” بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق پشتوانه طالی لوتوس"

 بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق پشتوانه طالی لوتوس:
در بیانیههس مههه اذس یهههدرف درههید مههه اذسیهههدرف ی هها دردیههس ههایهههدد ا دمههژهدهاف رههاذا یههس ههیذه باذههی بهههدف رمههیی بههس
درید بکار بگیهد ،رد شهح هادرهی دطالعها

ددردذها رها ،مهح هملهر رذ ه

یهید در ه رد هخصهی

ا باذهی در بیانیهس

مههه اذس یهههدرف مهها .یهههدد دذههد بیانیههس درههید مههه اذسیهههدرف رد یههید ههامهها،د ،فهآذنهی هصههلیگ ییهههف بهههدف دنژخهها
مه اذسیهدرف رد در بهه ددرد راذهسرها ا شها
طبق درید
اباشی ا

ص

رد شخ

رهاف دنهید،گ ییههف بههدف در،ذهابا عل کههد مهه اذسیههدرفرهاف وه ر یهفژهس،

امها،د دذهد بیانیهس بهس عنه د

بنهاذا بههدف دنهید،گ ییههف ا در،ذهابا عل کههد آذنهیگ وهنیا

د نیز طا دارگراف خژ ف با،بینا ایهدد

 اهداف سرمایه گذاری صندوق پشتوانه طالی لوتوس :
د ،جل س درید ونیا مه اذس یهدرف پشژ دنس طالف ه س اه د بس درد ،ذه دشارگ یهد:
1

فهدرگ آارد ب ژهف نامب بهدف جلع آارف مه اذس ا مه اذس یهدرف آنها در دارد

بژنا به طال ا شژقا آ

را
2

باال بهد با،دگ ونیا بس شی گدف نحقا

3

هخصی

4

یارش رذ

نامب ددردذا را ،درحا یکس پژان یر ی ب با،دگ باالهه رد ددشژس باشی
مه اذس یهدرف با هشکیر پههف ف حهفس دف

ری د ،هشکیر ونیا  ،جلع آارف مه اذس د ،مه اذس یهدرد ا هشکیر مبیف د ،ددردذیها ا یذهذت دذد مبی دمت با ه جس بس
پهذهش رذ

رد قب ل هالش ا ش د بیشژهذد با،درا لکد نصیب مه اذس یهدرد یهدد دنباشژس شی مه اذس در ونیا ،

زذژهاف ژییدف در قاذ س با مه اذس یهدرف دنفهددف مه اذس یهدرد ددرد داال رزذنس بس یارییهف نیهاراف ژخص  ،یهدآارف ا
هم یر دطالعا ا یزذنش مبی بهینس دارد

بژنا به طال ا شژقا

بید رلس مه اذس یهدرد هق یگ یش د ا مهدنس رزذنس ره

مه اذس یهدر یارش ا ذابی ثانیا یذه د ،جانب مه اذس یهدرد ی یس حق

دجهدذا هب ط بس ونیا د ،قبیر هأ ید طال ا شژقا

آ را رد دنجام ا دری ا در نژیجس مهدنس رزذنس ره مه اذس یهدر بهدف دنجام مه اذس یهدرف یارش ا ذابی ثا ثا د کا مه اذس
یهدرف ا هخصی

بهینس ددردذا فهدرگ شیگ ا در نژیجس رذ

اهداف سرمایهگذاری میانمدت و بلندمدت :ری
مه اذسیهدرد عن د یهد ،هخصی
ور

مه اذس یهدرف یارش ا ذابی

دذد ونیا رد یژ د ی ب با،دگ هییذر شیگ بس رذ

بهینس ددردذارا به دماس هم یر راف یذهد

نامب بهدف

بهگ مه اذس یهدرف ا با دفق حیدقر ذک ا س

ا ییهد

 سیاست سرمایه گذاری ،میان مدت و بلند مدت :
در راستای سیاست های سرمایه گذذاری میذان مذدت و بلنذد مذدت :هیذهد مهه اذس یههدرف پی مهژس اضهییت در،ش ددردذها
رد بهرمهها نل ه دگ ا هصههلیلا ال،م در ص ه
یکننههی جهههت دنژخهها ا هخصههی
ن مهانا هنهی قیلهت ا

