شزکت مشاور سزمایهگذاری آرمان آتی
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متولی صنذوق سزمایهگذاری اختصاصی تاسارگزدانی افتخار حافظ

الف) مشخصات

قواضُ ثثت397632 :
ًام :قطوت هكاٍض ؾطهایِگصاضی آضهاى آتی (ؾْاهی ذال)
هحل ثثت :تْطاى
تاضید تاؾیؽ1389/12/4 :
آزضؼ :تْطاى ،ذیاتاى ٍلیؼهط (ػج) ،تاالتط اظ تماطغ هیط زاهاز ،ذیایاى لثازیاى ،پالن 33
قواضُ تلفي86083279-86085321-86083805 :
ب) تاریخچه و سواتق فعالیت

قطوت هكاٍض ؾطهایِگصاضی آضهاى آتی زض چْاضم اؾفٌسهاُ ؾال  1389تا ّوت ٍ هكاضوت جوؼی اظ فؼاالى تاظاض ؾطهایِ
ٍ پؽ اظ زضیافت هجَظ تاؾیؽ اظ ؾاظهاى تَضؼ ٍ اٍضاق تْازاض تا ؾطهایِ  3هیلیاضز ضیالی طی قواضُ  397632زض ازاضُ
ثثت قطوتّا ٍ هالىیت نٌؼتی تْطاى تِ ثثت ضؾیسُ اؾت .ایي قطوت تحت قواضُ  10836زض تاضید 1390/01/23
زضؾاظهاى تَضؼ ٍ اٍضاق تْازاض ثثت گطزیسُ ٍ اظ ایي ؾاظهاى هجَظ فؼالیت زضیافت ًوَزُ اؾت.
پؽ اظ تاؾیؽ ٍ تطاؾاؼ تطًاهِ وؿة ٍ واض قطوت ،ضًٍس زضیافت هجَظّای فؼالیت اظ ؾاظهاى تَضؼ آؿاظ گطزیسُ ٍ تا
پایاى ؾال  ٍ 1390پؽ اظ یىؿال فؼالیت هجَظّا تِ قطح جسٍل شیل زضیافت قس:
ًام هجَس

تاریخ دریافت

ضوارُ هجَس ًشد ساسهاى تَرس

هكاٍضُ ؾطهایِگصاضی

1390/1/23

121/136001

هكاٍضُ ػطضِ

1390/7/6

121/154006

هكاٍضُ پصیطـ

1390/11/5

121/166368

ؾثسگطزاًی

1390/12/3

121/169642

تا تَجِ تِ هجَظّای اذص قسُ ،اًَاع ذسهات لاتل اضائِ تَؾط قطوت هكاٍض ؾطهایِگصاضی آضهاى آتی تِ قطح ظیط
هیتاقس:
 هطاٍرُ سزهایِگذاری :تْیِ گعاضـّای ططح وؿة ٍ واض ( ،)Business Planهكاٍضُ اؾتطاتػیّای تاهیي
ؾطهایِ ،اظْاض ًظط ضاجغ تِ اضظـ شاتی اٍضاق تْازاض ٍ هحهَالت تَضؾی ،اضائة پیكٌْاز ذطیس ٍ فطٍـ اٍضاق
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تْازاض ٍ هحهَالت تَضؾی ،هكاٍضُ زض ذهَل تأؾیؽ ًْازّای هالی تحت ًظاضت ؾاظهاى تَضؼ ٍ پصیطـ
ًمف زض آىّا ٍ ؾایط اًَاع ذسهات التهازی -هالی.
 هطاٍرُ عزضِ :تْیِ ططح تَجیْی ٍ تیاًیِ ثثت جْت ػطضة اًَاع اٍضاق تْازاض (ؾْام ،اٍضاق هكاضوت ،نىَن
ٍ.)...
 هطاٍرُ پذیزش :تْیِ ططح تَجیْی ٍ تیاًیِ ثثت جْت پصیطـ اٍضاق تْازاض زض تَضؼ ٍ فطاتَضؼ.
 سثذگزداًی :اضائة ذسهات ؾثسگطزاًی ٍ تاظاضگطزاًی اٍضاق تْازاض ،تِ ًیاتت اظ ططف واضفطها.
فاضؽ اظ زؾتِتٌسی فَق ،اًَاع ذسهات لاتل اضائِ تَؾط قطوت هكاٍض ؾطهایِگصاضی آضهاى آتی ،تط حؿة هاّیت ذسهات
هیتَاًس تِ تطتیة ظیط طثمِتٌسی گطزز:
الف -خذهات سثذگزداًی ٍ صٌذٍقّای سزهایِگذاری
 اًؼماز لطاضزاز ؾثسگطزاًی تا افطاز حمَلی ٍ حمیمی
 هسیطیت نٌسٍقّای ؾطهایِگصاضی
 هتَلیگطی نٌسٍقّای ؾطهایِگصاضی
نٌسٍق ّایی وِ هسیطیت زاضایی آى تَؾط قطوت هكاٍض ؾطهایِ گصاضی آضهاى آتی اًجام هی قَز تِ قطح جسٍل شیل
هیتاقس:

ردیف

ًام صٌذٍقّای فعال ٍاحذ هذیزیت

هطخصات

1

صٌذٍق سزهایِگذاری لاتل هعاهلِ آرهاى سپْز آیٌذگاى (آسا)

ETF

2

صٌذٍق سزهایِگذاری آرهاى اًذیص

هرتلط

3

صٌذٍق سزهایِگذاری هطتزن سثحاى

زض ؾْام

4

صٌذٍق سزهایِگذاری ًیىَواری ًیه اًذیطاى ٌّز

هرتلط ٍ تا تمؿین ؾَز زٍضُای

5

صٌذٍق سزهایِگذاری لاتل هعاهلِ آرهاى آتی وَثز (آوَرد)

ETF

6

صٌذٍق سزهایِگذاری ارسش آفزیي گلزًگ

تا زضآهس ثاتت ٍ تمؿین ؾَز زٍضُ ای

الظم تِ شوط اؾت قطوت هكاٍض ؾطهایِگصاضی آضهاى آتی تا تىیِ تط تجطتِ ًیطٍّای هترهم ذَز ،اٍلیي نٌسٍق
ؾطهایِگصاضی لاتل هؼاهلِ ( )ETFتا ًام نٌسٍق ؾطهایِگصاضی لاتل هؼاهلِ آضهاى ؾپْط آیٌسگاى (آؾا) ضا تِ ػٌَاى اتعاض
ًَیي هالی ضاُ اًساظی ًوَز.
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ّنچٌیي نٌسٍقّایی وِ قطوت هكاٍض ؾطهایِ گصاضی آضهاى آتی هتَلی آىّا هیتاقس تِ قطح جسٍل شیل اضایِ
هیگطزز:

ردیف

ًام صٌذٍقّای فعال ٍاحذ هتَلی گزی

هطخصات

1

صٌذٍق سزهایِ گذاری آتیِ هلت

تا زضآهس ثاتت ٍ تا پیف تیٌی ؾَز

2

صٌذٍق سزهایِ گذاری اًذٍختِ هلت

تا زضآهس ثاتت ٍ ؾَز تضویي قسُ

3

صٌذٍق سزهایِگذاری جایشُ علوی ٍ فٌاٍری پیاهثز اعظن

تا زضآهس ثاتت ٍ ًیىَواضی

4

صٌذٍق سزهایِگذاری ًمص جْاى

زض ؾْام

5

صٌذٍق سزهایِگذاری اهیي آضٌا ایزاًیاى

تا زضآهس ثاتت ٍ تا پیف تیٌی ؾَز

6

صٌذٍق سزهایِگذاری هطتزن افك

زض ؾْام

7

صٌذٍق سزهایِگذاری تجارت ضاخصی وارداى

لاتل هؼاهلِ قاذهی ()ETF

8

صٌذٍق سزهایِ گذاری ویاى

)(ETFلاتل هؼاهلِ ٍ تا زضآهس ثاتت

9

صٌذٍق سزهایِگذاری سپْزخثزگاى ًفت

لاتل هؼاهلِ )(ETF

11

صٌذٍق سزهایِگذاری تاسارگزداًی هپٌا آضٌا

تاظاضگطزاى

11

صٌذٍق سزهایِگذاری تاسارگزداى صثا ًیه

تاظاضگطزاى

12

صٌذٍق سزهایِگذاری تا درآهذ ثاتت وَثز یىن

تا زضآهس ثاتت ٍ تا پیف تیٌی ؾَز

13

صٌذٍق سزهایِگذاری اختصاصی تاسارگزداًی هلت

تاظاضگطزاى

14

صٌذٍق سزهایِگذاری اًذیطِ سریي پاسارگاد

تا زضآهس ثاتت ٍ تا پیف تیٌی ؾَز

15

صٌذٍق سزهایِگذاری تَسعِ گزٍُ ًیىی

تا زضآهس ثاتت ٍ تا پیف تیٌی ؾَز

16

صٌذٍق سزهایِگذاری تاًه تَسعِ تعاٍى

زض ؾْام

17

صٌذٍق سزهایِگذاری پارًذ پایذار سپْز

لاتل هؼاهلِ ٍ تا زضآهس ثاتت )(ETF

18

صٌذٍق سزهایِگذاری تیي الوللی هْزآفزیي پارس

زض ؾْام

19

صٌذٍق سزهایِ¬گذاری ّویاى سپْز

زض ؾْام تاپیف تیٌی ؾَز

21

صٌذٍق سزهایِ گذاری ًیىَواری سًجیزُ اهیذ

تا زضآهس ثاتت ٍ ًیىَواضی

21

صٌذٍق سزهایِ گذاری اهیي یىن فزدا

لاتل هؼاهلِ ٍ تا زضآهس ثاتت ()ETF
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ب -خذهات هطاٍرُ هالی ٍ التصادی
 هكاٍضُ زض ططاحی ٍ اجطای ًظام هسیطیت ضیؿه؛
 هكاٍضُ زض ططاحی هحهَالت ٍ اتعاضّای هالی؛
 هكاٍضُ زض ذهَنیؾاظی قطوتّا ٍ تٌگاُّای زٍلتی؛
 تطضؾی ػولىطز ٍ ؾاذتاض هالی ٍ ػولیاتی گصقتِ؛
 تطضؾی ططحّای ؾطهایِگصاضی قطوت ّا ٍ اظْاضًظط ضاجغ تِ تَجیِپصیطی التهازی -هالی ّط یه؛
 هكاٍضُ زض ظهیٌِ ضاُاًساظی وؿة ٍ واض ،قاهل تْیِ ططح اهىاىؾٌجی ٍ تجاضی؛
 هكاٍضُ ٍ ووه تِ ططاحی ٍ اجطای ًظام تأهیي هالی ططحّا ٍ قطوتّای ؾطهایِپصیطً ،ظیط اًتكاض
اٍضاق هكاضوت ،نىَن ،گَاّی ؾپطزُ ٍ ...؛
 تطضؾی ًظام وٌتطل هسیطیتی ٍ حؿاتساضی هالی-نٌؼتی قطوتّا ٍ اضائة پیكٌْاز جْت تْثَز.

ج -خذهات هطاٍرُ عزضِ ٍ پذیزش
 هكاٍضُ زض افعایف ؾطهایِ قطوتّای ؾْاهی ػام؛
 هكاٍضُ زض اًتكاض نىَن ،اٍضاق هكاضوت ٍ گَاّی ؾپطزُ؛
 هكاٍضُ تطای ططاحی ؾاذتاض تاهیي هالی قطوتّا ٍ پطٍغُّا؛
 هكاٍضُ زض پصیطـ قطوتّا ٍ واالّا زض تَضؼ ،فطاتَضؼ ٍ تَضؼ واال.

د -خذهات هطاٍرُ سزهایِگذاری تِ ًْادّای هالی
 تْیِ ٍ اضایِ هحتَای هكاٍضُ ؾطهایِ گصاضی ٍ ذسهات اطالع ضؾاًی ٍ پطزاظـ هالی تِ ًْازّای هالی
 اضایِ هكاٍضُ تِ ًْازّای هالی زض ذهَل تطٍظ ضؾاًی ؾایت ٍ جصب ٍ ًگْساضی هكتطیاى آًالیي
 تاظتیٌی پَضتفَی هَجَز ٍ اضائة پیكٌْاز زض هَضز تطویة ولی ؾثس اٍضاق تْازاض تا شوط زضنس
ؾطهایِ گصاضی زض ّط یه اظ اًَاع اٍضاق تْازاض ٍ زالیل اًتراب ّط یه قاهل قطحی اظ چكناًساظ
التهازی آى
 اضائة گعاضـّای هَضزی اظ ٍضؼیت نٌایغ ٍ قطوتّای ذال هَضزًظط
 اضائة گعاضـّای ازٍاضی هاّاًِ اظ ػولىطز ؾثس اٍضاق تْازاض
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 اضائة پیكٌْازّای انالحی جْت تـییط ؾثس اٍضاق تْازاض واضفطها زض تاظُّای ظهاًی هؼیي
(هاّاًِ) یا تِ تكریم هكاٍض یا حؿة زضذَاؾت
 اضائة ؾیگٌالّای ذطیسٍفطٍـ زض هَضز ؾْام ذال هَضزًظط زض تاظُّای ظهاًی هؼیي ٍ تَافكقسُ
 اضائة گعاضـّای اضظقیاتی قطوتّای تَضؾی ٍ ؿیطتَضؾی
 هكاٍضُ ٍ اضائة ضاٌّوایی ّای الظم جْت آقٌایی واضفطها تا لَاًیي ٍ همطضات فؼالیت زض تاظاض اٍضاق تْازاض
 هكاٍضُ زض اضظقگصاضی تلَنّای هؼاهالتی ٍ هؿاػست زض اًجام هؼاهلِ آًْا

