آمادگی شغلی حسابداری صندوقهای
سرمایهگذاری

سارا زرگر

رسمایه گذاری چیست؟

سرمایه گذاری به معنی اختصاص دادن پول برای چیزی با انتظار سود و منافع از آن در
آینده است.
به طور دقیقتر سرمایه گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید وسایل یا داراییهای
دیگر ،به منظور به دست آوردن منافع از آن است.
به تعویق انداختن مصرف حال فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده

گزینه های مختلف رسمایه گذاری

✓ امالک و مستغالت
دارایی های واقعی:

✓ کاالهای اساسی
✓ کاالهای لوکس
✓ سایر موارد

✓ اوراق مالکیت سهام
دارایی های مالی:

✓ اوراق بدهی
✓ اوراق مشتقه

روش های رسمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

روش مستقیم :گرفتن کدبورسی و خرید و فروش سهام
✓ سرمایه گذاری در صندوق های مشترک سرمایه گذاری
روش غیر

مستقیم:

✓ سرمایه گذاری در صندوق های قابل معامله
✓ استفاده از خدمات سبد گردانی

صندوق
صندوق سرمایه گذاری به عنوان یک نهاد مالی مبالغی را از سرمایه گذاران حقیقی و
حقوقی دریافت میکند و در واقع این افراد این مبالغ را به حساب صندوق واریز میکنند
و صندوق به نمایندگی از این افراد این مبالغ را در حوزه های متفاوت مثل سهام ،حق
تقدم خرید ،اوراق مشارکت ،اوراق سپرده و غیره سرمایه گذاری میکنند.

جنبه حقوقی صندوق های سرمایه گذاری:
❖ مبنای تشکیل صندوق های سرمایه گذاری بر مبنای قانون جدید بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب
آذر  1384می باشد.
❖ بند  21ماده یک قانون بازار اوراق بهادار مصوب مجلس شورای اسالمی در آذر ماه :1384
بند؟؟ ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل
و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه  1388با الهام از متعارف ترین شکل از صندوق های سرمایه گذاری در سایر
کشورها طراحی شده است.
❖ مطابق بند20و 21ماده یک قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذرماه 1384مجلس شورای اسالمی) صندوق های
سرمایه گذاری از جمله نهادهای مالی هستند که فعالیت اصلی آن ها سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد.
❖ مجوز تأسیس و فعالیت صندوق های سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می شود و فعالیت آن
ها تحت نظارت سازمان بوس انجام می گیرد.

مزایای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
مدیریت حرفه ای و استفاده از نیروی متخصص
وجود شفافیت به دلیل
محاسبه  NAVروزانه
صرفه جویی نسبت به مقیاس و کاهش هزینه
سرانه هر سرمایه گذار برای استفاده از نیروی
متخصص ،گردآوری و تحلیل اطالعات

تنوع در سبد دارایی و کاهش ریسک
نقدشوندگی

انعطاف پذیری و نقدشوندگی:
شما می توانید در هر زمان هر مبلغی را که بخواهید
به راحتی و با صرف هزینه اندک از صندوق برداشت
و یا به آن اضافه کنید.

سادگی در سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران به
دلیل عدم نیاز به تحلیل های پیچیده ای برای
خرید و فروش

آشنای با صندوق ها
ی
اساس نامه و
امیدنامه

در اساس نامه و امید نامه صندوق ،موارد با اهمیتی از قبیل استراتژی های سرمایه گذاری ،ماهیت هزینه ها ،هزینه هایی
که بر عهده سرمایه گذار است ،مشخصات ارکان صندوق ،نحوه محاسبه کارمزدها و مواردی از این دست افشا میشود که
قبل از سرمایه گذاری در هر صندوق آگاهی از آنها ضروری است.

خالص ارزش
دارایی

خاص ارزش دارایی NAVبرابر ارزش روز داراییهای صندوق منهای بدهی های آن است که صندوق موظف است روزانه آن
را گزارش کند NAV.مبنای ارزش گذاری واحدهای صندوق است

واحدهای
صندوق

واحدهای صندوق در واقع بیانگر حق سرمایه گذار از منابع صندوق بوده (شبیه سهام شرکتهای سهامی است) و هر روز به
قیمت روز گزارش میشود.

