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صندوق سرمایه گذاری به زبان ساده
به طور خالصهه کهار صهندوق هها ایهن اسهت کهه مبهالو کورهک را جمهع آور ی مهیکننهد و ایهن سهرمایه جمهع
شههده را بههه صههورت ت

هی در بههازار سهههام تحههت نرههارت سههازمان بههورس و اوراق بهههادار سههرمایه گههرار ی

میکنند .هر سودی که از بابت این فعالیت حاصل شهد بهه نسهبت سهه ههر سهرمایه گهرار تقسهی مهی شهود.
مدیر صندوق ه بابت فعالیت حرفه ای کارمزد دریافت می کند.

صندوق سرمایه گذاری «در سهام» بانک توسعه تعاون
به صندوقهایی «در سههام» اطهالق مهیشهود کهه حهدا ل  ۰۷درصهد سهبد دارایهیهایشهان سههام شهرکتهای
بورسی باشهد .صنندوق سنرمایه گنذاری باننک توسنعه تعناون ینک صنندوق در سنهام اسهت و میتوانهد گزینهه
ای جههراب بههرای افههرادی باشههد کههه

ههد سههرمایهگراری در بههورس را دارنههد امهها نمی واهنههد ش

هها درگیههر

معامله سهام شوند.


میانگین ترکیب داریی صندوق بانک توسعه تعاون در  32روز گرشته
o

(تاریخ بروزرسانی )33/9/3

سهام ۱۹.۱۹ :درصد | وجه نقد ۹..۱ :درصد | سایر داراییها ۹.۱ :درصد

سهولت در سرمایهگذاری:ثبت نام و سرمایه گذاری غیرحضوری
ثبت نام در این صندوق به صورت آنالین انجام مهی ذهریرد تنهها کهافی اسهت یهک شهماره حسهاب بانهک رفهاه
کارگران یا بانک توسهعه تعهاون داشهته باشهید همچنهین بهه منرهور سهرمایه گهراری کافیسهت فهیو واریهزی
را در وبسایت بارگراری کنید.

(شرح در ادامه راهنما)
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ارتباط صندوق بانک توسعه تعاون و بانک رفاه کارگران
موسههس ایههن صههندوق بانههک توسههعه تعههاون اسههت امهها مههدیریت آن بههر دهههده شههرکت کههارگزاری بانههک رفههاه
میباشههد ایههن کههارگزاری یکههی از شههرکت هههای تابعههه بانههک رفههاه کههارگران اسههت کههه تحههت نرههارت سههازمان
بورس و اوراق بهادار فعالیت میکند.

آشنایی با برخی اصطالحات ضروری


واحد :کمترین میزان سرمایه گراری در صندوق یک واحد است به دنوان مثال در تاریخ  33/9/3یمت صدور هر
واحد۲۱۴۲۹۱۴۹۲۹ریال بوده است .سرمایه گراری در صندوق ضریبی از واحد است.
ی واحد گفته میشود.

 صدور :به فرآیند واریز وجه و درخواست خرید تعداد مش

 ابطال :هر زمان مشتری درخواست بازذرداخت ذول سرمایه گراری شده را داشته باشد ،اصطالحا درخواست ابطال
واحد کرده است.
 :)Net Asset Value( NAV نشان دهنده ارزش خالص دارایی هر یک از واحد های صندوق است و در ذایان هر روز
کار ی مش ص میشود.
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ثبت نام در صندوق
از کجا شروع کنم؟
اگر انت هاب شهما بهرای سهرمایه گهراری صهندوق سهرمایه گهراری بانهک توسهعه تعهاون اسهت ،اولهین
توصیه ما به شما سهرمایهگهراران محتهرم مطالعهه امیدنامهه و اساسهنامه صهندوق مهی باشهد کهه مهی
توانیههد بهها مراجعههه بههه تارنمههای صههندوق بههه نشههانی  www.trfund.irو منههوی "دربههاره صههندوق" بههه
آن ههها دسترسههی ذیههدا کنیههد تمههام دارایههی ایههن صههندوق در سهههام ذریرفتههه شههده در بههورس یهها
فرابورس سرمایهگراری میگردد.
 همچنین به منرور آشنایی با فرآیند صدور و ابطال اینترنتی حتما راهنمای مربوطه را مطالعه کنید ،این
راهنما در آدرس زیر در دسترس است:

راهنمای صدور و ابطال اینترنتی

ذنل باالیی وبسایت صندوق

چگونه می توانم در صندوق سرمایه گذاری کنم؟
الف) ثبت نام آنالین (غیرحضوری)

سرمایه گراران می توانند با مراجعه به تارنمای صندوق ( )www.trfund.irو با ا ستفاده از گزینه "ثبت
نام" ،ا دام به تکمیل اطالدات فردی ،بانکی (حسهههاب بانک رفاه کارگران یا بانک توسهههعه تعاون) خود
نمایند .در پایان هر روز کاری ،ا ستعالم ،احراز هویت و تایید اطالدات بارگراری شده در ذروفایل ش

