ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
ر واﺑ ﻂ ﻋ ﻤ ﻮ ﻣ ﻲ و ﺑ ﻴ ﻦ اﻟ ﻤﻠ ﻞ
 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
اﯾﺴﻨﺎ  ۹۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺑﺎﻗﺮی :ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻨﺼﻮری ﻫﻨﻮز ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ
 دﺑﯿﺮ ﺳـﺘﺎد ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻣﺮگ ﻗﺎﺿـﯽ ﻣﻨﺼـﻮری ﺑﺮای دﺳـﺘﮕﺎه ﻗﻀـﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻣـﺎن ﻫﻨـﻮز ﻣﺒﻬـﻢ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ
ﭘﺮوﻧﺪه ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎی ز ﯾﺎدی وﺟﻮد دارد اﻣﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮﺿﻊ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۷۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

آﻏﺎز وار ﯾﺰ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن
 رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه ﻣﺤﺎﺳـــﺒﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤــﻪای ﺳﺎزﻣــﺎن ﺗــﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺟﺰﺋﯿــﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘــﻮق و ﻣﺘﻨــﺎﺳﺐ ﺳــﺎزی ﺣﻘــﻮق ﻣﺴـــﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان و
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﮐﺮد.
ﻓﺮارو  ۶۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﭘﺴﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ
 ﺣﻤﯿـﺪرﺿﺎ ﮔـﻮدرزی ﮔـﻮدرزی وﮐﯿـﻞ ﻣـﺪاﻓﻊ ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﮔﻔﺖ :دادﮔـﺎه ﻣـﻮﮐﻠﻢ را ﺑﻪ اﺗﻬـﺎم اﻓـﺘﺮا ﺑﻪ  ۴ﻣـﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰ ﯾﺮی ﻣﺤﮑـﻮم
ﮐﺮده و درﺑﺎره اﺗﻬﺎﻣﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﻮﮐﻠﻢ ﺣﮑﻢ ﺑﺮاﺋﺖ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ  ۷۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ در ﻣﺠﻠﺲ
 ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﻃﺮﺣﯽ را ﺗـﺪوﯾﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪﮔﺎن در ﯾﺎﻓﺖ ﺳـﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ
ﮐﻪ در ﺷﺶ دﻫﮏ اول درآﻣﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ۵ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺳﻬﺎم اﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۶۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺗﺎﻻرﻫﺎ
 اﺳـﺘﺎﻧﺪار ﺗﻬﺮان ﺿـﻤﻦ ﻣﺨـﺎﻟﻔﺖ ﺑـﺎ ﺑﺎزﮔﺸـﺎﯾﯽ ﺗﺎﻻرﻫـﺎی ﻋﺮوﺳـﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺴـﺌﻮل ﺳـﺘﺎد ﻣﻘـﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﮐﺮوﻧﺎ
اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺗﺎﻻرﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ و ﻏﯿﺮه ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻋﺼﺮ اﯾﺮان  ۶۹ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻨﺼﻮری:از ﻓﺮار ﺗﺎ ﻣﺮگ
 ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ ﻣﻨﺼـﻮری ،ﺑـﺎزﭘﺮس ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ اﺟﺮاﺋﯿـﺎت ﻟﻮاﺳـﺎن ﻣﺘﻬﻢ ردﯾـﻒ ﻧﻪ ﭘﺮوﻧـﺪه ﻃـﺒﺮی ،ﺑـﺎ ﻣﺮﮔﯽ ﮐﻪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ و ﭼﺮاﯾﯽ آن ﻫﻨﻮز در
ﭘﺮده اﺑﻬﺎم اﺳﺖ دو ﻫﻔﺘﻪ آﺧﺮ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺬراﻧﺪ؟
ﺳﯿﻨﺎﭘﺮس  ۶۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اوراق ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱

 ﻣﻌـﺎون درآﻣــﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣـﺎن اﻣـﻮر ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﮐﺸـﻮر از اﺟﺮای ﭘﺮوژه اﺑﻼـغ اﻟﮑـﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اوراق ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ ﺧـﺒﺮ
دا د .
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۴۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﮐﻤﺎﻟﻮﻧﺪی :آژاﻧﺲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯽﻣﺒﻨﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﮑﻨﺪ
 ﺳـــﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣـــﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺗﺎﮐﯿـــﺪ ﮐﺮد آژاﻧﺲ و اﻋﻀـــﺎی آن ﺑﺎﯾـــﺪ ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﺑـــﺪﻋﺖ ﻏﯿﺮاﺻــﻮﻟﯽ و ﺧﻄﺮﻧــﺎک ﮐــﻪ ﻣﺨـــﺪوشﮐﻨﻨـــﺪه
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ  ۴۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ﺻﻤﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ
 ﺳـﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠـﺎرت در ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺤﺒـﻮﺑﻪ ﻓﮑـﻮری را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳـﺮﭘﺮﺳﺖ رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ اﯾﻦ وزارﺗﺨـﺎﻧﻪ ﻣﻨﺼـﻮب
ﮐﺮد.
آﻓﺘﺎب  ۵۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

روﯾﺘﺮز :ﻧﻔﺘﮑﺶ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ آبﻫﺎی وﻧﺰوﺋﻼ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ
 ﻧﻔﺘﮑﺶ اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﻠﺴﺎن ﺑﻪ آبﻫﺎی وﻧﺰوﺋﻼ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ.

ﭘﯿﺸﺨﻮان روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۵

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۷

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۸

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۹

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۳

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ/ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ ﺻﻨﺪوق  ۲ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺪ

ﻣﻨﺒ ﻊ

دﯾ ﮕ ﺮ
ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

رﻫﯿﺎب ﻧﯿﻮز

۶۲

اﻟ ﻒ

۶۲

ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ دآﻧ ﻼ ﯾ ﻦ

۶۲

ارزش ﺻﻨﺪوق  ETFدوﻟﺖ  ۲.۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ /آﻏﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼت از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﺧﺒ ﺮ ﻓﻮ ر ی

۶۲

ارزش ﺻﻨﺪوق  ETFدوﻟﺖ  ۲.۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ

اﯾﺮان ﺟﯿﺐ

۶۲

ارزش ﺻﻨﺪوق  ETFدوﻟﺖ ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ /ﺷﺮوع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ

دراﻣﺪ ﻧﯿﻮز

۶۲

اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

آر ﯾﺎﻧﯿﻮز

۶۲

اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﻋﺼﺮ ﺑﺎزار

۶۲

ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ﻧ ﯿ ﻮ ز

۶۲

اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

اﮐﻮﻓﺎرس

۶۲

اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ

ﮔﺴﺘﺮش

۶۲

اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﺷ ﻤﺎ ﻧ ﯿ ﻮ ز

۶۲

ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۶۲

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﯾﺮان

۶۲

اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ/ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ ﺻﻨﺪوق  ۲ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺪ

اﻓ ﻖ ﻧﯿﻮز

۶۲

»داراﯾﮑﻢ« از ﻓﺮدا در ﭘﻮرﺗﻔﻮی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺑﻮرس ۲۴

۶۲

اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  -ﻣﯽ ﻣﺘﺎﻟﺰ

ﻣ ﯽ ﻣ ﺘﺎﻟ ﺰ

۶۲

ﻧ ﻮ د ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ی

۶۲

ﭘﻮ ل ﻧﯿﻮز

۶۲

اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ارزش ﺻﻨﺪوق  ETFدوﻟﺖ ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ /ﺷﺮوع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ارزش ﺻﻨﺪوق  ETFﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ؟