هذههی ،فهههاش ا ذهها نگهههیدرف دارد

بهینههس ددردذههارهها ا ینژهههل رذ ه

بژنهها بههه طههال ا شههژقا آ رهها د ههه

ی یههس شهههدذ بنیههادف ،فایژ ررههاف نقههی ش ه نییا،

هی نظههه قههدر یهفژهس ها شه نی در دذهد  ،ینهس راشرهاف خژ ههف جههت شنامهاذا دذهد پارد ژهرهها

دمژفادگ اش د یس د ،هلژهذد آنها اه د بس

درد ،ذه دشارگ نل د:

تحلیل بنیذادی و تکنیکذا  :ه دردف رلچه

مهح یهال دقژصهادف ا شههدذ حهال حاضهه ا آذنهیگ دقژصهاد ،هههد،

در،ف ا پشههژ دنس در،ف یشه ر ،حجههگ نقههیذنگا ،مهههعت یهههدش پ ه ل ،هغییههد نههه بههههگ ،هه رم ا دنژظههارد هه ر ا،
عهضههس ا هقاضههاف طههال د ،طهذ هق حا یههس پارد ژهرههاف یههال ا در نهاذ هت پژان هیر رشههی ذ ها هثبی هت قیلههت آ
بهرما قهدر یهفژس ا مهس

در ه رد هذهی ا فههاش ا هخصهی

ه رد

بهینهس ددردذها ه رد نظهه هصهلیگییههف هاشه د

رلچنید د ،هم یر هکنیکال ا بهرما نل ددر قیلت ددردذا بس عن د دبزدر هکلی ا دمژفادگ اش د
تحلیل ریسذ

و ارزش در معذر

بینا شهیگ در ذه
هآثیهیهههدر بص ه ر

خطذی :در،ش در یهه

مهح دطلینها دمهت در هیذهذت رذ ه

حهه ییهارف دمهت یهس بیهانگه ای هیلگ ضههر پهیش
وهنیا طهال شههدذ بمهدنها پارد ژهرهاف خژ هف ا

ههژله پههاذش شههیگ ا دمههژهدهاف رهها ط ه رف دهخههام ها ش ه د یههس یهزد ضهههر ه رد دنژظههار در

شهدذ بمهدنا د ،دشژهاف رذ

هیهذف شیگ یس ژاثه د ،شهدذ با،در ا حبا مکس دمت بیشژه نباشی

پیش بینی نوسانات قیمت و دامنذه نوسذان خطذر :پهیش بینها ن مهانا قیلهت ا دد نهس ن مها د ،آ جههت ب هیار
درههی

حههایز درلیههت دمههت یههس دمههژهدهاف طهدحهها شههیگ در وههنیا طههال در آ بهها،گ قیلههت بهژهههذد عل کهههد رد

ددشههت ههیذهد وههنیا بهها دمههژفادگ د ،شههی گ رههاف پیچیههیگ دقژصههاد مههنجا ،هکنیکههال ا هم ی ههارههاف دقژصههادف
دد نس مکس رد پیش بینا ا بههدف دارگرهاف قب ها وهمت مهنجا هانلاذنهی په

د ،ی هب نژیجهس ح ه

در رانهی

ومت منجا با دمژفادگ د ،با،گ پیش بینا شیگ ،بهژهذد دمژهدهاف دهخام ایهدد
فرصذذتهذذای آربیتذذرا ی :بهها پههاذش ددیلهها با،دررههاف نقههی ا شههژقس بههس وه ر هصههادفا ا هها کهههر قیلههترهها بههس
هههیبهها قهههدر هها ییهنههی فهوههترههاف م ه دآارف بههیا رذ ه

