رویه نحوه سزمایهگذاری ،نگهذاری و فزوش اوراق بهادار با درآمذ ثابت

مقذمه:
در اٗي ًَضتبر تالش ضذُ است تب هَارد ثب اّو٘ت در اٗي فزآٌٗذ اس جولِ ًحَُ اًتخبة اٍراق ثْبدار ثب درآهذ ثبثت جْت سزهبِٗگذارٕ ،تَجِ٘
پذٗزٕ ،هذت ًگِدارٕ ٍ ّوچٌ٘ي فزآٌٗذ السم جْت اػوبل کٌتزل ثز تػفِ٘ ٍ پزداختْبٕ هزثَطِ تطزٗح ضَد تب ضوي افشاٗص ضفبف٘ت ٍ
رػبٗت هفبد ثخطٌبهِ ضوبرُ  12010061هَرخ  1335/12/24سبسهبى ثَرس ٍ اٍراق ثْبدار ،اس اٗي پس اٗي رٍِٗ در توبم هؼبهالت غٌذٍق
سزهبِٗگذارٕ در راثطِ ثب اٍراق ثْبدار ثب درآهذ ثبثت هَرد استفبدُ لزار گ٘زد.
نحوه انتخاب اوراق بهادار:
ثزرسٖ اٍراق ثْبدار جْت سزهبِٗگذارٕ اس دٍ جْت ًزخ ثبسدُ ٍ رٗسک آى هَرد ثزرسٖ لزار هٖگ٘زد .اس ًظز ًزخ ثبسدُ لجل اس ثزرسٖ
رٗسکّبٕ اٍراق ،هٖ ثبٗست ًزخ ثبسدُ اٍراق هَردًظز ثبالتز اس حذالل ًزخ سَد سپزدُ ثبًکٖ ثبضذ کِ در هحبسجبت کبرهشد هذٗز هَرد استفبدُ
لزار هٖگ٘زد .ثٌبثزاٗي ّز اٍرالٖ ثب ّز درجِ اس اطوٌ٘بى ٍ رٗسک در درجِ اٍل هٖثبٗست ثبسدّٖ ثبالتز اس ًزخ ثبًکٖ هذکَر ارائِ ًوبٗذ.
ریسکهای مزتبط با سزمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمذ ثابت
اگزچِ گزٍُ هذٗزاى سزهبِٗگذارٕ غٌذٍق توْ٘ذات السم را ثزإ سَدآٍر ثَدى سزهبِٗگذارٕ در اٍراق ثْبدار ثب درآهذ ثبثت هذ ًظز لزار هٖدٌّذ،
اهب ّوَارُ اٗي احتوبل ٍجَد دارد کِ سَد هَرد اًتظبر هحمك ًطَد .اس جولِ رٗسکّبٖٗ کِ هَرد ثزرسٖ کو٘تِ سزهبِٗگذارٕ لزار هٖگ٘زد
ػجبرتٌذ اس:
ریسک تغییز قیمت اوراق:
سزهبِٗگذارٕ در اٍراق ثْبدار ثِ طَر کلٖ دارإ رٗسک تغ٘٘زات ل٘وت ًبضٖ اس رٗسکّبٕ س٘ستوبت٘ک ٍ غ٘زس٘ستوبت٘ک است .ثزإ هثبل
تغ٘٘زات ًزخ ثْزُ ثبًکٖ ،ل٘وت ارسّبٕ خبرجٖ ٍ لَاً٘ي دٍلتٖ اس جولِ رٗسکّبٖٗ ّستٌذ کِ ثبػث افشاٗص رٗسک س٘ستوبت٘ک هٖضًَذ.
ثٌبثزاٗي در خزٗذ اٍراق ثْبدار ثب درآهذ ثبثتّ ،وَارُ رٗسکّبٕ پ٘صثٌٖ٘ ًطذُ س٘ستوبت٘کٖ ٍجَد دارًذ کِ ثِ دل٘ل هبّ٘ت غ٘زلبثل پ٘صثٌٖ٘
آًْبً ،وٖتَاى اس آًْب احتزاس ًوَد ل٘کي هذٗز غٌذٍق تالش هٖکٌذ تب ثب ثزرسٖ ػَاهل کالى التػبدٕ ٍ کست اطالػبت اس هٌبثغ هَثك گًَبگي
اٍرالٖ را اًتخبة ًوبٗذ کِ رٗسک تغ٘٘ز ل٘وت خبرج اس چبرچَة ٍ هحبسجبت آى پبٗ٘يتز ثبضذ.