ارکان صندوق

ارکان صندوق شامل تیمی می شود که صندوق را مدیریت و یا بر عملکرد آن نظارت میکنند.

ارکان صندوق
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-1مجمع صندوق :مهمترین و باالترین رکن صندوق است.
وظایف :انتخاب مدیر ،متولی ،ضامن و حسابرس
-2مدیر صندوق :رکن اجرایی صندوق است که در بازار سرمایه تخصص دارد.
وظایف :تصمیم گیری در خصوص نحوه سرمایه گذاری دارایی های صندوق
-3ضامن :به معنی ضامن نقد شوندگی است
وظایف :تامین نقدینگی کافی برای ابطال واحدهای خریداری شده توسط سرمایه گذار
-4متولی :رکن نظارتی صندوق است و توسط مجمع صندوق انتخاب می شود .در واقع متولی به عنوان نماینده و وکیل سرمایه گذاران برای
اقامه هر گونه دعوای کیفری علیه صندوق تعیین گردیده است.
وظایف:
 پیشنهاد حسابرس به مجمع صندوق تایید حساب های بانکی افتتاح شده توسط مدیر برای صندوق نظارت مستمر بر عملکرد مدیر و ضامن-5حسابرس :رکن دیگر نظارتی است که از بین موسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب میشود

صندوق " نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود ،در سود
و زیان صندوق شریک اند".
سرمایه گذارانی که سهام صندوق های مشترک سرمایه گذاری را خریداری می کنند همان مالکان یا سهام داران هستند .وجوه دریافتی از
آنها در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سهام ،اوراق قرضه ،ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و دارایی های دیگر سرمایه گذاری می شوند.
صندوق ها انواع مختلفی دارند که بر حسب نوع ،اندازه ،و شرایط تقسیم سود تقسیم بندی می شوند.

نوع سرمایه گذاری

قابلیت معامله

تقسیم سود

در سهام
درآمد ثابت
مختلط

قابل معامله ETF

با تقسیم سود

زمین و ساختمان

غیر قابل معامله

بدون تقسیم سود

کاال(طال)
استارت آپ ها

انواع صندوق
بازارگردان

شاخصی

مختلط
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درآمدثابت

درسهام

برریس صندوق ها از نظر نوع رسمایه گذاری

صندوق سهامی

❖ تمرکز اصلی سرمایه گذاری این صندوق ها بر روی سهام و حق تقدم قابل معامله در بورس و فرابورس می باشد.
❖ هدف سرمایه گذاری این صندوق ها کشت بازدهی بیشتر از شاخص بازار می باشد.
❖ معموال فاقد تقسیم سود هستند.
❖ ریسک این صندوق ها قابل مقایسه با ریسک بازار سهام است.
❖ همبستگی قابل توجه عملکرد این صندوق ها با عملکرد کلی بازار سرمایه.
❖ حداقل  70درصد منابع این صندوق ها می بایست در سهام سرمایه گذاری گردد.
❖ این صندوق ها ملزم به رعایت حدی از تنوع بخشی هستند.

یک نمونه فرضی از دارایی های صندوق سرمایه گذاری در سهام:
طبق سابقه و عملکردی که از بازدهی صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده است؛ صندوق های سرمایه گذاری در سهام پربازده ترین نوع
صندوق های سرمایه گذاری بوده اند .برای مثال ترکیب دارایی نمونه ای از صندوق های سهامی به صورت زیر است:

صندوق با درآمد ثابت:
❖ تمرکز اصلی سرمایه گذاری این صندوق ها بر روی اوراق با درآمد ثابت از قبیل صکوک  ،سپرده های بانکی و گواهی سپرده

است.
❖ هدف این صندوق ها کسب بازدهی معقول با پذیرش حداقل ریسک است.
❖ معموال این صندوق ها به صورت دوره ای تقسیم سود دارند.

