حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری مختلط
ردیف موضوع سرمایهگذاری
1

توضیحات

سهام پذیرفتهشده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران ،سهام قابل معامله در بازار پایه
فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایهگذاری «صندوق -حداقل  %07و حداکثر  %07از کل داراییهای صندوق
های سرمایهگذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت شده نزد سازمان

1-1

سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه

حداکثر  %07از کل داراییهای صندوق

2-1

سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام

حداکثر  %07از داراییهای صندوق که در بند  0اختصاص دادهشدهاند

3-1

سهام ،حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقهبندی شده در یک صنعت

حداکثر  %07از داراییهای صندوق که در بند  0اختصاص دادهشدهاند

4-1

سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر

حداکثر  %5از کل سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر

5-1

اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام

حداکثر  %5از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق

6-1

اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایهگذاری صندوق در سهام

7-1

واحدهای سرمایهگذاری «صندوقهای سرمایهگذاری غیر از اوراق بهادار»

حداکثر  %5از کل داراییهای صندوق و تا سقف  %07از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد
سرمایهگذاران میباشد

2

اوراق بهادار با درآمد ثابت ،گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداقل  %07و حداکثر  %07از کل داراییهای صندوق

1-2

اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر

حداکثر  %07از داراییهای صندوق که به بند  0اختصاص دادهشدهاند.

2-2

اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن

حداکثر  %07از داراییهای صندوق که به بند  0اختصاص دادهشدهاند.

3-2

اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابلقبول

حداکثر  05درصد از ارزش کل داراییهای صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر  5درصد از کل داراییهای
صندوق ،در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایهگذاری گردد

4-2

گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداکثر  %05از کل داراییهای صندوق

3

گواهی سپرده کاالیی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها

حداکثر  %5از کل داراییهای صندوق

توضیحات:
صندوقهای سرمایه گذاری مجاز به سرمایه گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر به میزان  55درصد از حجم هر یک از اوراق فروش تبعی منتشره هستند ،مشروط به آنکه سرمایه گذاری
صندوق در دارایی پایه و اوراق اختیار فروش تبعی مربوطه بیش از  5درصد ارزش کل داراییهای صندوق نشود؛
سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری ،در سهامی که مبنای انتشار اوراق فروش تبعی با هدف تامین مالی هستند ،از نصاب سرمایه گذاری صندوقها در سهام خارج و در ردیف نصاب سرمایه
گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ،گواهی سپرده و سپرده بانکی قرار می گیرد؛
 55درصد مبلغ سرمایهگذاری صندوقهای سرمایه گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی (جهت خرید سهام) ،در ردیف نصاب سرمایهگذاری در سهام
و حق تقدم سهام قرار میگیرد.
در خصوص نصاب بند  1-2جدول فوق ،فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر میتواند تا  %15از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.