ج) تزکیة داراییها

ٍضؼیت تطاظ هالی قطوت زض تاضید  1394/12/29تطاؾاؼ نَضتّای هالی حؿاتطؾی قسُ تِ قطح شیل هیتاقس:
داراییّا

هثلغ (هیلیَى ریال)

تذّیّا ٍ سزهایِ

هثلغ (هیلیَى ریال)

جاضی

14،920

جاضی

33،935

تلٌسهست

37،104

تلٌسهست

847

-

-

ؾطهایِ

17،242

جوغ

52،024

جوغ

52،024

الظم تِ شوط اؾت تِ هٌظَض زضیافت هجَظّای فؼالیت شوط قسُ ،تىویل ؾثس ذسهات ٍ ًیل تِ اّساف تطًاهِ وؿة ٍ واض ٍ
ّوچٌیي تطاؾاؼ زؾتَضالؼولّای هَجَز ؾاظهاى تَضؼ ،ؾطهایِ قطوت تٌا تِ ههَتِ هَضخ  1390/04/20هجوغ
ػوَهی فَقالؼازُ زض تاضید  1390/06/08اظ هثلؾ  3هیلیاضز ضیال تِ  8هیلیاضز ضیال ٍ زض تاضید  ٍ 1394/05/08تِ اؾتٌاز
نَضتجلؿِ هجوغ ػوَهی فَق الؼازُ هَضخ  1394/03/16اظ هثلؾ  8هیلیاضز ضیال تِ  20هیلیاضز ضیال افعایف پیسا ًوَز.

د) ساختار مالی

سال 1394

ًسثت هالی
ًؿثت ؾَز ػولیاتی تِ زضآهس

()74.5

ًؿثت ؾَز ذالم تِ زضآهس

()4547.

ًؿثت گطزـ زاضائیْا

04.0
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ًؿثت جاضی

04..

ؾطهایِ زض گطزـ ذالم (هیلیَى ضیال)

()41004.

ًؿثت تسّی تِ حمَق ناحثاى ؾْام

1404

ًؿثت تاظزُ زاضائیْا ()ROA

()74.

ه) تزکیة نیزوی انسانی تزاساس مذرک تحصیلی و حزفهای تورس

تطویة ًیطٍی اًؿاًی تطاؾاؼ  )1هساضن تحهیلی ٍ  )2حطفِ ای تَضؼ تا تاضید  1394/12/29تِ قطح جساٍل شیل
هیتاقس:
جسٍل قواضُ :1

تزویة ًیزٍی اًساًی اس هٌظز هذارن تحصیلی
ردیف

ًَع هذرن تحصیلی

تعذاد

1

داًطجَی دوتزی

ً 7فط

2

فَقلیساًس

ً18فط

3

لیساًس

ً6فط

4

سایز

ً3فط
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جسٍل قواضُ :2

تزویة ًیزٍی اًساًی اس هٌظز هذارن حزفِای
ردیف

ًَع هذرن تحصیلی

تعذاد

1

اصَل تاسار سزهایِ

ً14فط

2

تحلیلگزی تاسار سزهایِ

ً8فط

3

هذیزیت سثذ اٍراق تْادار

ً2فط

4

هعاهلِگزی تاسار سزهایِ

ً8فط

5

وارضٌاسی عزضِ ٍ پذیزش

ً8فط

6

CFA

ً2فط

7

CIIA

ً1فط

* هٌظَض هساضن هطتثط تِ قطح ظیط هیتاقس:
 ٍ CIIAؾایط هساضن حطفِای اضائِ قسُ تَؾط ؾاظهاى تَضؼ ٍ اٍضاق تْازاض
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