بهههدف وههنیا فهههدرگ هها آارد یههس د کهها ی ههب

با،درا رد بهدف مه اذسیهدرد فهدرگ ا آارد
سرمایهگذاری در اوراق تأمین مذالی مبتنذی بذر طذال :بها طهدحها ا شهاریت در دارد ههأ ید ها ا بها پشهژ دنس طهال
اننههی دارد م ه ف ا دجههارگ د کهها دذجههاد بهها،درا نامههب ا ههها ید بهها،درا نامههب ا ههها ید دارد ا ی ه درا ددردف
پشژ دنس طال با قیلت یلژه د ،نه با،در فهدرگ ا ش د

 استراتژی های میان مدت و بلند مدت تخصیص دارایی های صندوق:
دمژهدهافراف هخصی

ددردذاراف ونیا بهدف دارگراف یا

ی ا ب نی ی در ردمژاف دعلال میادذژهاف مه اذس یهدرف در

ره ددردذا (رعاذت بنی  -3-2د یی نا س ونیا ) ا شهدذ ی ا با،در ا باشی
ونیا

ظف دمت در ط ل عله

د حینصابهاف ،ذه رد یس حابق با د یی نا س ونیا

ا باشی رد رعاذت نلاذی

شرح

نسبت از کل داراییهای صندوق

گواهی سپرده کاالیی سکه طال

ددردذاراف ونیا

حیدقر  07دروی د ،در،ش یر

اوراق مشتقه مبتنی بر سکه طال

حیدیثه  27دروی د ،در،ش یر ددردذاراف ونیا

موقعیتهای بدون پوشش در قراردادهای مشتقه مبتنی

تعهد خالص

حیدیثه 07دروی د ،در،ش یر ددردذاراف ونیا در  ،ا
دهخام قییت

بر سکه طال
اخذ موقعیت خرید درقرارداد اختیار معامله سکه طال

ونیا حیدیثه  0دروی د ،در،ش یر ددردذارا

 سیاست های شناسایی انواع ریس

مترتب بر صندوق سرمایهگذاری پشتوانه طالی لوتوس و شیوه های

اندازه گیری آن و مدیریت افشای آنها:
ره چنی هلهیهید ال،م بیلهر آ هیگ دمهت هها مهه اذس یههدرف در دذهد وهنیا مه دآار باشهی ا ها دحژلهال اقه
مه اذس یهدرف وهنیا اجه د ددرد بنهابهدذد مهه اذس یههدرد باذهی بهس رذ ه
ردرا بهدف حهه یا هر رذ ه
عل اً رذ

ریس ذ

مهه اذس یههدرف اجه د نهیدرد ،فقه

رد فق  ،انا یژ د فه

یهد یس با دنژظارد

،ذها در رهه

رهاف ذهاد شهیگ ه جهس اذهاگ ددشهژس باشهنی .رهی

یژه د مهح ا نه

رذ ه

قابهر قبه ل رد دنژخها یههد

یق ا یس نجه بس دفزدذش با،دگ یهدد ،ژنامب باشی

کذذاهش ارزش دارایذذی هذذای صذذندوق :لکههد دمههت در ه دقیا هلههام ذهها بخشهها د ،ددردذهها رههاف وههنیا یههس در

دارد بهاددر مه اذس یهدرف شیگ باشی ا قیلت دذد دارد در با،در یارش ذابی هد د ،دذد بابت لکد دمت ژضهر ش د

 سیاستهای پایش و بازبینی عملکرد صندوق پشتوانه طال در ادوار میاندورهای و انجام اصالحات الزم:
میامت پاذش ا با،بینا عل کهد مبی ونیا پشژ دنس طالف ه س بژنا به راذکهد راف هم یر بنیادف ا پیش بینا عل کهد
ددردذا پاذس در قاطع  ،انا خژ ف ا قاذ س آ با ییار راف پیشید مه اذس یهدرف ب دگ ا در و ر دنمهد مبی د ،با،درا رد
دنژظار د ،نژاذج یارشناما با فهاضا قبر ،در ص
هغییه در رذ

