار متولی، حسابرس و سبا قرار دهد. 

اساسنامه، سیاست گراری و تعیین خط مشی سرمایه گراری صندوق و تصمیم گیری در مورد خریرد، فرروش یرا حفر      

 مالکیت دارایی های صندوق در چارچو  مقررات، اساسنامه و امیدنامه ی صندوق است.

 ج( متولی صندوق

مجمع صندوق انتخا  خواهد شد. )یادآوری: هویت مترولی و  رکن نظارتی صندوق محسو  گردیده و توسط  

از جمله وظایف این رکن، با توجه به  گردد(.سایر ارکان صندوق در امیدنامة مربوطه و در تارنمای هر صندوق افشاء می

اد نظارت مستمر بر عملکرد مدیر و بازارگردان به منظرور حصرول اطمینران از رعایرت مقرررات، مفر      اساسنامه صندوق، 

 اساسنامه و امیدنامه مربوط به فعالیت صندوق و گزارش موارد تخلف به سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

 بازارگرداند( 

تأیید  باتوسط مجمع،  انتخا  پس از ارایه درخواست وبر اساس مقررات و مفاد اساسنامه، بازارگردان صندوق،  

مدیر، بازارگردان صندوق با صدور و ابطال واحدهای صندوق نزد سبا در امیدنامة صندوق برای عموم معرفی خواهد شد. 

 به نقدشوندگی و تعادل قیمت واحدها در بازار کمک می کند.

 



 هـ( حسابرس 

یرد بره مجمرع    رکن دیگر نظارتی است که از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سبا و توسط مترولی، جهرت تأی   

گردد و حسابرس با قبولی سمت ارائه گردیرد  گردد. مدت مأموریت حسابرس توسط مجمع تعیین میصندوق معرفی می

 های محوله طبق اساسنامه را به عهده خواهد گرفت.وظایف و مسئولیت

ضوابط اختصاصی معامالت واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل . 7.1

 فرابورس ایراندر  معامله

مقررات زیر به عنوان فصل بیست و یکم به دستورالعمل نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس  

 312ماده به  301هیئت مدیره سازمان( اضافه گردید و تعداد مواد این دستورالعمل از  3188شهریورماه  5ایران)مصو  

 ماده تغییر یافت.

( مطابق ETFپریره نویسی واحدهای سرمایه گراری صندوق سرمایه گراری قابل معامله در فرابورس) :121ماده 

 این دستورالعمل(، در بازار سوم فرابورس ایران انجام خواهد شد. 321مقررات)به استثنای مفاد ماده 

ر بازار عادی و بر اساس معامالت واحدهای سرمایه گراری عادی صندوق سرمایه گراری قابل معامله، د :125ماده 

رویه های معمول معامالت سهام و حق تقدم سهام انجام می شود، به استثنای این که دامنه نوسان روزانه قیمت در 

 معامالت واحدهای سرمایه گراری صندوق اعمال نمی شود.

فرابورس، به روش عرضه اولیه واحدهای سرمایه گراری عادی صندوق سرمایه گراری قابل معامله در  :126ماده 

 این دستورالعمل انجام می شود. 13گشایش نماد مطابق مفاد ماده 

توقف و بازگشایی نماد معامالتی واحدهای سرمایه گراری صندوق سرمایه گراری قابل معامله جهت  :127ماده 

 این دستورالعمل است. 30و ماده  33ماده  3برگزاری مجمع صندوق، مطابق مفاد بند 

معامالت واحدهای سرمایه گراری ممتاز صندوق سرمایه گراری قابل معامله، در بازار معامالت عمده انجام  :128ماده 

می شود و تمامی موادی که در خصوص معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در این دستورالعمل ذکر شده است، در 

 ل معامله نیز قابل تسری است.مورد معامالت واحدهای سرمایه گراری ممتاز صندوق سرمایه گراری قاب

در صورت موافقت فرابورس ایران، ثبت معامله واحدهای سرمایه گراری ممتاز صندوق سرمایه  تبصره:

گراری قابل معامله با ارائه فرم موافقت فی مابین انتقال دهنده و انتقال گیرنده که به تایید سازمان رسیده 

 است، در این بازار امکان پریر است.



ثبت، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گراری صندوق سرمایه گراری قابل معامله، در سامانه معامالتی در  :121ماده 

 نمادی مجزا از معامالت بازار عادی توسط کارگزار صندوق انجام می شود.

