
 زادهاصغرسرکار خانم 

 با سالم،

بررسی رفتار صندوق های سرمایه گذاری اوراق قرضه بر تصمیم »احتراماً، در خصوص داوری پروپوزال تحت عنووا   

 :زیر به استحضار می رسد ، موارد« مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 دولتوی و  در اوراق قرضوه  د کوه عدودتاً  صندوق های مشترک سرمایه گذاری اوراق قرضه، صندوقهایی هسوتن  -1

اوراق  انتشوار  با عنایت به اینکوه . سرمایه گذاری می کنند( شرکتهای معتبر و کم اعتبار)اوراق قرضه شرکتها 

ه هوای سورمای   نوع بوده و منتشر ندی شود، لذا صندوق  در ایرا  مده به دلیل ماهیت ربوی بود  بهره آقرض

 .گذاری اوراق قرضه در ایرا  وجود ندارد

ر حال حاضر به بیش د  آ ددر ایرا  وجود دارند که تعدا سرمایه گذاری با در آمد ثابتصندوقهای در مقابل، 

و مقودار  ها شامل سپرده بانکی و اسناد خزانه اسالمی بوده  عدده پرتفوی این صندوق. رسد ق میصندو 05 از

ن صوندوق بوه   ایو  ،نکته جالو  اینکوه  . باشد سهام و اوراق مشارکت می گذاری در سرمایه به اندکی نیز مربوط

ی گوذار  رمایههوا سو  هوا و نهاد  کنند در اوارق مشارکت کدام شورکت  ندی (افشاء) مشخصصورت تفکیک شده 

 .اند ندوده

 

انتشوار اوراق  ها عالوه بر انتشوار سوهام جدیود، از قریو       ز شرکتا بسیاری ییدر کشورهای اروپایی و آمریکا -2

اوراق قرضوه در نرور گرفوت     توا  اوراق مشوارکت را معوادل   در ایرا  میهر چند . کنند قرضه تامین مالی می

هوای   ها و شرکت به اوراق مشارکت دولتی، شهرداری مربوط در ایرا اوراق مشارکت منتشره شده  اکثرولیکن 

گهور، رایوا  سوایپا،     ایرا  خودرو، گلهای بورسی شامل  شرکت انگشت شداری از داداشد و تعب غیربورسی می

ی بورسوی  ها ین شرکتا هر کدام از جال  اینکه .اند اوراق مشارکت منتشر کرده ...میدکو و  سیدا  کردستا ،

ندونه تعداد  ،در صورت انجام تحقی  بنابراین .اند ندودهاوراق مشارکت منتشر  (ه دفعاتو نه ب)نیز برای یکبار 

کول  )و قابل تعدیم به جامعه  اشتهندء   قابلیت اتکانتیجه آ و بوده (شرکت 05کدتر از) اندک ،تحقی  حاضر

 .باشد ندی( ا بورس اوراق بهادار تهر

 

 :اظهار نظر

را نامه  تحقیق و تبدیل به پایانانجام قابلیت ، پروپوزال مذکور در ایران فوقبا عنایت به موارد 

 .باشد نمی تایید ، موردلذا، این پروپوزال از نظر اینجانب. ندارد

 

 شهرام بابالویان -احترام دبا تجدی