هه یگ مبی هصلیگییهف ا ش د در رد دارد با درآ ی ثابت ،در و ر

ا ذا با،دگ رد دنژظار آنها بس مض اق  ،دارد با دن د دذگهف جاذگزذد اش نی

 شاخصهای مبنا برای مقایسۀ بازدهی صندوق با آنها و محاسبۀ بازدهی تعدیل شده بر مبنای ریس

مورد

هدف:
الف)معیار شارپ :دذد ییار بس ن بت پاددش بس هغییهپهذهف یها دمت ا به پاذس ف هئ رف با،در مه اذس دمژ در ا باشی

دذد ن بت با،دگ ف ا،دد ونیا رد بس د،دف ره ذ
باشی ،عل کهد ونیا بس رلا ن بت بهژه

ادحی رذ

دنید،گ ییهف ا ینی ا پهادض دمت یس رهچس دذد ن بت بیشژه

دری ب د

) مقایسه بتا صندوق در مقایسه با بتای بازار نقد :ضهذب ذا عا ر بژا امی سدف دمت بهدف در،ذابا عل کهد مبی ذا ونیا در
جهذا حهیت ی ا با،در نقی دیه بژاف ددردذا بهدبه با ذ
ضهذب بژا ییارف بهدف مامبس رذ

می ژلاهی

باشی ،دفزدذش ا یارش قیلت آ درمت حابق حهیت با،در نقی
دمت ا اه دنی بس عن د شا صا بهدف رهبسبنیف رذ

دری ب د

ددردذاراف خژ ف

قهدر ییهد در و رها یس ضهذب بژا بهدف ذ
ا بس آ ددردذا پهرذ

یفژس اش د بس عک

دمت ا بس آ ددردذا یگرذ

ددردذا بیشژه د ،ذ

باشی ،ن مانا با،درا آ ددردذا بیشژه د ،ن مانا با،در

دری ب د

ددردذا راف با ضهذب بژاف یلژه د ،ذ  ،بس فه م ن مانا یلژه د ،ن مانا با،در نقی

یفژس اش د.

 سیاستهای انجام ادواری آزمونهای بحران به منظور مصون سازی صندوق طالی پشتوانه لوتوس و مدیریت
ریس در شرایط بحرانی:
ما،ف پههف ف د ،شهدذ بمهدنا ا یذهذت رذ

بس نظ ر ص

 ،حا یس جا ع ا ددادرف به  ،ینس راف مذر و ر

 -هم یر فضاف میاما ارج ا دد ر ا هم یر رذ

میاما

 -هم یر دقژصاد جهانا ا پیگیهف ا پاذش ا هم یر

فس را ا شا

ا ییهد :

راف دقژصاد جهانا به با،در دد ر

 -هم یر دقژصاد یال دد ا د ،دضع هم یر ب دجس مال ا هأثیهد آ به با،درراف ری

 سیاستهای بازنگری و بروزرسانی "بیانیۀ سیاستهای سرمایهگذاری صندوق" در ادوار مختلف(و حداقل
ساالنه):
با،نگهف ا بها،رمانا بیانییس میامت مه اذس یهدرف ونیا در ددادر خژ ف هابع شهدذ

رانق دقژصادف ،ثبا

دقژصادف ا ری د

دقژصادف دمت دارگ راف چه س دقژصادف رانق ،ری د ذا ثبا با،در قبر د ،ماذه شهیژها اباذ ت شناماذا ش د هد زام ه جس بس
پیش بینا اضییت یال دقژصادف ا آیارا ،ادهه د ،قع د ،هصلیلا دا ت یس هأثیهد قابر ه جها بس با،در در ،ا مکس ا یهدرد،
درلیت ا

اف

د یادگ به رددر دمت بمث دام دذد بخش دفق ذا ی

میاما– دقژصادف دذهد باال اباشی ا هصلیگ ییهف یال ا ب نی ی
باشی هد دفق مه اذس یهدرف راف شهیت حیدیثه ذک ا س ا باشی

 ،ا مه اذس یهدرف ا باشی د ،آنجاییکس رذ

چنیما س رل درگ با شکال

ما ژارف ،دجهدذا رلهدگ ا