 گیرد.معامالت در زمان تصفیه صندوق، در نمادی غیر از نماد معامالت بازار عادی انجام می : 131ماده 

 . اطالعیه پذیره نویسی8.1

بایستی عالوه بر مبلغ اسمی مبالغ ذیل را نویسی میکلیه خریداران طی دوران پریره نویسی:کارمزد پذیره (1

نویسی اقدام به توانند در دوران پریرهشود خریداران نمیبه عنوان کارمزد معامله پرداخت نمایند. یادآور می

 ها انتخا  شود.وراق یکی از جدوله نوع افروش واحدها نمایند. بسته ب

 

 

گذاری در سهامنویسی صندوق سرمایهکارمزد پرداختی توسط خریداران در پذیره  

 حداکثر مبلغ کارمزد خرید

 )میلیون ریال(

 

 خرید
 شرح کارمزد

022 229/2   کارمزد کارگزاران 

362 22210/2  کارمزد فرابورس ایران  

362 22230/2 سترده گراریکارمزد شرکت    

82 2223/2  کارمزد شرکت مدیریت فناوری  

82 22210/2  حق نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار 

 

 

 

 

 

 

 



گذاری مختلط نویسی صندوق سرمایهکارمزد پرداختی توسط خریداران در پذیره  

 حداکثر مبلغ کارمزد خرید

 )میلیون ریال(

 

 خرید
 شرح کارمزد

022 220/2   کارگزارانکارمزد  

362 22236/2  کارمزد فرابورس ایران  

362 26222/2  کارمزد شرکت سترده گراری 

82 22221/2  کارمزد شرکت مدیریت فناوری  

82 22236/2  حق نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار 

 

ا درآمد گذاری در اوراق بنویسی صندوق سرمایهکارمزد پرداختی توسط خریداران در پذیره

 ثابت

 حداکثر مبلغ کارمزد خرید

 )میلیون ریال(

 

 خرید
 شرح کارمزد

022 2228/2   کارمزد کارگزاران 

362 222269/2  کارمزد فرابورس ایران  

362 222209/2  کارمزد شرکت سترده گراری 

82 22220/2  کارمزد شرکت مدیریت فناوری  

82 222269/2  حق نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار 

 

گراری صندوق سرمایه گراری قابل معامله، پس از اتمام معامالت ثانویه واحدهای سرمایهمعامالت ثانویه:  (2

گردد. دارندگان و متقاضیان خرید نویسی و ثبت صندوق، در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس آغاز میپریره

 ا فروش این واحدها نمایند. توانند با مراجعه به کارگزاران عضو فرابورس اقدام به خرید یمی



  نام صندوقگراری مختلط  گراری صندوق سرمایهکارمزد معامالت واحدهای سرمایهکارمزد معامالت:  (3

  گردد.قابل معامله به شرح پیوست ارائه می

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای  " 5ماده  3باستناد مفاد تبصره معافیت مالیاتی:  (1

گراری انواع بابت نقل و انتقال واحدهای سرمایه ،"قانون اساسی 99های کلی اصل تسهیل اجرای سیاست

 ها مالیاتی مطالبه نخواهد شد.  گراری قابل معامله و صدور و ابطال آنهای سرمایهصندوق

گراری ههای سرمایگراری انواع صندوقتسویه معامالت واحدهای سرمایهسازی: نحوه تسویه و خالص (5

پریرد. همچنین گراری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت میقابل معامله از طریق شرکت سترده

گراری قابل معامله با های سرمایهگراری انواع صندوق( معامالت واحدهای سرمایهNetسازی)امکان خالص

 ر تهران یا فرابورس ایران وجود دارد.  معامالت انواع دیگر اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادا
 

 . نحوه سرمایه گذاری در صندوق های قابل معامله1.1

د به صندوق های سرمایه گراری قابل معامله، این امکان برای عموم سرمایه گراران )حقیقری و  وبه منظور ور 

حقوقی( فراهم است تا در مرحله پریره نویسی اولیه به منظور تاسیس صندوق، با ارزش مبنای مشخص )ده هزار ریال( 

از دریافت مجوز فعالیت صندوق و قابرل  اقدام به پریره نویسی واحدهای سرمایه گراری صندوق کنند. پس از آن و بعد 

معامله شدن واحدهای سرمایه گراری، سرمایه گراران می توانند از طریق بازار ابزارهای نوین فرابورس ایران واحدهای 

ها، سرمایه گراران می توانند از طریق مکانیزم  ETFسرمایه گراری را معامله کنند. با توجه به حرف رکن مدیر ثبت در 

 کنند. ETFامالت سهام و شبکه کارگزاری اقدام به خرید و فروش واحدهای سرمایه گراری های مع

البته توصیه می شود سرمایه گراران غیر حرفه ای با نگاه بلند مردت )خریرد و نگهرداری( در صرندوق هرای       

ت قیمت بازار واحدهای سرمایه مرکور وارد شوند. افراد حرفه ای در بازار قاعدتاً این فرصت را خواهند داشت تا از نوسانا

لحظه ای محاسبه و منتشر شده سود حاصل از خرید  NAVو نیز فاصله افتادن بین قیمت بازار واحدها با  ETFگراری 

 و فروش کوتاه مدت نیز کسب کنند.

