بیانیه سیاستهای سزمایهگذاری صنذوق سزمایهگذاری پاداش سزمایه پارس
ایي تیاًیِ اطالػات ٍ سٌّوَدّایی سا دس اختیاس ضوا سشهایِگزاساى هحتشم لشاس هیدّذ تا دس وٌاس سایش اطالػات وِ دس اهیذًاهِ ٍ اساسٌاهِ
صٌذٍق تِ طَس تفضیل آهذُ است ،دس تصوینگیشی آگاّاًِ هذًظش لشاس دّیذ.
فْشست هطالة
ّذف صٌذٍق
صهیٌِّای سشهایِگزاسی
ًحَُ تخصیص هٌاتغ صٌذٍق
ًحَُ اًتخاب اٍساق تْاداس ٍ افك صهاًی سشهایِگزاسیّا
سیسه ٍ تتضدُ صٌذٍق ٍ هؼیاس هحاسثِ

هذف صنذوق
ّذف اص تطىیل صٌذٍق ،جوغآٍسی سشهایِ اص سشهایِگزاساى ٍ تطىیل سثذی اص داساییّا ٍ هذیشیت ایي سثذ استّ .وچٌیي دسصَستیوِ
صشفِ ٍ صالح صٌذٍق ایجاب وٌذ ،صٌذٍق دس لثال دسیافت واسهضد دس تؼْذ پزیشًَُیسی یا تؼْذ خشیذ اٍساق تْاداس هطاسوت وشدُ وِ دس ایي
صَست ٍجَُ جوغآٍسی ضذُ ٍ سایش داساییّای صٌذٍق ،پطتَاًۀ ایي تؼْذ خَاّذ تَد .تا تَجِ تِ پزیشش سیسه هَسد لثَل ،تالش هیضَد،
تیطتشیي تاصدّی هوىي ًصیة سشهایِگزاساى گشدد ٍ وسة تاصدّی تاالتش اص تاصدُ تذٍى سیسه تا تحویل سیسه پاییي الصهِ سسیذى تِ ّذف
هزوَس هیتاضذ.

سمینههای سزمایهگذاری
صٌذٍق تٌْا هجاص تِ سشهلیِگزاسی دس داساییّای صیش هیتاضذ:
سْام ٍ حك تمذم سْام ضشوتّای پزیشفتِ ضذُ دس تَسس اٍساق تْاداس ٍ فشاتَسس
اٍساق هطاسوت ٍ سپشدُّای سشهایِگزاسی دس تاًهّای داسای هجَص اص تاًه هشوضی
اٍساق صىَن ٍ سایش اٍساق تْاداسی وِ هجَص اًتطاس اص ساصهاى تَسس یا تاًه هشوضی یا هشاجغ ریصالح سا داضتِ تاضٌذ

استزاتژی و افق سزمایهگذاریها
تخص ػوذُ هٌاتغ صٌذٍق دسسْام ٍ اٍساق هطاسوت سشهایِگزاسی هیضَد ٍ هذیشاى سشهایِگزاسی تالش هیوٌٌذ تا تا تطىیل سثذ سشهایِ
گزاسی ٍ استشتژیّای خَد تاالتشیي سَد هوىي سا اخز وٌٌذ ّشچٌذ حذ هتؼاسف سَدّای سپشدُ دس سیستن تاًىی اختالف چطوگیشی ًذاسد.

اًتخاب سْام جْت پَستفَی صٌذٍق تش اساس تحلیلّای تٌیادی ٍ تا اًتظاسات تاصدّی هتاًسة تا سیسه صَست هیگیشد ،تذیْی است وِ
هذیشاى سشهایِگزاسی ضشایط ٍ هتغییشّای تاثیشگزاس تش اسصش سْام سا پیَستِ تشسسی ٍ هَسد تجذیذًظش لشاس هیدٌّذ ٍ دس صَست ایجاد
تغییشات اساسی دس هتغییشّای تٌیادی ،تصویوات الصم سا اخز هیوٌٌذ .هخاطثاى صٌذٍق افشاد تا سیسه پزیشی تاال ّستٌذ تالش تش ایي است
وِ تا حذالل سیسه تاصدّی تاالتش اصضاخص تشای پَستفَی وسة گشدد ٍ سیسه صیادی تِ صٌذٍق تحویل ًگشدد.
جْت وٌتشل سیسه پشتفَی صٌذٍق دس اًتخاب ّش ضشوت ػالٍُ تش ضشایط تٌیادی ،فاوتَسّای ًمذضًَذگی ،ویفیت افطای اطالػات ٍ
سْاهذاساى ػوذُ ضشوت ًیض هذًظش لشاس هیگیشد.

تخصیص منابع
تخصیص هٌاتغ صٌذٍق تش اساس حذًصابّای صیش صَست هیگیشد:

هذیش صٌذٍق سشهایِگزاسی هَظف تِ سػایت ًصابّای روش ضذُ دس تٌذ  3-2اهیذًاهِ هیتاضذ ٍ استشاتژی تؼشیف ضذُ تَسط آًْا ًثایذ هغایش
تا اهیذًاهِ تاضذ.

ریسک
ّشچٌذ توْیذات الصم تِ ػول آهذُ است تا سشهایِگزاسی دس صٌذٍق سَدآٍس تاضذٍ ،لی احتوال ٍلَع صیاى دس سشهایِ گزاسیّای صٌذٍق
ّوَاسُ ٍجَد داسد .تٌاتشایي سشهایِگزاساى تایذ تِ سیسهّای سشهایِگزاسی دس صٌذٍق تَجِ ٍیژُ داضتِ تاضٌذ.

باسده
ّذف هذیشیت صٌذٍق وسة تاصدّی ساالًِ تیطتش اص هتَسط ضاخص تَسس اٍساق تْاداس هیتاضذ.