❖ نرخ پیش بینی؟؟؟؟؟؟
❖ نقدشوندگی سریع.
❖ قابل رقابت با سرمایه گذاری در بانک.

نکات قابل توجه:
❖ مهلت اجرا :شش ماه از تاریخ ابالغیه
❖ سرمایه گذاری در سهام :در زمان عرضه اولیه مشمول محدودیت نیست.
❖ سپرده بانکی :یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده
❖ اوراق اختیار فروش تبعی :حداکثر به میزان  %15از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی
❖ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی از حداکثر  50درصد به حداکثر  ( %40ابالغیه  12020182مورخ
)99/12/03

از نظر شرعی آیا سود دریافتی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت حالل است؟
میتوانید با مراجعه به سامانه  https://www.leader.ir/fa/account/istifta/newو عضویت در سامانه جواب این سوال
را به راحتی دریافت نمایید که جوابی داده شده از سمت سامانه در زیر قابل مشاهده می باشد:

نمونه ترکیب دارایی صندوق با درآمد ثابت

صندوق های مختلط
❖ هدف از این صندوق ها ایجاد فرصت سرمایه گذاری با ریسک متوسط است.
❖ در این صندوق ها بخشی از فرایند تخصیص دارایی به جای سرمایه گذار ،توسط مدیر صندوق انجام شده است.

نمونه ترکیب دارایی صندوق مختلط

صندوق های شاخصی
❖ ایده شکل گیری صندوق های شاخصی برگرفته از فرضیه بازار کارا
❖ انطباق پرتفوی سرمایه گذاری با یکی از شاخص های بازار سهام و پیروی عملکرد از روند شاخص
❖ هزینه نسبتا پایین تر از صندوق های سهامی
❖ مدیریت غیرفعال و حذف ریسک مدیریت

صندوق های کاالیی

❖ موضوع فعالیت اصلی صندوق سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر کاال که در بورس پذیرفته شده است میباشد.
❖ هدف کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است.

❖ این صندوق ها می تواند بر روی کاالهایی که گواهی سپرده آن ها در بازار معامله می شود(مانندطال و زعفران) تاسیس گردد.
❖ در حال حاضر فقط صندوق های طال در کشور فعال هستند و به صورت صندوق های قابل معامله می باشند.
❖ امکان سرمایه گذاری در طال بدون تجربه ریسک های نگهداری و حمل و نقل.

صندوق سرمایه گذاری جسورانه

❖ مدل سرمایه گذاری برای راه اندازی کسب و کارهای نوپا نظیر استارت آپ ها  StartUpو شرکت های کوچک با پتانسیل رشد
بلند مدت است.
❖ ریسک باال و به تبع آن بازدهی مورد انتظار باال
❖ صندوق های جسورانه از زمان تشکیل ایده تا انتهای پروژه ،منابع مالی را تأمین می کنند.
❖ هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری جسورانه ،جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در شرکت های در شرف
تأسیس یا نوپای دارای پتانسیل رشد زیاد و سریع با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک باال
است.
❖ کمک به رشد اقتصادی ،کارآفرینی ،ایجاد اشتغال و توسعه فن آوری از دیگر اهداف صندوق

صندوق نیکوکاری

❖ صندوقهای نیکوکاری یکی از شیوه های نیکو کارانه است که در آن ها ضمن حفظ اصل سرمایه ،به سرمایه گذاری مولد می
انجامد و به توسعه بازار سرمایه و بازار کسب و کار در جامعه کمک میکند و عواید آن ها به صورت هدفمند صرف نیازمندان
واقعی جامعه میشود.
❖ این صندوق ها عالوه بر ارکان ذکر شده دارای رکن مدیر اجرا هستند که وظیفه آن صرف منابع ایجاد شده در راستای فعالیت
خیرخواهانه می باشد.