ریسک نکول:
رٗسک سزهبِٗگذارٕ در اٍراق در اثتذا اس جْت ًبضز ،ضبهي ٍ ٍثبٗك ارائِضذُ اس سَٕ آى هَرد ثزرسٖ لزار هٖگ٘زد .غٌذٍق تٌْب در اٍرالٖ
سزهبِٗگذارٕ هٖکٌذ کِ هجَس اًتطبر آًْب اس سَٕ دٍلت ،ثبًک هزکشٕ جوَْرٕ اسالهٖ اٗزاى ٗب سبسهبى ثَرس ٍ اٍراق ثْبدار غبدر ضذُ ثبضذ
ٍ سَد حذاللٖ ثزإ آًْب هطخع ضذُ ٍ پزداخت اغل سزهبِٗگذارٕ ٍ سَد آىّب تضو٘ي ضذُ ٗب ثزإ پزداخت اغل ٍ سَد سزهبِٗگذارٕ
ٍثبٗك کبفٖ ٍجَد داضتِ ثبضذ ٍ ّوچٌ٘ي ثِ تطخ٘ع هذٗزٗ ،کٖ اس هؤسسبت هؼتجز ثبسخزٗذ آًْب را لجل اس سزرس٘ذ تؼْذ کزدُ ثبضذ ٗب اهکبى

تجذٗل کزدى آًْب ثِ ًمذ در ثبسار ثبًَِٗ هطوئي ٍجَد داضتِ ثبضذ ٍ ٗب گَاّّٖبٕ سپزدٓ هٌتطزُ تَسط ثبًکّب ٗب هؤسسبت هبلٖ اػتجبرٕ دارإ
هجَس اس ثبًک هزکشٕ جوَْرٕ اسالهٖ اٗزاى ٍ ً٘ش ّز ًَع سپزدُگذارٕ ًشد ثبًکّب ٍ هؤسسبت هبلٖ اػتجبرٕ دارإ هجَس اس ثبًک هزکشٕ
جوَْرٕ اسالهٖ اٗزاى.
تضمین اوراق:
اس ًظز ه٘شاى اػتجبر تضبه٘ي ٍ ٍثبٗك ،دٍلت جوَْرٕ اسالهٖ اٗزاى ٍ کلِ٘ ٍسارتخبًِّب ٍ سبسهبى ّبٕ دٍلتٖ دارإ ثبالتزٗي درجِ اػتجبر ثَدُ ٍ
سپس ثبًک هزکشٕ ٍ اٍراق دارإ هجَس سبسهبى ثَرس ٍ فزاثَرس لزار دارًذّ .وچٌ٘ي رٍِٗ غٌذٍق ،ضبهل سزهبِٗگذارٕ در ثبًکّب ٗب
ًْبدّبٕ دارإ هجَس ثبًک هزکشٕ کِ ثِ تطخ٘ع هذٗز هؼتجزًذ است .ثٌبثزاٗي سزهبِٗگذارٕ در اٍرالٖ کِ ًِ دارإ ضبهي ثَدُ ٍ ًِ ّ٘چگًَِ
ٍث٘مِإ ارائِ هٖکٌٌذ در رٍِٗ غٌذٍق هجبس ً٘ست.
توجیهپذیزی :
اٍراق ثْبدار ثب درآهذ ثبثتٖ کِ دارإ ثبسدُ ثبالتز اس حذالل سَد سپزدُ ثبًکٖ هَرد استفبدُ در هحبسجِ کبرهشد هذٗز ثَدُ ٍ ّنسهبى اس تضبه٘ي ٍ
ٗب ٍثبٗك هذکَر ثزخَردار ثبضذ دارإ تَجِ٘ ثزإ سزهبِٗگذارٕ در غٌذٍق است.
مذت نگهداری:
هذت ًگِدارٕ اٍراق ثب تَجِ ثِ گشٌِّٗبٕ جبٗگشٗي ،رًٍذ غذٍر ٍ اثطبل ٍاحذّبٕ غٌذٍق تَسط سزهبِٗگذاراى ثِ تطخ٘ع هذٗز غٌذٍق
تؼ٘٘ي خَاّذ ضذ.