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ/ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ ﺻﻨﺪوق  ۲.۲ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺪ
اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۶

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ/ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ ﺻﻨﺪوق  ۲.۲ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺪ

ﻣﻨﺒ ﻊ

دﯾ ﮕ ﺮ
ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

اﻧ ﺘ ﺨﺎ ب

۶۲

داﻧﺎ

۶۱

اراﻧﯿﮑﻮ

۶۲

ﺟﺎ م ﻧ ﯿ ﻮ ز

۶۲

ﭘﺎ ﯾ ﮕﺎ ه ﺧ ﺒ ﺮ ی ﺑﺎﻧ ﮑ ﺪا ر ی
اﻟ ﮑ ﺘ ﺮ وﻧ ﯿ ﮏ

۶۲

داراﯾﮑﻢ از ﻓﺮدا در ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ

ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﻮز

۶۲

اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ/ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ ﺻﻨﺪوق ۲ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺪ

ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ

۶۱

داراﯾﮑﻢ از  ۴ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد

ﺑﺎ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د

۶۲

ﻣﺸﺮق

۶۱

راﻫﺒﺮد ﻣﻌﺎﺻﺮ

۶۱

ا ﯾ ﺴ ﺘﺎﻧ ﯿ ﻮ ز

۶۱

اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ /ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ ﺻﻨﺪوق  ۲ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺪ
ا ﻣ ﮑﺎ ن ﻣ ﻌﺎ ﻣﻠ ﻪ ا وﻟ ﯿ ﻦ ﺻ ﻨ ﺪ و ق وا ﺳ ﻄ ﻪ ﮔ ﺮ ی . . .
زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﻧﻤﺎد »داراﯾﮑﻢ« از ﻓﺮدا در ﺑﻮرس ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد  -ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ-راﻫﺒﺮد ﻣﻌﺎﺻﺮ
اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۷

۳۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۶:۴۵

اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ/ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ ﺻﻨﺪوق
 ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ
 رﻫﯿﺎب ﻧﯿﻮز /

۰

۰

 ۶۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۴۵۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﻧ ﻮاﻧ ﺪ ﯾ ﺶ

ﻣﻌــﺎون ﺑﯿﻤـﻪ و ﺑﺎﻧــﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼــﺎدی و داراﯾﯽ ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ واﺣــﺪﻫﺎی اوﻟﯿـﻦ ﺻــﻨﺪوق واﺳــﻄﻪﮔﺮی ﻣــﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ارزش واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﻪ ﮔﺰارش رﻫﯿﺎب ﻋﺒﺎس ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﮐﻪ
ﻗﺮار ﺑــﻮد از اول ﺗﯿﺮﻣــﺎه وارد ﻣﻌــﺎﻣﻠﻪ ﺷــﻮد ،ﮔﻔـﺖ :واﺣــﺪﻫﺎی اوﻟﯿـﻦ ﺻﻨـﺪوق ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟـﺖ ﻣﻮﺳـﻮم ﺑﻪ
ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.
 ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.


وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن

ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رﻫﯿﺎب ﻋﺒﺎس ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﮐﻪ
ﻗﺮار ﺑـﻮد از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺷـﻮد ،ﮔﻔـﺖ :واﺣــﺪﻫﺎی اوﻟﯿـﻦ ﺻﻨـﺪوق ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻧﻤﺎد آن ﺑﻪ ﻧﺎم داراﯾﮑﻢ در ﺑﻮرس ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔﻮ )ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺳ ﻬﺎ م( ﺧ ﻮ د ﺑﺒﯿﻨﻨ ﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤـﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از  ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳـﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۱۸

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧـﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗﺎی اﺣﺘﺸﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.

۳۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۵:۰۲

اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 اﻟ ﻒ /

۰

۰

 ۶۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۴۵۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﻧ ﻮاﻧ ﺪ ﯾ ﺶ

ﻣﻌــﺎون ﺑﯿﻤـﻪ و ﺑﺎﻧــﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼــﺎدی و داراﯾﯽ ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ واﺣــﺪﻫﺎی اوﻟﯿـﻦ ﺻــﻨﺪوق واﺳــﻄﻪﮔﺮی ﻣــﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ارزش واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻋﺒﺎس ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس ،در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ
ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮد از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺷـﻮد ،ﮔﻔﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.
 ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
 وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻋﺒﺎس ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس ،در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ
ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﻧﻤﺎد آن ﺑﻪ ﻧﺎم داراﯾﮑﻢ در ﺑﻮرس ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔﻮ )ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺳ ﻬﺎ م( ﺧ ﻮ د ﺑﺒﯿﻨﻨ ﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ

ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.

۳۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۶:۳۶

ارزش ﺻﻨﺪوق  ETFدوﻟﺖ ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ /ﺷﺮوع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ دآﻧ ﻼ ﯾ ﻦ /

۰

۰

 ۶۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۴۴۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﻧ ﻮاﻧ ﺪ ﯾ ﺶ

ﻣﻌــﺎون ﺑﯿﻤـﻪ و ﺑﺎﻧــﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼــﺎدی و داراﯾﯽ ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ واﺣــﺪﻫﺎی اوﻟﯿـﻦ ﺻــﻨﺪوق واﺳــﻄﻪﮔﺮی ﻣــﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ارزش واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
 ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼـﯾﻦ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺳــﻨﺎ ،ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑـﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق
واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮد از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ
ﺑﻮرﺳــﯽ دوﻟـﺖ ﻣﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ ﺻــﻨﺪوق واﺳــﻄﻪﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣـــﺎه  ۹۹در ﺑــﻮرس ﻗﺎﺑــﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ
وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﻧﻤـﺎد آن ﺑﻪ ﻧـﺎم داراﯾﮑﻢ در ﺑﻮرس ﺑـﺎز ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش آن
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۰

را در ﭘﺮﺗﻔﻮ )ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎم( ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﯿﻨ ﮏ ﮐ ﻮﺗﺎ ه ﻟﯿﻨ ﮏ ﮐﭙ ﯽ ﺷ ﺪ
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ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﻧ ﻮاﻧ ﺪ ﯾ ﺶ

ﻣﻌــﺎون ﺑﯿﻤـﻪ و ﺑﺎﻧــﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼــﺎدی و داراﯾﯽ ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ واﺣــﺪﻫﺎی اوﻟﯿـﻦ ﺻــﻨﺪوق واﺳــﻄﻪﮔﺮی ﻣــﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ارزش واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد ،واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد
ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﮔﻔﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.
 ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.

 وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ۲۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۲۵درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ واﺣﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ارزش واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد ،واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘـﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣــﺎه ﻧﻤــﺎد آن ﺑـﻪ ﻧــﺎم »داراﯾﮑـﻢ« در ﺑـﻮرس ﺑــﺎز ﻣﯽﺷـﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔﻮ
)ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎم( ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـــﻮرد ﮐﺴـــﺎﻧﯽ ﮐـــﻪ ز ﯾﺮ ﺳــﻦ ﻗـــﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴـــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔــﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـــﺎ ﻫــﻢ ﺑﺎﯾـــﺪ از ﻃﺮ ﯾـــﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـــﺎ در ﺳﺎﻣـــﺎﻧﻪ
ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ۲۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۲۵درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ:
ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﻣﻌــﺎون ﺑﯿﻤـﻪ و ﺑﺎﻧــﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼــﺎدی و داراﯾﯽ ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ واﺣــﺪﻫﺎی اوﻟﯿـﻦ ﺻــﻨﺪوق واﺳــﻄﻪﮔﺮی ﻣــﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ ...

