به نام خدا
درباره شرکت سبدگردان الماس
شرکت سبدگردان الماس در تاريخ  1394/03/16تحت شماره  473491و شناسه ملي  14004984528با سرمايه
اولیه  20میلیارد ريال تاسیس و در حال طي کردن مراحل افزايش سرمايه به مبلغ  100میلیارد ريال مي باشد .شرکت
فعالیت های سبدگرداني و تشکیل سبد اختصاصي از دارايي ها برای سرمايه گذاران ،مديريت صندوق های سرمايه گذاری
و متولي گری صندوق های سرمايه گذاری را در حوزه فعالیت های اصلي خود جای داده است.
گروه سهامداران الماس متشکل از فارغ التحصیالن رشته مديريت مالي دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتي با
سالها تجربه و تخصص در زمینه نهادهای مالي ،پس از تايید صالحیت از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ،اقدام به
تاسیس و مديريت شرکت با هدف دستیابي به بازدهي فراتر از بازار و شفافیت در عملکرد برای سرمايه گذاران نموده اند.
خدمات قابل ارائه به سرمایه گذاران
 -1خدمات صندوق های سرمایه گذاری
شرکت سبدگردان الماس با بهره گیری از نیروهای انساني مجرب امکان ارائه خدماتي از قبیل تاسیس انواع صندوق
های سرمايه گذاری قابل معامله و غیر قابل معامله در بورس ،مديريت صندوق ها و فراهم آوردن امکان سرمايه گذاری در
صندوق های درآمد ثابت و سهامي را دارد.
 -2مدیریت دارایی و سبدگردانی اختصاصی
سبدگرداني عبارتست از خريد و فروش يا نگهداری اوراق بهادار به صورت اختصاصي برای شخص سرمايه گذار،
در قالب قرارداد مشخص و به منظور کسب منافع برای سرمايه گذار .فرآيندی که طي آن تیم خبره سرمايهگذاری ،بر
اساس خصوصیات ،سطح ريسک پذيری و میزان سرمايه هر سرمايهگذار ،سبدی مناسب برای وی تشکیل داده و به صورت
مستمر بر آن نظارت و اعمال مديريت ميکند.
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مزيت عمده سبدگرداني در استفاده از توان حرفهای مدير سبد و مشاورههای تیم مديران سرمايهگذاری است .اين
مساله باعث ميگردد که تمامي تصمیمات گرفته شده با دقت و بررسي الزم بر روی گزارشهای مالي ،اخبار بازار سرمايه و
تحلیل های بروز ،به انجام برسد.

اختصاصی بودن

انطباق پذیری با

عدم نیاز به

شرایط سرمایه

دانش تخصصی و

گذار و بازار

صرف زمان

مزایای
سبدگردانی

مدیریت حرفه

عدم وجود تضاد

ای

منافع

فرآیند سرمایه گذاری در سبدگردان
 -1برگزاری جلسه مشاوره و مذاکره اولیه با هدف تبادل اطالعات و آشنايي طرفین قرارداد
 -2تکمیل مستندات مربوط به احراز مشتری و پرسشنامه تحلیل ريسک
 -3بررسي ريسک پذيری سرمايه گذار براساس پرسشنامه تکمیل شده در بند قبل
 -4تنظیم و امضای قرارداد بر اساس مفاد تايید شده توسط طرفین
 -5اخذ کد معامالتي اختصاصي سرمايه گذار (کد معامالتي مذکور به نام شخص سرمايه گذار و بدون امکان انجام
معامله توسط شخص سرمايه گذار مي باشد ،صدور کد معامالتي مذکور بین  7الي  15روز کاری توسط شرکت
سپرده گذاری مرکزی و تسويه وجوه اوراق بهادار زمانبر خواهد بود).
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 -6فعالسازی دسترسي سرمايه گذار به پرتال اختصاصي سبدگرداني که توسط شرکت سبدگردان صادر گرديده و
امکان مشاهده ارزش روزانه دارايي ،تغی یرات ارزش دارايي ،کارمزدهای احتسابي و پرتفوی فعال ظرف يک روز
کاری میسر خواهد بود.
کارمزدهای سبدگردانی
سبدگردان الماس همواره تالش مي کند تا جهت رعايت رفاه سرمايه گذاران ،بهترين خدمات مديريت سرمايه را
با حداقل تعرفه های مصوب ارائه نمايد.
مبلغ سرمایه گذاری

نوع کارمزد

بازدهی تا  %20سالیانه

بازدهی باالتر از  %20سالیانه

باالتر از  10میلیارد ریال

ثابت

%1

%1

متغیر

صفر

%20

تعهدات سبدگردان
 بهره گیری از مدير سرمايه گذاری متخصص و اختصاصي
 بهره گیری از تیم تحلیلگری و حسابداری مجرب و فعال
 ارائه گزارشات منظم دوره ای از جمله ماهیانه ،سه ماهه ،شش ماهه و...
 پاسخگويي همه روزه به ابهامات و سواالت سرمايه گذاران و جلب رضايت سرمايه گذار
عملکرد الماس
شرکت سبدگردان الماس با کسب بازدهي درخشان متوسط  %137در سال  ،1397طبق اعالم رسمي سازمان
بورس و اوراق بهادار در سايت جامع سازمان بورس و اوراق بهادار در آذر ماه سال  ،1398در جايگاه سوم برترين سبدگردان
های کشور در کسب بازدهي ايستاد و روند رو به رشد خود را با کسب  %160بازدهي در سال  1398حفظ کرده است .به
گزارش سايت رسمي پردازش اطالعات مالي ايران ( ،)fipiran.comصندوق گنجینه الماس بیمه دی تحت مديريت اين
شرکت ،در تمامي دوره های مالي سال  1398و  1399در بین صندوق های سرمايه گذاری درآمد ثابت فعال ،موفق به
کسب رتبه اول در بین  75صندوق درآمد ثابت با کسب بازدهي  %50در سال  1398شده و صندوق گنجینه الماس پايدار
نیز با اختالف يک جايگاه در رتبه دوم قرار گرفته است .از ديگر صندوق های تحت مديريت شرکت الماس ،صندوق سهامي
ارمغان الماس مي باشد که بازده درخشان  %144را در سال  1398کسب کرده است .تیم الماس با باالترين اهداف کسب
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حداکثر بازده و شفافیت عملکرد را دنبال مي کند؛ چشم انداز سبدگردان الماس توسعه حداکثری تا تبديل شدن به
بزرگترين هلدينگ مديريت دارايي در سراسر کشور و ماموريت وی پاسخگويي الساعه و تعامل باال با سرمايه گذاران،
جلبحداکثر رضايت سرمايه گذاران و تالش در جهت کسب بازده باالتر از بازار و استفاده بهینه از فرصت ها و تهديدهای
اقتصادی و بازار سرمايه با بهره گیری از سرمايه های انساني مجرب و متخصص مي باشد.

با الماس
بدرخشید
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