نزخ سود و دیزش اوراق:
ًزخ سَد اٍراق لبثل ثزرسٖ ثزإ سزهبِٗگذارٕ هتٌبست ثب حذالل سَد سپزدُ ثبًکٖ است .در خػَظ دٗزش اٍراق ثب تَجِ ثِ تٌَع
سزهبِٗگذاراى غٌذٍق ٍ غ٘زلبثل پ٘صثٌٖ٘ثَدى سهبى ٍارٗش ٍ ثزداضت تَسط اٗطبى ،اهکبى هحبسجِ دل٘ك دٗزش تؼْذات در جْت تطبثك دٗزش
داراّٖٗب ثب آى ٍجَد ًذارد ،ل٘کي هذٗز غٌذٍق تالش هٖکٌذ در اٍرالٖ سزهبِٗگذارٕ ًوبٗذ کِ اٍالً لبثل٘ت ًمذضًَذگٖ داضتِ ثبضذ در ثبًٖ
دٗزش سجذ ثًِحَٕ ثبضذ کِ در غَرت تغ٘٘ز همذار ثْزُ ٍ ًزخ سَد اٍراق ،غٌذٍق دچبر کوتتزٗي رٗسک ،ضزر ٍ سٗبى ضَد ،اهب اهکبى تؼ٘٘ي
ػذد ٍاحذ ٍ هطخػٖ ثزإ دٗزش اٍراق ثِ ػٌَاى هؼ٘بر سزهبِٗگذارٍٕ ،جَد ًذارد.
نگهداری و فزوش:
ًگِدارٕ ٍرلٔ ثْبدار ثِ ًبم غٌذٍق پس اس خزٗذ ثِ تزت٘ت سٗز است:
الف) در غَرتٖ کِ ٍرلٔ ثْبدار هذکَر ثب ًبم ثَدُ ٍ در ثَرس تْزاى ٗب فزاثَرس اٗزاى پذٗزفتِ ضذُ ثبضذ ،گَاّٖ سپزدُ ٍ ًمل ٍ اًتمبل آى ًشد
کبرگشار غٌذٍق کِ الذام ثِ خزٗذ ًوَدُ است ثبلٖ هٖهبًذ ٍ غزفبً ثِ دستَر هذٗز ٍ تأئ٘ذ هتَلٖ ثِ کبرگشار دٗگز غٌذٍق لبثل اًتمبل است.
ة) در غَرتٖ کِ ٍرلٔ ثْبدار هذکَر ثب ًبم ثَدُ ٍ در ثَرس تْزاى ٗب فزاثَرس اٗزاى پذٗزفتِ ًطذُ ثبضذ ،کبرگشار ثالفبغلِ پس اس خزٗذ آى را ًشد
هتَلٖ هٖ سپبرد ٍ رس٘ذ آى را کِ حبٍٕ تؼذاد ٍ هطخػبت اٍراق ثْبدار است ثِ هذٗز تسل٘ن هٖکٌذ.

ج ) در غَرتٖکِ ٍرلٔ ثْبدار هذکَر ثٖ ًبم ثبضذ ،کبرگشار ثالفبغلِ پس اس خزٗذ آى را ًشد ثبًک هَرد تأٗ٘ذ هتَلٖ هٖسپبرد ٍ رس٘ذ ثبًک هزثَطِ
را ثِ هذٗز تسل٘ن هٖکٌذ.
در غَرتٖ کِ هذٗز تػو٘ن ثِ فزٍش اٍراق ثْبدار ثگ٘زد ،چٌبىچِ اٗي اٍراق دارإ ثبسارثبًَِٗ فؼبلٖ ثبضذ ،هذٗز الذام ثِ فزٍش اٍراق ثْبدار در
ثبسار ثبًَِٗ ثِ ثْتزٗي ل٘وت هوکي خَاّذ ًوَد .در غَرتٖکِ ثبسار ثبًَِٗ فؼبلٖ ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ ،در غَرت ٍجَد لزارداد ثبسارگزداًٖ ٗب ثبسخزٗذ
اٍراق ،هذٗز ًسجتثِ اجزإ لزارداد هطبثك هفبد آى پبٗجٌذ خَاّذ ثَد .در غَرتٖ کِ اٍراق ثْبدار دارإ لزارداد ثبسارگزداًٖ ًجبضذ ،هذٗز ثب رػبٗت
غزفِ ٍ غالح غٌذٍق الذام ثِ جستجَٕ خزٗذار هٌبست ثزإ اٍراق خَاّذ کزد.
فزآینذ السم بهمنظور اعمال کنتزل بز دریافتها و پزداختها
هذٗز غٌذٍق ٍجَُ السم ثزإ ثزإ خزٗذ اٍراق ثْبدار را غزفب ثِ حسبة جبرٕ هؼبهالتٖ کبرگشارٕ کِ دستَر خزٗذ ثِ ٍٕ ٍاگذار ضذُ ٍارٗش هٖ
ًوبٗذّ .وچٌ٘ي ثبسپزداخت توبم ٗب لسوتٖ اس اٗي ٍجَُ ٗب ٍجَّٖ کِ در اثز فزٍش اٍراق ثْبدار ثِ حسبة جبرٕ هؼبهالتٖ غٌذٍق ٍارٗش ه٘طَد،
غزفب ثِ دستَر هذٗز ٍ ثِ حسبة غٌذٍق هجبساست.