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﮔﻔﺖوﮔـﻮ ﺑـﺎ ﻓـﺎرس ،در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد ،واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ
ﯾﮑـﻢ از اول ﺗﯿﺮﻣــﺎه وارد ﻣﻌــﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﮔﻔـﺖ :واﺣــﺪﻫﺎی اوﻟﯿـﻦ ﺻــﻨﺪوق ﻗﺎﺑــﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳــﯽ دوﻟـﺖ ﻣﻮﺳـﻮم ﺑﻪ
ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.
 ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
 وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ۲۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۲۵درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ واﺣﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ارزش واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﮔﻔﺖوﮔـﻮ ﺑـﺎ ﻓـﺎرس ،در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد ،واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ
ﯾﮑـﻢ از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﮔﻔـﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿـﻦ ﺻــﻨﺪوق ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟـﺖ ﻣﻮﺳـﻮم ﺑﻪ
ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘـﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣــﺎه ﻧﻤــﺎد آن ﺑـﻪ ﻧــﺎم »داراﯾﮑـﻢ« در ﺑـﻮرس ﺑــﺎز ﻣﯽﺷـﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔﻮ
)ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎم( ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۳

ﺑﻪ ۲۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۲۵درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ:
ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.

۳۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۸:۱۳

ارزش ﺻﻨﺪوق  ETFدوﻟﺖ ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ /ﺷﺮوع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
 دراﻣﺪ ﻧﯿﻮز /

۰

۰

 ۶۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۴۴۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﻧ ﻮاﻧ ﺪ ﯾ ﺶ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﻪ ﮔﺰارش درآﻣﺪ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳـﻨﺎ ،ﻋﺒﺎس ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ
ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ ﮐـﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮد از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺷـﻮد ،ﮔﻔـﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿـﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ
دوﻟـﺖ ﻣﻮﺳــﻮم ﺑـﻪ ﺻــﻨﺪوق واﺳــﻄﻪﮔﺮی ﻣــﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣـــﺎه  ۹۹در ﺑــﻮرس ﻗﺎﺑــﻞ ﺧﺮ ﯾــﺪ وﻓﺮوش
ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﻧﻤـﺎد آن ﺑﻪ ﻧﺎم داراﯾﮑﻢ در ﺑﻮرس ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔﻮ
)ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎم( ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
 ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
 وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ :ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤـﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿـﻦ ﺻــﻨﺪوق واﺳــﻄﻪﮔﺮی
ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ارزش واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺑﯿﺶ از دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش درآﻣﺪ ﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳـﻨﺎ ،ﻋﺒﺎس ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ

ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮد از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ
دوﻟـﺖ ﻣﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ ﺻــﻨﺪوق واﺳــﻄﻪﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣـــﺎه  ۹۹در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑــﻞ ﺧﺮ ﯾــﺪ وﻓﺮوش
ﻣﯽﺷـﻮد؛ اﻟﺒﺘـﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣــﺎه ﻧﻤــﺎد آن ﺑـﻪ ﻧـﺎم داراﯾﮑـﻢ در ﺑـﻮرس ﺑـﺎز ﻣﯽﺷـﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ارزش آن را در
ﭘﺮﺗﻔﻮ )ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎم( ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.

۳۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

۱۵:۴۴

اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 آر ﯾ ﺎ ﻧ ﯿ ﻮ ز /

۰

۰

 ۶۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۴۴۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﻧ ﻮاﻧ ﺪ ﯾ ﺶ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری آر ﯾﺎ  -اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧـﺒﺮﮔﺰاری آر ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺳـﻨﺎ ،ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق
واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ ﮐـﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮد از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺷـﻮد ،ﮔﻔـﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿـﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ
ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش
ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﻧﻤـﺎد آن ﺑﻪ ﻧﺎم داراﯾﮑﻢ در ﺑﻮرس ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔﻮ
)ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎم( ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
 ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ

ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
 وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺧﺒﺮﮔﺰاری آر ﯾﺎ  -ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی
ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ارزش واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺑﯿﺶ از دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺧـﺒﺮﮔﺰاری آر ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺳـﻨﺎ ،ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑـﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق
واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮد از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ
ﺑﻮرﺳــﯽ دوﻟـﺖ ﻣﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ ﺻــﻨﺪوق واﺳــﻄﻪﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣـــﺎه  ۹۹در ﺑــﻮرس ﻗﺎﺑــﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ
وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﻧﻤـﺎد آن ﺑﻪ ﻧـﺎم داراﯾﮑﻢ در ﺑﻮرس ﺑـﺎز ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش آن
را در ﭘﺮﺗﻔﻮ )ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎم( ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۶

ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.

۳۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۴:۵۹

اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ﻋﺼﺮ ﺑﺎزار /

۰

۰

 ۶۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۴۳۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﻧ ﻮاﻧ ﺪ ﯾ ﺶ

ﻋﺼـﺮ ﺑﺎزار -ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از
روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ارزش واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی »ﻋﺼـﺮ ﺑﺎزار« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳـﻨﺎ ،ﻋﺒﺎس ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد واﺣـﺪﻫﺎی
ﺻﻨـﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ ﮐـﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮد از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺷـﻮد ،ﮔﻔـﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗـﺎﺑﻞ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ
وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﻧﻤـﺎد آن ﺑﻪ ﻧـﺎم داراﯾﮑﻢ در ﺑﻮرس ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش آن را
در ﭘﺮﺗﻔﻮ )ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎم( ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
 ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
 وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی »ﻋﺼـﺮ ﺑﺎزار« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳـﻨﺎ ،ﻋﺒﺎس ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد واﺣـﺪﻫﺎی
ﺻﻨـﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗـﺎﺑﻞ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ
وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﻧﻤـﺎد آن ﺑﻪ ﻧـﺎم داراﯾﮑﻢ در ﺑﻮرس ﺑـﺎز ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش آن
را در ﭘﺮﺗﻔﻮ )ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎم( ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ

اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
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ارزش ﺻﻨﺪوق  ETFﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ؟
 ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ﻧ ﯿ ﻮ ز /

۰

۰

 ۶۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۴۳۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﻧ ﻮاﻧ ﺪ ﯾ ﺶ

ﻣﻌــﺎون ﺑﯿﻤـﻪ و ﺑﺎﻧــﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼــﺎدی و داراﯾﯽ ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ واﺣــﺪﻫﺎی اوﻟﯿـﻦ ﺻــﻨﺪوق واﺳــﻄﻪﮔﺮی ﻣــﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ارزش واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼــﺎدﻧﯿﻮز ،ﻋﺒــﺎس ﻣﻌﻤــﺎرﻧﮋاد در ﮔﻔـﺖوﮔـﻮ ﺑــﺎ ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﻓــﺎرس ،در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑـﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷــﺪه ﺑـﻮد،
واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ
وﻓ ﺮو ش ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
 ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
 وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ۲۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۲۵درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼــﺎدﻧﯿﻮز ،ﻋﺒــﺎس ﻣﻌﻤــﺎرﻧﮋاد در ﮔﻔـﺖوﮔـﻮ ﺑــﺎ ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﻓــﺎرس ،در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑـﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷــﺪه ﺑـﻮد،
واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از اول ﺗﯿﺮﻣﺎه وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :واﺣﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ
وﻓ ﺮو ش ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘـﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣــﺎه ﻧﻤــﺎد آن ﺑـﻪ ﻧــﺎم »داراﯾﮑـﻢ« در ﺑـﻮرس ﺑــﺎز ﻣﯽﺷـﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔﻮ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۲۸

)ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎم( ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ۲۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۲۵درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ:
ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﻠﯽ  ۰ﻧﻔﺮ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﻧﺪ
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اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 اﮐﻮﻓﺎرس /

۰

۰

 ۶۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ
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ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﻧ ﻮاﻧ ﺪ ﯾ ﺶ

اﮐﻮﻓﺎرس :ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از
روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ارزش واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﮔﻔﺖوﮔـﻮ ﺑـﺎ ﻓـﺎرس ،در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد ،واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ
ﯾﮑـﻢ از اول ﺗﯿﺮﻣــﺎه وارد ﻣﻌــﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﮔﻔـﺖ :واﺣــﺪﻫﺎی اوﻟﯿـﻦ ﺻــﻨﺪوق ﻗﺎﺑــﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳــﯽ دوﻟـﺖ ﻣﻮﺳـﻮم ﺑﻪ
ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.
 ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.

 وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ۲۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۲۵درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﮔﻔﺖوﮔـﻮ ﺑـﺎ ﻓـﺎرس ،در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد ،واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ
ﯾﮑـﻢ از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﮔﻔـﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿـﻦ ﺻــﻨﺪوق ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟـﺖ ﻣﻮﺳـﻮم ﺑﻪ
ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘـﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣــﺎه ﻧﻤــﺎد آن ﺑـﻪ ﻧــﺎم »داراﯾﮑـﻢ« در ﺑـﻮرس ﺑــﺎز ﻣﯽﺷـﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔﻮ
)ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎم( ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ۲۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۲۵درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ:
ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.

۳۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

۱۵:۳۶

اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ
 ﮔﺴﺘﺮش /

۰

۰

 ۶۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۴۳۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﻧ ﻮاﻧ ﺪ ﯾ ﺶ

ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤـﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺻــﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ارزش واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮد از اول
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۰

ﺗﯿﺮﻣــﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺷـﻮد ،اﻇﻬـﺎرﮐﺮد :واﺣــﺪﻫﺎی ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺻــﻨﺪوق ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳــﯽ دوﻟـﺖ ﻣﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ ﺻــﻨﺪوق
واﺳـﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣﺎه
ﻧﻤﺎد آن ﺑﻪ ﻧﺎم داراﯾﮑﻢ در ﺑﻮرس ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔﻮ )ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎم( ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
 ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴـﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫـﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷـﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳـﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳـﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
 ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.

ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮد از اول
ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺷـﻮد ،اﻇﻬـﺎرﮐﺮد :واﺣـﺪﻫﺎی ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟـﺖ ﻣﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ ﺻـﻨﺪوق
واﺳــﻄﻪﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣــﺎه  ۹۹در ﺑــﻮرس ﻗﺎﺑــﻞ ﺧﺮ ﯾــﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷــﻮد؛ اﻟﺒﺘـﻪ از ﻓﺮدا اول
ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﻧﻤـﺎد آن ﺑـﻪ ﻧـﺎم داراﯾﮑـﻢ در ﺑـﻮرس ﺑـﺎز ﻣﯽﺷـﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔـﻮ )ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺳــﻬﺎم( ﺧـﻮد
ﺑﺒﯿﻨﻨ ﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ارزش واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﻃﺒـﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣـﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣـﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
آن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۱

۳۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۵:۳۱

اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ﺷ ﻤﺎ ﻧ ﯿ ﻮ ز /

۰

۰

 ۶۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۴۳۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﻧ ﻮاﻧ ﺪ ﯾ ﺶ

ﻣﻌــﺎون ﺑﯿﻤـﻪ و ﺑﺎﻧــﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼــﺎدی و داراﯾﯽ ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ واﺣــﺪﻫﺎی اوﻟﯿـﻦ ﺻــﻨﺪوق واﺳــﻄﻪﮔﺮی ﻣــﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ارزش واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
 ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷـﻤﺎﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺳـﻨﺎ ،ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ
ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮد از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ
دوﻟـﺖ ﻣﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ ﺻــﻨﺪوق واﺳــﻄﻪﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣـــﺎه  ۹۹در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑــﻞ ﺧﺮ ﯾــﺪ وﻓﺮوش
ﻣﯽﺷـﻮد؛ اﻟﺒﺘـﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣــﺎه ﻧﻤــﺎد آن ﺑـﻪ ﻧـﺎم داراﯾﮑـﻢ در ﺑـﻮرس ﺑـﺎز ﻣﯽﺷـﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ارزش آن را در
ﭘﺮﺗﻔﻮ )ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎم( ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾـﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﻣـﻮرد آﺧﺮ ﯾـﻦ آﻣـﺎر از ﺻـﻨﺪوق ﮔﻔـﺖ۳ :و ﻧﯿـﻢ ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪ واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی
ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ ﺛﺒـﺖﻧـﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ در اﺑﺘـﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣــﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧــﺪ اﻣــﺎ از اﯾـﻦ ﻣﺒﻠـﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺗﮑﺮاری ﺑــﻮد و در ﻧﻬــﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﭘـﻮل از ﻃﺮ ﯾـﻖ اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق ﺟﻤـﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۲

ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.

۳۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۶:۳۰

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺮان اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ﻓ ﺼ ﻞ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د /
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ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﻧ ﻮاﻧ ﺪ ﯾ ﺶ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎزارﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ )ﺳـﻨﺎ( ،ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق
واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ ﮐـﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮد از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺷـﻮد ،ﮔﻔـﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿـﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ
ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش
ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﻧﻤـﺎد آن ﺑﻪ ﻧﺎم داراﯾﮑﻢ در ﺑﻮرس ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔﻮ
)ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎم( ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
 ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
 وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ :ﻓﺼـﻞ اﻗﺘﺼـﺎد  -ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۳

واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ارزش واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق
ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎزارﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ )ﺳـﻨﺎ( ،ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق
واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮد از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ
ﺑﻮرﺳــﯽ دوﻟـﺖ ﻣﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ ﺻــﻨﺪوق واﺳــﻄﻪﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣـــﺎه  ۹۹در ﺑــﻮرس ﻗﺎﺑــﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ
وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﻧﻤـﺎد آن ﺑﻪ ﻧـﺎم داراﯾﮑﻢ در ﺑﻮرس ﺑـﺎز ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش آن
را در ﭘﺮﺗﻔﻮ )ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎم( ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.