❖ شیوه تقسیم عواید تابع نظر سرمایه گذار(خیّر) است.
❖ این صندوق ها از نظر حیطه سرمایه گذاری می توانند در قالب سهامی یا درآمد ثابت باشند

تقسیم بندی از نظر قابلیت معامله
❖ صندوق سرمایه گذاری مشترک:
❖ واحد این صندوقها با حضور در محل شعب صندوق قابل صدور و ابطال است.
❖ صندوق قابله معامله در بورسETF؛
❖ واحد این صندوق مانند سهام شرکت ها در بورس معامله میشود .سرمایه گذار جهت خرید واحدهای این صندوق باید به شرکت
های کارگزاری مراجعه نماید.

مراحل سرمایه گذاری در صندوق

مرحله 4

مرحله 2

دریافت رسید توسط مشتری

مرحله 5

دریافت شناسه کاربری و
رمز عبور و گواهی سرمایه
گذاری در صندوق

انجام مراحل احراز هویت و ثبت در سیستم

مرحله 3

مرحله 1

پرداخت وجه از حساب بانکی شخص

مراجعه به شرکت و پر کردن
فرم صدور صندوق

مراحل ابطال واحد های صندوق

مرحله 2
مرحله 4

تحویل گواهی سرمایه گذاری به
همراه فرم و درخواست ابطال

تحویل رسید ابطال

مرحله 5

مرحله 3

مرحله 1

صدور اعالمیه ابطال از سوی شرکت

تکمیل فرم درخواست
ابطال و ارائه

مراجعه به شرکت و ارائه
مدارک هویتی(اصل
شناسنامه و کارت ملی)
معرفی نامه و وکالتنامه
رسمی

مراحل صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری

• مرحله اول :موافقت اصولی سازمان با ارکان و شرایط کلی صندوق پیشنهادی
• مرحله دوم :مجوز پذیرهنویسی اولیه
واحدهای سرمایه گذاری کوچکترین جزء صندوقها را تشکیل میدهند و به دو دسته تقسیم میشوند:

 -1واحدهای سرمایهگذاری ممتاز
این واحدها قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق ،به منظور تشکیل سرمایه اولیه برای شروع
فعالیت صندوق خریداری میشوند .از ویژگیهای این نوع از واحدها میتوان به غیرقابل ابطال و قابل انتقال بودن آنها اشاره
کرد .همچنین دارندگان این واحدها دارای حق رأی در مجامع صندوق نیز هستند.
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• مرحله سوم :ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها:
• مرحله چهارم :مجوز فعالیت
• مرحله پنجم  :شروع به کار
 -2واحدهای سرمایهگذاری عادی
این واحدها پس از شروع فعالیت صندوق منتشر میشوند و از ویژگیشان میتوان به قابل ابطال و غیرقابل انتقال
بودن آنها اشاره کرد .همچنین دارندگان این نوع از واحدها دارای حق رأی در مجامع صندوق نیستند.
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تفاوت  NAVصدور و  NAVابطال
مفهوم NAV
❖ اگر مجموعه بدهی های هر صندوق را از مجموع دارایی های آن بر حسب روز کم کنیم NAV ،صندوق به دست می آید.
❖ اگر  NAVصندوق را بر تعداد واحد های آن تقسیم کنیم ،عددی به دست می آید که اصطالحا به آن خالص ارزش دارایی یا
 NAVهر یونیت(واحد) گفته می شود .ارزش خالص دارایی های هر صندوق در پایان هر روز محاسبه و از طریق سایت
اختصاصی صندوق اعالم می گردد.
❖ قیمت صدور و ابطال واحد ا نیز بر اساس  NAVتعیین شده و همسو با تغییرات آن نوسان می کند .در نهایت سود و یا زیان
سرمایه گذاری از محل تغییر ارزش واحد های صندوق مشخص می شود.