 قابل معامله پذیرفته شده. اطالعات صندوق های 2

شده در فرابورس ایران درج می گردد. گروه اول  در این بخش، دو گرو اطالعات مربوط به هر صندوق عرضه 

و آمار و اطالعات پردازش شده در خصوص میانگین بازدهی و ترکیرب سربد    ، امیدنامه، اساسنامهشامل مشخصات کلی

در گروه دوم اطالعات، تابلوی معامالت روزانه صندوق محتوی قیمت  قابل معامله به تفکیک صنعت می باشد. صندوق

 ی آن برای سرمایه گراران قابل مشاهده است.لحظه ا NAVو 

 

 



 . گروه اول اطالعات1.2

 امیدنامه صندوق قابل معامله 

 اساسنامه صندوق قابل معامله 

 اخبار صندوق قابل معامله 

  خالصه مشخصات صندوق قابل معاملهجدول 

 تاریخ آغاز فعالیت صندوق .3

 مدیر صندوق .0

 متولی صندوق .1

 بازارگردانان .9

 حسابرس .1

 به صورت روزانه(جداول اطالعات پردازش شده نمودارها و( 

 ارزش خالص دارایی هاتغییرات نمودار  .3

 قیمت بازاری تغییرات نمودار .0

 قیمت ابطال تغییرات نمودار .1

 متوسط بازدهی  تغییرات نمودار .9

 نمودار مقایسه ای بازدهی صندوق و بازار سرمایه از ابتدای تأسیس .1

 نمودار ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک نوع اوراق  .6

 سهم صنایع در سبد دارایی های صندوقنمودار  .5

 عملکرد تاریخی صندوق 

سیس تا پایان سال شمسی گرشته به أاطالعات بازدهی صندوق شامل بازدهی ساالنه صندوق از ابتدای ت

ی جاری ترا تراریخ گرزارش بطرور     تفکیک هر سال شمسی، بازدهی ساالنه صندوق از ابتدای سال شمس

روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفتره گرشرته و نمرودار برازدهی هفتگری      

ی مشابه جدول زیر ارایره  درجدولبازار سیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل أصندوق از ابتدای ت

 می گردد.

 

 



 . گروه دوم اطالعات2.2

 پریره نویسی اطالعیه 

 تابلوی معامالت 

 نام صندوق .3

 نماد صندوق .0

 قیمت بازاری .1

 کمترین قیمت 

 بیشترین قیمت 

 آخرین قیمت 

9. NAV آماری 

1. NAV ابطال 

 

 *برای کلیه جداول آماری، خروجی اِکسل و امکان پرینت فراهم خواهد آمد.

  صندوق های قابل معامله( Screening. غربال گری)3

نظرگرفته شده در سایت فرابورس ایران، امکان انتخا  صندوق قابل معامله برا توجره   با توجه به تمهیدات در  

به اندازه، شکل، بازدهی، نوع و قیمت واحدهای صندوق به وجود خواهد آمد. با انتخا  مرورد نظرر خرود در هریرک از     

را پیدا کنید. شما می توانیرد برا   ( که با نیازها و تمایالت شما سازگاری دارد ETFگزینه های زیر، صندوق قابل معامله )

بازدهی   جستجو در هر مقیاسی از ارزش بازاری)اندازه بزرک، کوچک، متوسط(، شکل)رشد، ترکیب، ارزش، بین المللی(،

)نامحدود، بر مبنای بخش معین، بین المللی( یا طیف قیمت، صندوقی که شما را جلب می کند را  از زمان تشکیل، نوع

 انتخا  نمایید. 

 

 

 



 

 Size  اندازه .3

 )ارزش بازاری( : 

 

 :  Style شکل .0

 

 

 

 :  Return Since Inceptionبازدهی .1

 

 

 

 :   Typeنوع .9

 

 :   Priceقیمت .1

 

 

                         Largeبزرگ -الف

                   Mediumمتوسط - 

                         Smallکوچک -ج

                               Any  همه -د

                          Valueارزش -الف

                         Growthرشد - 

                         Blendترکیب -ج

        Internationalبین المللی -د

 همه -ه

 منفی -الف

 درصد 32تا  2 - 

 درصد 12تا  32 -ج

 درصد 12تا  12 -د

 درصد 322تا  12 -ه

 همه -و

            Broad Baseنامحدود -الف

                 Sectorبخش معین - 

 بین المللی -ج

 همه -د

 خیلی ارزان -الف

 ارزان - 

 متوسط -ج

 گران -د

 خیلی گران -ه

 انتخاب همه -و