۳۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۴:۲۷

اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان /

۰

۰

 ۶۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۴۳۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﻧ ﻮاﻧ ﺪ ﯾ ﺶ

ﻣﻌــﺎون ﺑﯿﻤـﻪ و ﺑﺎﻧــﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼــﺎدی و داراﯾﯽ ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ واﺣــﺪﻫﺎی اوﻟﯿـﻦ ﺻــﻨﺪوق واﺳــﻄﻪﮔﺮی ﻣــﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ارزش واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۴

 ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
 ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎزارﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ )ﺳـﻨﺎ( ،ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق
واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮد از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ
ﺑﻮرﺳــﯽ دوﻟـﺖ ﻣﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ ﺻــﻨﺪوق واﺳــﻄﻪﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣـــﺎه  ۹۹در ﺑــﻮرس ﻗﺎﺑــﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ
وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﻧﻤـﺎد آن ﺑﻪ ﻧـﺎم داراﯾﮑﻢ در ﺑﻮرس ﺑـﺎز ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش آن
را در ﭘﺮﺗﻔﻮ )ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎم( ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
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اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ/ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ ﺻﻨﺪوق
 ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ
 اﻓ ﻖ ﻧﯿﻮز /

۰

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۰

 ۶۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۴۳۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﻧ ﻮاﻧ ﺪ ﯾ ﺶ

۳۵

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﻗﺘﺼـﺎدی ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﻓـﺎرس ،در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد واﺣـﺪﻫﺎی
ﺻﻨـﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ ﮐـﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮد از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺷـﻮد ،ﮔﻔـﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗـﺎﺑﻞ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ
وﻓ ﺮو ش ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
 اﻟﺒﺘﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻧﻤﺎد آن ﺑﻪ ﻧﺎم داراﯾﮑﻢ در ﺑﻮرس ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔﻮ )ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺳ ﻬﺎ م( ﺧ ﻮ د ﺑﺒﯿﻨﻨ ﺪ.
 ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.

ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﮔﻔﺖوﮔـﻮ ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﻗﺘﺼـﺎدی ﺧـﺒﺮﮔﺰاری ﻓـﺎرس ،در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد واﺣـﺪﻫﺎی
ﺻﻨـﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗـﺎﺑﻞ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ
وﻓ ﺮو ش ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﻧﻤﺎد آن ﺑﻪ ﻧﺎم داراﯾﮑﻢ در ﺑﻮرس ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔﻮ )ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺳ ﻬﺎ م( ﺧ ﻮ د ﺑﺒﯿﻨﻨ ﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ

ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.

۳۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

۱۵:۳۳

»داراﯾﮑﻢ« از ﻓﺮدا در ﭘﻮرﺗﻔﻮی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﺑﻮرس / ۲۴

۰

۰

 ۶۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۴۲۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﻧ ﻮاﻧ ﺪ ﯾ ﺶ

ﻣﻌــﺎون ﺑﯿﻤـﻪ و ﺑﺎﻧــﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼــﺎدی و داراﯾﯽ ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ واﺣــﺪﻫﺎی اوﻟﯿـﻦ ﺻــﻨﺪوق واﺳــﻄﻪﮔﺮی ﻣــﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ارزش واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮد از اول
ﺗﯿﺮﻣﺎه وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :واﺣﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی
ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﻧﻤﺎد آن ﺑﻪ
ﻧﺎم داراﯾﮑﻢ در ﺑﻮرس ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔﻮ )ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎم( ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
 وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻮرس : ۲۴ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤـﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿـﻦ ﺻــﻨﺪوق واﺳــﻄﻪﮔﺮی
ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ارزش واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺑﯿﺶ از دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮد از اول
ﺗﯿﺮﻣــﺎه وارد ﻣﻌــﺎﻣﻠﻪ ﺷــﻮد ،ﮔﻔــﺖ :واﺣــﺪﻫﺎی اوﻟﯿــﻦ ﺻـــﻨﺪوق ﻗﺎﺑــﻞ ﻣﻌــﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـــﯽ دوﻟــﺖ ﻣﻮﺳــﻮم ﺑــﻪ ﺻـــﻨﺪوق
واﺳــﻄﻪﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣــﺎه  ۹۹در ﺑــﻮرس ﻗﺎﺑــﻞ ﺧﺮ ﯾــﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷــﻮد؛ اﻟﺒﺘـﻪ از ﻓﺮدا اول
ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﻧﻤـﺎد آن ﺑـﻪ ﻧـﺎم داراﯾﮑـﻢ در ﺑـﻮرس ﺑـﺎز ﻣﯽﺷـﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔـﻮ )ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺳــﻬﺎم( ﺧـﻮد
ﺑﺒﯿﻨﻨ ﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۷

و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺳﻨﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺗﺎر ﯾﺦ  ۱۳۹۹/۳/۳۱ﺳﺎﻋﺖ  ۱۵:۲۶ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ  -ﺧﺒﺮی ﺑﻮرس ۲۴

۳۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۲۱:۱۴

اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  -ﻣﯽ ﻣﺘﺎﻟﺰ
 ﻣ ﯽ ﻣ ﺘﺎﻟ ﺰ /

۰

۰

 ۶۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۴۱۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﻧ ﻮاﻧ ﺪ ﯾ ﺶ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻـﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
 ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.

اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮرس و ﺳـﻬﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﯽ ﻣﺘﺎﻟﺰ -
ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ واﺣﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ارزش واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۸

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﯽ ﻣﺘﺎﻟﺰ ،ﻋﺒﺎس ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ
ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
ﺻﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ از ﻓﺮدا
اول ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻧﻤﺎد آن ﺑﻪ ﻧﺎم داراﯾﮑﻢ در ﺑﻮرس ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔﻮ )ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳـﻬﺎم( ﺧﻮد
ﺑﺒﯿﻨﻨ ﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐـﺪ ﺧﺒﺮ ۱۱۱۹۳۰ :ﺗﺎر ﯾﺦ ۱۵:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ :ﻣﻨﺒﻊ :ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان )ﺳـﻨﺎ(  ETFﺳﺠـﺎم ﻋﺒﺎس
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد

۳۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۵:۵۹

اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ/ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ ﺻﻨﺪوق
 ۲.۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ
 ﻧ ﻮ د ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ی /

۰

۰

 ۶۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۴۱۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﻧ ﻮاﻧ ﺪ ﯾ ﺶ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﻪ ﮔﺰارش »ﻧﻮد اﻗﺘﺼـﺎدی« ،ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ،ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از اول ﺗﯿﺮﻣﺎه وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :واﺣﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ
ﺻﻨـﺪوق ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳــﯽ دوﻟـﺖ ﻣﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣــﺎه  ۹۹در
ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.
 ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۳۹

ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
 وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ۲۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۲۵درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش »ﻧﻮد اﻗﺘﺼـﺎدی« ،ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ،ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼ
ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ،واﺣـﺪﻫﺎی ﺻــﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﮔﻔـﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی
اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ۹۹
در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘـﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣــﺎه ﻧﻤــﺎد آن ﺑـﻪ ﻧــﺎم »داراﯾﮑـﻢ« در ﺑـﻮرس ﺑــﺎز ﻣﯽﺷـﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔﻮ
)ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎم( ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـــﻮرد ﮐﺴـــﺎﻧﯽ ﮐـــﻪ ز ﯾﺮ ﺳــﻦ ﻗـــﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴـــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔــﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـــﺎ ﻫــﻢ ﺑﺎﯾـــﺪ از ﻃﺮ ﯾـــﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـــﺎ در ﺳﺎﻣـــﺎﻧﻪ
ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ۲۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۲۵درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ:
ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﻧ ﻮاﻧ ﺪ ﯾ ﺶ

ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤـﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺻــﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ارزش واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
 اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻـﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
 ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘـﻮل ﻧﯿـﻮز،ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑـﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی
ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮد از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد ،اﻇﻬـﺎرﮐﺮد :واﺣـﺪﻫﺎی ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟﺖ
ﻣﻮﺳـﻮم ﺑﻪ ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣـﺎه  ۹۹در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد؛
اﻟﺒﺘﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﻧﻤﺎد آن ﺑﻪ ﻧﺎم داراﯾﮑﻢ در ﺑﻮرس ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔﻮ )ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺳ ﻬﺎ م( ﺧ ﻮ د ﺑﺒﯿﻨﻨ ﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮ ﯾﻮی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣـﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۱

ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.