قیمت صدور (فروش ) واحدهای سرمایهگذاری
• قیمت صدور یا فروش واحدهای سرمایهگذاری که بر مبنای خالص ارزش دارایی صدور ( )NAVتعیین

میشود ،همواره اندکی بیش از خالص ارزش روز داراییهای صندوق به ازای هر واحد سرمایهگذاری است؛
زیرا وجه نقد حاصل از فرایند صدور واحد سرمایهگذاری باید توسط مدیر صندوق به خرید اوراق بهادار جدید
اختصاص یابد که به طور طبیعی مستلزم پرداخت کارمزد خرید است .برای پرهیز از تحمیل هزینه معامالت و

سایر هزینههای احتمالی ،ورود سرمایهگذار جدید به سرمایهگذاران قبلی در واقع به میزان خالص آورده
سرمایهگذار جدید و واحدهای سرمایهگذاری در اختیار او تعلق میگیرد.
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تفاوت  NAVصدور و  NAVابطال

افزایش ارزش خالص دارایی ها یا NAV
❖ زمانی که ارزش دارایی های صندوق بیشتر می شود .قیمت واحد های صندوق نیز افزایش می یابد .در این حالت سرمایه گذار از
افزایش قیمت واحد های سرمایه گذاری بهره می برد .در نمودار زیر افزایش ارزش صندوقی را می بینیم که تقسیم سود دوره این
ندارد و فقط از افزایش ارزش دارایی ها سود می سازد.

تقسیم سود دوره ای در صندوق ها

❖ ی
برخ از صندوق ها (درآمد ثابت و مختلط) به صورت ماهانه یا سه ماهه سود حاصل از افزایش ارزش
بی رسمایه گذاران تقسیم یم کنند .باید توجه داشت ی
دارای های خود را ی
زمای که صندوق سود تقسیم یم
ی
کند ،قیمت هر واحد صندوق افت یم کند و به ارزش اسیم خود باز یم گردد .در زیر نمودار قیمت صندوق
با درآمد ی
ثابت را میبینید که پرداخت سود ماهیانه دارد:

قیمت آماری
به دالیلی ممکن است در برخی مقاطع زمانی تعدادی از سهام موجود در سبد اوراق بهادار صندوق ،بازار فعال نداشته باشند .در نتیجه
آخرین قیمت اعالم شده در تابلوی معامالتی نمی تواند ارائه کننده واقعیات موجود و قیمت واقعی و منصفانه این نوع سهام باشد .به
همین دلیل ،به مدیر صندوق این اختیار داده شده است که در چارچوب دستورالعمل مربوط ،بتواند در شرایط مشخص ،قیمت برخی
سهام موجود در سبد سرمایه گذاری را تا حدودی تعدیل کند .قیمت آماری تنها یک مبنای مقایسه ای است که در آ« آخرین قیمت
بسته شدن سهام( بدون اعمال تعدیل مدیر) منظور شده است .بنابراین ،در شرایطی که مدیر هیچ یک از قیمت سهام موجود در سبد
سرمایه گذاری صندوق را تعدیل نکرده باشد .قیمت های آماری صدور و ابطال اعداد واحدی را نشان می دهند.

سامانه سرمایه گذاری آنالین
کاربران با یک سامانه سرمایه گذاری آنالین بدون نیاز به حضور در بورس و یا مراجعه به شرکت های سرمایه گذار در بورس به صورت آنالین،
حتی در روزهای تعطیل ،می توانند به فعالیت پرداخته و درخواست های صدور یا ابطال واحد سرمایه گذاری خود را انجام دهند.
این روش نوین سرمایه گذاری آنالین پیش از این وجود نداشته و میتوان  IBSHOPرا اولین نمونه کامال بومی در این زمینه دانست .با
استفاده از این سامانه شما می توانید در یکی از صندوق های تحت مدیریت این سامانه که لیست آن ها و در وی سایت و اپلیکیشن ذکر شده
است ،سرمایه گذاری کنید.
ثبت نام در این سامانه بسیار ساده بوده و به راحتی می توان سهام شرکت های موجود در لیست را خریداری نمود.
شرکت تامین سرمایه تمدن ،تامین سرمایه لوتوس پارسیان و تامین سرمایه نوین و  ...به این سامانه مجهز شده اند.