۳۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۷:۵۲

اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ/ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ ﺻﻨﺪوق
 ۲.۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ
 اﻧ ﺘ ﺨﺎ ب /

۰

۰

 ۶۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۴۰۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﻧ ﻮاﻧ ﺪ ﯾ ﺶ

ﻣﻌــﺎون ﺑﯿﻤـﻪ و ﺑﺎﻧــﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼــﺎدی و داراﯾﯽ ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ واﺣــﺪﻫﺎی اوﻟﯿـﻦ ﺻــﻨﺪوق واﺳــﻄﻪﮔﺮی ﻣــﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ارزش واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
 ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
 وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ۲۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۲۵درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ).Entekhab
 : (irﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﮔﻔﺖوﮔـﻮ ﺑـﺎ ﻓـﺎرس ،در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد ،واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی
ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم
ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۲

اﻟﺒﺘـﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣــﺎه ﻧﻤــﺎد آن ﺑـﻪ ﻧــﺎم »داراﯾﮑـﻢ« در ﺑـﻮرس ﺑــﺎز ﻣﯽﺷـﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔﻮ
)ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎم( ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـــﻮرد ﮐﺴـــﺎﻧﯽ ﮐـــﻪ ز ﯾﺮ ﺳــﻦ ﻗـــﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴـــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔــﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـــﺎ ﻫــﻢ ﺑﺎﯾـــﺪ از ﻃﺮ ﯾـــﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـــﺎ در ﺳﺎﻣـــﺎﻧﻪ
ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ۲۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۲۵درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ:
ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫـﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿــﺪ ﮐﺮد ،ﭼـﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾـﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧـﮏ ﺑﺎﺷـﺪ ﻟﯿﻨﮏ
ﮐﻮﺗﺎه ﮐﭙﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ).Entekhab
 : (irﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﮔﻔﺖوﮔـﻮ ﺑـﺎ ﻓـﺎرس ،در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد ،واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی
ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم
ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘـﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣــﺎه ﻧﻤــﺎد آن ﺑـﻪ ﻧــﺎم »داراﯾﮑـﻢ« در ﺑـﻮرس ﺑــﺎز ﻣﯽﺷـﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔﻮ
)ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎم( ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـــﻮرد ﮐﺴـــﺎﻧﯽ ﮐـــﻪ ز ﯾﺮ ﺳــﻦ ﻗـــﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴـــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔــﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـــﺎ ﻫــﻢ ﺑﺎﯾـــﺪ از ﻃﺮ ﯾـــﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـــﺎ در ﺳﺎﻣـــﺎﻧﻪ
ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

ﺑﻪ ۲۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۲۵درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ:
ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ

۳۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹

۱۴:۳۲

اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ /ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ ﺻﻨﺪوق
 ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ
 داﻧﺎ /

۰

۰

 ۶۱ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۴۰۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﻧ ﻮاﻧ ﺪ ﯾ ﺶ

اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ /ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ ﺻﻨﺪوق  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ  :ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ
اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ واﺣﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و
ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ارزش واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ راه داﻧﺎ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺷـﺒﮑﻪ اﻃﻼـع رﺳـﺎﻧﯽ راه داﻧـﺎ؛ ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ،در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑـﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق
واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ ﮐـﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮد از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺷـﻮد ،ﮔﻔـﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿـﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ
ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
 ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
 وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﺷــﺒﮑﻪ اﻃﻼـع رﺳـﺎﻧﯽ راه داﻧـﺎ؛ ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ،در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑـﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق
واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮد از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ
ﺑﻮرﺳــﯽ دوﻟـﺖ ﻣﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ ﺻــﻨﺪوق واﺳــﻄﻪﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣـــﺎه  ۹۹در ﺑــﻮرس ﻗﺎﺑــﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ
وﻓ ﺮو ش ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﻧﻤﺎد آن ﺑﻪ ﻧﺎم داراﯾﮑﻢ در ﺑﻮرس ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔﻮ )ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺳ ﻬﺎ م( ﺧ ﻮ د ﺑﺒﯿﻨﻨ ﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
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ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻓﺎرس اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

۳۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۴:۲۶

ا ﻣ ﮑﺎ ن ﻣ ﻌﺎ ﻣ ﻠ ﻪ ا وﻟ ﯿ ﻦ ﺻ ﻨ ﺪ و ق وا ﺳ ﻄ ﻪ ﮔ ﺮ ی . . .
 اراﻧﯿﮑﻮ /

۰

۰

 ۶۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۴۰۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﻧ ﻮاﻧ ﺪ ﯾ ﺶ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮد از اول
ﺗﯿﺮﻣﺎه وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :واﺣﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی
ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.
 اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻـﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
 ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.

ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮد از اول
ﺗﯿﺮﻣــﺎه وارد ﻣﻌــﺎﻣﻠﻪ ﺷــﻮد ،ﮔﻔــﺖ :واﺣــﺪﻫﺎی اوﻟﯿــﻦ ﺻـــﻨﺪوق ﻗﺎﺑــﻞ ﻣﻌــﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـــﯽ دوﻟــﺖ ﻣﻮﺳــﻮم ﺑــﻪ ﺻـــﻨﺪوق
واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﻧﻤﺎد آن ﺑﻪ ﻧﺎم داراﯾﮑﻢ در ﺑﻮرس ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔﻮ )ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺳ ﻬﺎ م( ﺧ ﻮ د ﺑﺒﯿﻨﻨ ﺪ.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ

۳۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۵:۵۰

زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
 ﺟﺎ م ﻧ ﯿ ﻮ ز /

۰

۰

 ۶۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۴۰۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﻧ ﻮاﻧ ﺪ ﯾ ﺶ

ﺟﺎم ﻧﯿﻮز .اﺧﺒﺎر رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮون ﻣﺮزی و داﺧﻠﯽ

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳـﺮوﯾﺲ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺟـﺎم ﻧﯿـﻮز ،ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ،در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق
واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ ﮐـﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮد از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺷـﻮد ،ﮔﻔـﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿـﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ
ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
 ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
 وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۶

ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳـﺮوﯾﺲ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺟـﺎم ﻧﯿـﻮز ،ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ،در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق
واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮد از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ
ﺑﻮرﺳــﯽ دوﻟـﺖ ﻣﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ ﺻــﻨﺪوق واﺳــﻄﻪﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣـــﺎه  ۹۹در ﺑــﻮرس ﻗﺎﺑــﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ
وﻓ ﺮو ش ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﻧﻤﺎد آن ﺑﻪ ﻧﺎم داراﯾﮑﻢ در ﺑﻮرس ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔﻮ )ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺳ ﻬﺎ م( ﺧ ﻮ د ﺑﺒﯿﻨﻨ ﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﻣـﻮرد آﺧﺮ ﯾـﻦ آﻣـﺎر از ﺻـﻨﺪوق ﮔﻔـﺖ۳ :و ﻧﯿـﻢ ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪ واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی
ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ ﺛﺒـﺖﻧـﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ در اﺑﺘـﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣــﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧــﺪ اﻣــﺎ از اﯾـﻦ ﻣﺒﻠـﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺗﮑﺮاری ﺑــﻮد و در ﻧﻬــﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﭘـﻮل از ﻃﺮ ﯾـﻖ اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق ﺟﻤـﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ
ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﺮق۲۰۲۵

۳۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۷:۰۶

ﻧﻤﺎد »داراﯾﮑﻢ« از ﻓﺮدا در ﺑﻮرس ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد  -ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
 ﭘﺎ ﯾ ﮕﺎ ه ﺧ ﺒ ﺮ ی ﺑﺎﻧ ﮑ ﺪا ر ی اﻟ ﮑ ﺘ ﺮ وﻧ ﯿ ﮏ /

۰

۰

 ۶۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۳۹۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﻧ ﻮاﻧ ﺪ ﯾ ﺶ

ﻣﻌــﺎون ﺑﯿﻤـﻪ و ﺑﺎﻧــﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼــﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔـﺖ :از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﻧﻤـﺎد »داراﯾﮑـﻢ« در ﺑـﻮرس ﺑـﺎز ﻣﯽﺷـﻮد و اﻓﺮاد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔـﻮی )ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺳــﻬﺎم( ﺧـﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿـﻦ ﺻــﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ ﻧﯿﺰ از روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۷

 ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ:
ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼـحﻓﺮ ﺑـﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.


ﺧـﺒﺮ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی ﺻﻮرتﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑﺎﻧــﮏ اﯾﺮان زﻣﯿـﻦ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ؛ ﻋﺒـﻮر از ﺗﻨﮕﻨﺎﻫــﺎ و اﻣﯿــﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻮدآوری در

ﺳﺎل ۹۹ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰ ﯾﺪه آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل ۹۸رﺷﺪ  ۳۱درﺻﺪی ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ/اﻓﺰاﯾﺶ .۴

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﺎﻧﮑـﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﻋﺒﺎس ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ،در
ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑـﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷــﺪه ﺑـﻮد ،واﺣـﺪﻫﺎی ﺻــﻨﺪوق واﺳــﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷـﻮد،
ﮔﻔـﺖ :واﺣــﺪﻫﺎی اوﻟﯿـﻦ ﺻــﻨﺪوق ﻗﺎﺑــﻞ ﻣﻌــﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳــﯽ دوﻟـﺖ ﻣﻮﺳــﻮم ﺑـﻪ ﺻــﻨﺪوق واﺳــﻄﻪﮔﺮی ﻣــﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘـﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﻧﻤـﺎد آن ﺑـﻪ ﻧـﺎم »داراﯾﮑﻢ« در ﺑـﻮرس ﺑـﺎز ﻣﯽﺷـﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔـﻮی
)ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎم( ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ۲۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۲۵درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ:
ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧـﺒﺮ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﺻﻮرتﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ  ۹۸ﺑﺎﻧــﮏ اﯾﺮان زﻣﯿـﻦ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ؛ ﻋﺒـﻮر از ﺗﻨﮕﻨﺎﻫــﺎ و اﻣﯿــﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻮدآوری در
ﺳﺎل ۹۹ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰ ﯾﺪه آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل ۹۸رﺷﺪ  ۳۱درﺻﺪی ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ/اﻓﺰاﯾﺶ .۴
 ۴درﺻﺪی ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات
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داراﯾﮑﻢ از ﻓﺮدا در ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
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۰

 ۶۲ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۳۹۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﻧ ﻮاﻧ ﺪ ﯾ ﺶ

ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻧﻤﺎد آن ﺑﻪ ﻧﺎم »داراﯾﮑﻢ« در ﺑﻮرس ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و
اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔﻮ )ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳـﻬﺎم( ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨـﺪ و واﺣﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﻧﯿﺰ از روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴـﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫـﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷـﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳـﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳـﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
 اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻـﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
 ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ:
ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺠـﺎرتﻧﯿﻮز ،ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ،در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷـﺪه ﺑـﻮد ،واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﮔﻔـﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ
ﺻﻨـﺪوق ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳـﻮم ﺑﻪ ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣـﺎه  ۹۹در
ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘـﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣــﺎه ﻧﻤــﺎد آن ﺑـﻪ ﻧــﺎم »داراﯾﮑـﻢ« در ﺑـﻮرس ﺑــﺎز ﻣﯽﺷـﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔﻮ
)ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎم( ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ۲۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۲۵درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ:
ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۴۹

ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻓﺎرس

۳۱
ﺧﺮداد
۱۳۹۹
۱۴:۰۰

اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ/ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ ﺻﻨﺪوق
۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ
 ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ /

۰

۰

 ۶۱ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

۳۳۹۰۰۰ 

ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﻧ ﻮاﻧ ﺪ ﯾ ﺶ

ﻓﺎرس ﻧﻮﺷﺖ :ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ واﺣﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ
از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ارزش واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮد از اول
ﺗﯿﺮﻣﺎه وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :واﺣﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی
ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.
 ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
 ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.

ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮد از اول
ﺗﯿﺮﻣــﺎه وارد ﻣﻌــﺎﻣﻠﻪ ﺷــﻮد ،ﮔﻔــﺖ :واﺣــﺪﻫﺎی اوﻟﯿــﻦ ﺻـــﻨﺪوق ﻗﺎﺑــﻞ ﻣﻌــﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـــﯽ دوﻟــﺖ ﻣﻮﺳــﻮم ﺑــﻪ ﺻـــﻨﺪوق
واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﻧﻤﺎد آن ﺑﻪ ﻧﺎم داراﯾﮑﻢ در ﺑﻮرس ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔﻮ )ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺳ ﻬﺎ م( ﺧ ﻮ د ﺑﺒﯿﻨﻨ ﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۵۰

ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
۲۲۳۲۲۹
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ﺧﺮداد
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داراﯾﮑﻢ از  ۴ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد
 ﺑﺎ ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د /

۰

۰
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ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﺧـﺒﺮ داد :اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری دوﻟﺖ )داراﯾﮑﻢ( از ﺗﺎر ﯾـﺦ  ۴ﺗﯿﺮﻣﺎه
ﻗﺎﺑ ﻞ ﻣ ﻌﺎ ﻣﻠ ﻪ ﺧ ﻮا ﻫ ﺪ ﺷ ﺪ .

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
 ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۵۱

ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮد از اول
ﺗﯿﺮﻣــﺎه وارد ﻣﻌــﺎﻣﻠﻪ ﺷــﻮد ،ﮔﻔــﺖ :واﺣــﺪﻫﺎی اوﻟﯿــﻦ ﺻـــﻨﺪوق ﻗﺎﺑــﻞ ﻣﻌــﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـــﯽ دوﻟــﺖ ﻣﻮﺳــﻮم ﺑــﻪ ﺻـــﻨﺪوق
واﺳــﻄﻪﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣــﺎه  ۹۹در ﺑــﻮرس ﻗﺎﺑــﻞ ﺧﺮ ﯾــﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷــﻮد؛ اﻟﺒﺘـﻪ از ﻓﺮدا اول
ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﻧﻤـﺎد آن ﺑـﻪ ﻧـﺎم داراﯾﮑـﻢ در ﺑـﻮرس ﺑـﺎز ﻣﯽﺷـﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔـﻮ )ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺳــﻬﺎم( ﺧـﻮد
ﺑﺒﯿﻨﻨ ﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
 /ﺳﻨﺎ
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زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
 ﻣﺸﺮق /
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ﻣﻌــﺎون ﺑﯿﻤـﻪ و ﺑﺎﻧــﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼــﺎدی و داراﯾﯽ ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ واﺣــﺪﻫﺎی اوﻟﯿـﻦ ﺻــﻨﺪوق واﺳــﻄﻪﮔﺮی ﻣــﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ارزش واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺸـﺮق ،ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ،در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ
ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮد از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺷـﻮد ،ﮔﻔﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۵۲

 ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
 وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺸـﺮق ،ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ،در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮد واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ
ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﻧﻤﺎد آن ﺑﻪ ﻧﺎم داراﯾﮑﻢ در ﺑﻮرس ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔﻮ )ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺳ ﻬﺎ م( ﺧ ﻮ د ﺑﺒﯿﻨﻨ ﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد
و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ
اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻓﺎرس
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ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ-راﻫﺒﺮد ﻣﻌﺎﺻﺮ
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ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹

۵۳

ﻣﻌــﺎون ﺑﯿﻤـﻪ و ﺑﺎﻧــﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼــﺎدی و داراﯾﯽ ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑـﻪ واﺣــﺪﻫﺎی اوﻟﯿـﻦ ﺻــﻨﺪوق واﺳــﻄﻪﮔﺮی ﻣــﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ارزش واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴـﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫـﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷـﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳـﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳـﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
 ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
 ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼـحﻓﺮ ﺑـﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.

ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿـﻦ ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣـﺎه ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾــﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد،
ﮔﻔﺖ :ارزش واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش راﻫﺒﺮد ﻣﻌﺎﺻـﺮ ،ﻋﺒﺎس ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑـﻢ ﮐـﻪ ﻗﺮار ﺑــﻮد از اول ﺗﯿﺮﻣــﺎه وارد ﻣﻌــﺎﻣﻠﻪ ﺷـﻮد ،ﮔﻔـﺖ :واﺣــﺪﻫﺎی اوﻟﯿـﻦ ﺻــﻨﺪوق ﻗﺎﺑــﻞ ﻣﻌــﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳــﯽ دوﻟﺖ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﻧﻤﺎد آن ﺑﻪ ﻧﺎم داراﯾﮑﻢ در ﺑﻮرس ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔﻮ )ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺳ ﻬﺎ م( ﺧ ﻮ د ﺑﺒﯿﻨﻨ ﺪ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺎﯾـﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳــﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﻣـﻮرد آﺧﺮ ﯾـﻦ آﻣـﺎر از ﺻـﻨﺪوق ﮔﻔـﺖ۳ :و ﻧﯿـﻢ ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪ واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی
ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ ﺛﺒـﺖﻧـﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ در اﺑﺘـﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣــﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧــﺪ اﻣــﺎ از اﯾـﻦ ﻣﺒﻠـﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺗﮑﺮاری ﺑــﻮد و در ﻧﻬــﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﭘـﻮل از ﻃﺮ ﯾـﻖ اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق ﺟﻤـﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ
ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
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اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد واﮔﺬاری  ETFﺑﻌﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اراﺋﻪ
ﻣ ﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼحﻓﺮ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه دو ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
 /ﻓﺎرس
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اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
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ﻣ ﻨ ﺒ ﻊ ا ﺻ ﻠ ﯽ  :ﻧ ﻮاﻧ ﺪ ﯾ ﺶ

اﯾﺴـﺘﺎﻧﯿﻮز:ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از
روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ارزش واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (
 ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻃﻼـع رﺳـﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ)اﯾﺴــﺘﺎﻧﯿﻮز(،ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد  ،در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑـﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد
واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد از اول ﺗﯿﺮﻣﺎه وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :واﺣﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪوق
ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣـﺎه  ۹۹در ﺑﻮرس ﻗـﺎﺑﻞ
ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.
 ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد در ﻣﻮرد آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر از ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﮑﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﻃﺮ ﯾﻖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ و واﺣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
 وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه اﻃﻼـع رﺳـﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ)اﯾﺴــﺘﺎﻧﯿﻮز(،ﻋﺒـﺎس ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد  ،در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑـﻪ ﻗﺒﻼـ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد
واﺣــﺪﻫﺎی ﺻــﻨﺪوق واﺳــﻄﻪ ﮔﺮی ﻣــﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ ﮐـﻪ ﻗﺮار ﺑـﻮد از اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه وارد ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺷـﻮد ،ﮔﻔـﺖ :واﺣــﺪﻫﺎی اوﻟﯿﻦ
ﺻﻨـﺪوق ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮرﺳـﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺳـﻮم ﺑﻪ ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑﻢ از روز ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ  ۴ﺗﯿﺮ ﻣـﺎه  ۹۹در
ﺑﻮرس ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮ ﯾﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ از ﻓﺮدا اول ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﻧﻤﺎد آن ﺑﻪ ﻧﺎم داراﯾﮑﻢ در ﺑﻮرس ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش آن را در ﭘﺮﺗﻔﻮ )ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺳ ﻬﺎ م( ﺧ ﻮ د ﺑﺒﯿﻨﻨ ﺪ.
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺧﺒﺮي ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

 ۱ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
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ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ۴ﺷﻨﺒﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم
ﮐﻨ ﺪ.
وی در ﻣـﻮرد ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ز ﯾﺮ ﺳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﮔﻔـﺖ :ﺑﺮای آﻧﻬـﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾـﺪ از ﻃﺮ ﯾـﻖ وﻟﯽ آﻧﻬـﺎ در ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ ﺳـﺠﺎم
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻮد و ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤـﺎرﻧﮋاد در ﻣـﻮرد آﺧﺮ ﯾـﻦ آﻣـﺎر از ﺻـﻨﺪوق ﮔﻔﺖ۳ :و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮ ﯾـﺪ واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪﮔﺮی
ﻣـﺎﻟﯽ ﯾﮑـﻢ ﺛﺒـﺖﻧـﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ در اﺑﺘـﺪا  ۶۱۰۰ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣــﺎن وار ﯾﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧــﺪ اﻣــﺎ از اﯾـﻦ ﻣﺒﻠـﻎ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺗﮑﺮاری ﺑــﻮد و در ﻧﻬــﺎﯾﺖ  ۵ﻫﺰار و  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن ﭘـﻮل از ﻃﺮ ﯾـﻖ اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق ﺟﻤـﻊآوری ﺷـﺪ و واﺣـﺪﻫﺎی اﯾﻦ
ﺻﻨﺪوق را ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺮ ﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘـﻪ از روز ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﮐـﻪ واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺑـﻮرس ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺮ ﯾـﺪ وﻓﺮوش ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﻢ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻫﻢ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺧﺮ ﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻣﻮرد ارزش واﺣـﺪﻫﺎی ﺻـﻨﺪوق واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی ﻣـﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﺧﺮ ﯾﻦ آﻣـﺎر ارزش ﻫﺮ واﺣـﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
آن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌـﺎون ﺑﯿﻤـﻪ و ﺑﺎﻧـﮏ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣـﻮرد واﮔـﺬاری  ETFﺑﻌـﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻـﻨﺪوق ﺑﻌـﺪی در ﺗﯿﺮ ﻣـﺎه
اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،ﻣﻌﻤﺎرﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳـﯿﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻋﻀـﻮ
ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات ﻫـﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﮔﻔـﺖ :آﻗـﺎی اﺣﺘﺸـﺎم ﻓﻼـحﻓﺮ ﺑـﺎ ﺣﮑﻢ وز ﯾﺮ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدی و
داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه اﻟﺒﺘﻪ وی از ﻋﻀﻮﯾﺖ از ﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ
ﭘﺎرﺳـﯿﺎن اﺳـﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮده و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﮐﺮد ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه
د و ﺑﺎﻧ ﮏ ﺑﺎ ﺷ ﺪ .
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