هزینه های صندوق

شرح نحوة محاسبة هزینه

عنوان هزینه

هزینههای تأسیس

معادل  0.5درصد از وجوه جذبشده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ  1.000میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب
مجمع صندوق

هزینههای برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ  50میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایة مدارک مثبته با تایید مجمع صندوق

کارمزد مدیر

ساالنه  2درصد از ارزش روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعالوه  3/0درصد از ارزش روزانة اوراق بهادار با
درآمد ثابت تحت تملک صندوق و  10درصد از تفاوت روزانة سود علیالحساب دریافتی ناشی از سپردهگذاری در گواهی سپرده یا
حسابهای سرمایهگذاری بانکها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به باالترین سود علیالحساب دریافتی همان نوع سپرده
در زمان افتتاح سپرده

کارمزد متولی

ساالنه  0.5درصد از متوسط روزانة ارزش خالص داراییهای صندوق ،که حداقل  50و حداکثر 150میلیون ریال خواهد بود *

کارمزد ضامن نقدشوندگی

ساالنه  1.5درصد از ارزش داراییهای صندوق
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حقالزحمة حسابرس

مبلغ ثابت  100میلیون ریال به ازای هر سال مالی

حقالزحمه و کارمزد تصفیة مدیر
صندوق

معادل  3/0درصد ارزش خالص روز داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه

حق پذیرش و عضویت در کانونها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور ،مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت
به تصویب مجمع صندوق برسد*** .
هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق ،نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی ساالنه در قالب چهار آیتم ذیل و
با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

هزینههای دسترسی به نرمافزار،
تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

.1

 250.000.000ریال به عنوان بخش ثابت ساالنه

.2

 5.000ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال

.3

 800ریال بابت هر صدور یا ابطال

.4

ضریب ساالنه از خالص ارزش روزانه دارایی ها

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال
ضریب

از صفر تا 30.000
0.00005

از  30.000تا 50.000
0.00003
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باالی 50.000
0.000001

محاسبات هزینه ها
• کارمزد مدیر ،متولی و ضامن نقدشوندگی روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص
داراییهای روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه
میشود .اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمیکنند.
• به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایهگذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر
( n*365)/0.001ضربدر ارزش خالص داراییهای صندوق در پایان روز قبل ،در حسابها ذخیره
میشود ،n .برابر است با  3یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد .هر زمان ذخیرة
صندوق  3/0درصد ارزش خالص داراییهای صندوق با نرخهای روز قبل رسید ،محاسبة ذخیرة
تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف میشود.
• ابالغیه  12020173حداکثر  1میلیارد تومان برای ذخیره و مابقی به حساب تعدیالت سند ثبت
شود
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هزینههایی که باید توسط سرمایهگذار پرداخت شود

عنوان هزینه

شرح

کارمزد صدور

مبلغ  20.000ریال برای صدور هر گواهی سرمایهگذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایهگذاری برای باقیماندة واحدهای مدیر ثبت
سرمایهگذاری ابطال شده باشد ،کارمزد صدور به سرمایهگذار تعلق نمیگیرد)

کارمزد ابطال

الف) بخش ثابت :

مبلغ  20.000ریال برای ابطال هر گواهی سرمایهگذاری
ب) بخش متغیر:

دریافتکننده

مدیر ثبت

عالوه بر مبلغ بند(الف) مبالغ زیر:

ب %5 )1-از قیمت ابطال در صورتیکه تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایهگذاری فاصله داشته باشد.
ب %4 )2-از قیمت ابطال در صورتیکه تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از  15روز با تاریخ صدور گواهی سرمایهگذاری
فاصله داشته باشد.

صندوق

صندوق

ب %3 )3-از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از  15روز و برابر یا کمتر از  30روز با تاریخ صدور گواهی سرمایهگذاری
فاصله داشته باشد.
ب %2 )4-از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از  30روز و برابر یا کمتر از  60روز با تاریخ صدور گواهی سرمایهگذاری
فاصله داشته باشد.

صندوق

ب %1 )5-از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از  60روز و برابر یا کمتر از  90روز با تاریخ صدور گواهی سرمایهگذاری صندوق
فاصله داشته باشد.
تذکر :ابطال واحدهای سرمایهگذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایهگذاری صادره صورت میپذیرد ( روش اولین صادره
از اولین وارده)
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