ی

سههرمایهگرار توسههم مدیر صههندوق به شههکل غیرحضننوری انجام میشههود ،روز کاری بعد از ثبت نام،
سرمایهگراران میتوانند از مسیر زیر نام کاربری و رمز دبور دریافت نمایند:
گزینه "ورود" سهههپس گزینه" فراموشننی رمع وبور " را انت اب کرده ذس از آن گزینه " بازیابی کلمه وبور با
ا ستفاده از شماره تلفن همراه" را انت اب نمایید .ذس از انجام مراحل ذکر شهده شماره ملی خود را وارد
نمایید و کد تایید ار سال شده به تلفن همراه خود را در سمت مربوطه وارد کرده و به مرحله بعد بروید.
در این مرحله نام کاربری شما نمایان شده و خودتان می بایست با استفاده از نکات امنیتی رمع وبور برای
خود تعریف نمایید.
 سرمایهگراران حقیقی خارجی الزم است تا دالوه بر داشتن کد فراگیر اتباع خارجی ،ت ویر مجوز سرمایه
گراری و گررنامه خود را نیز طی فرآیند ثبت نام و در سمت اطالدات فردی بارگراری نمایند.
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برای آن دسته از سرمایهگرارانی که مایل به ثبت نام و سرمایهگراری در صندوق به صورت غیرحضوری و
از طریق تارنمای صندوق میباشند ،دارا بودن حساب در بانک رفاه کارگران یا بانک توسعه تعاون الزامی
میباشد.

ب) ثبت نام حضوری
آن دسهته از سهرمایه گههرارانی کهه مایههل بهه ثبههت نهام حضههوری مهی باشههند مهیتواننههد بها مراجعههه بهه واحههد
ذریرش صهندوق بهه نشهانی تهنران -شنهر
غربی  -پال

غنرب  -بلنوار دادمنان  -خیابنان فانار ممندم -ننب

بوسنتان دوم

 - 2.2طبمه اول یا هر یک از شعب صندوق ا دام به ثبت نام حضوری نمایند.

 سرمایهگراران می توانند با مراجعه به تارنمای صندوق و مسیر زیر نیز به لیست شعب دسترسی یابند:

شعبه های صندوق

ارتباط با صندوق
پس از ثبت نام چگونه نام کاربری و رمع وبور تهیه کنم؟

سههرمایه گههرار محتههرم ،شههما مههی توانیههد روز کنناری بعنند از ثبننت نننام بههه تارنمههای صههندوق مراجعههه کههرده و از
طریههق ب ههو "ورود" گزینههه " فراموشننی رمننع وبننور " را انت ههاب کههرده سههپس گزینههه " بازیننابی کلمننه وبننور بننا
استفاده از شماره تلفن همراه" را انت اب نمایید.

ذس از انجام مراحل ذکر شده شماره ملی خود را وارد نمایید و کد تایید ار سال شده به تلفن همراه خود
را در سهههمت مربوطه وارد کرده و به مرحله بعد بروید .در این مرحله نام کاربری شهههما نمایان شهههده و
خودتان می بایست با استفاده از نکات امنیتی کلمه دبور برای خود تعریف نمایید.
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وار یع وجه و درخواست صدور
از کدام شماره حساب جهت واریع مبلغ سرمایه گذاری استفاده کنم؟
د ت گردد حساب شناسهدار است و بایستی "کد ملی" مشتری هنگام واریز به دنوان شناسه وارد گردد.
نام دارنده حساب
صندوق سرمایه
گراری بانک
توسعه تعاون

بانک

بانک رفاه
کارگران

شعبه

دادمان

کد
شعبه

196

نوع حساب

سپرده کوتاه
مدت

شبا

IR992192122222222031604412

شماره حساب

031604412

آیا امکان استفاده از سامانه پایا و ساتنا به منظور واریع وجه وجود دارد؟
بله ،امکان واریهز از طریهق ذایها و سهاتنا بهه حسهاب صهندوق وجهود دارد .تنهها بایهد د هت شهود بها توجهه بهه
اینکه حساب شناسه دار است کد ملی مشتری به دنوان شناسه واریز وارد شود.

آیا پس از واریع وجه به حساب صندوق نیاز به بارگذاری فی

واریعی در پروفایل من می باشد؟

بلهه ،سهرمایه گهراران محتهرم مو فنهد ذهس از واریهز وجهه بهه حسهاب ادالمهی صهندوق ( بهه ذاسهخ سهواالت
بلی مراجعه شود) ،دالوه بر ثبهت شهماره فهیو یها شهماره ذیگیهری واریهز ،ا هدام بهه بارگهراری ت هویر فهیو
واریزی نمایند.

صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری من با چه نرخی انجام میپذیرد؟
درصورتی که تا بهل از سهادت  16درخواسهت صهدور و ابطهال واحهدهای سهرمایه گهراری ثبهت گهردد ،بها نهر
خههالص ارزش دارایههی هههر واحههد سههرمایه گههراری( )NAVیننک روز کنناری بعههد از ثبههت درخواسههت صههورت
میپریرد و درخواست های بعد از سهادت  16بها نهر

دو روزکهاری بعهد انجهام خواههد شهد .بها توجهه بهه اینکهه

صدور به نرخ روز بعد از واریز وجهه انجهام میشهود حنداقل  5درصند وجهه بیشهتری واریهز نماییهد ،مهابقی ذهول
در الب تتمه صدور طی حداکثر  6روز کاری به حساب شما باز میگردد.
در صورت واریز به شبای صنندوق ،بهه دلیهل تسهویه سیسهت بهانکی کهه بها یهک روز تهاخیر انجهام میشهود بهه
مراحل فوق یک روز اضافه میگردد.
فیو واریزی و درخواست صدور حتما بایستی در یک روز در وبسایت بارگراری گردد.



مثننال واریننع بننا فننی

بننانکی :فههردی وجههه خههود را از طریههق فههیو بههانکی از شههعبه بانههک بههه

حسههاب صههندوق در تههاریخ  1933/20/27واریههز کههرده اسههت ،درخواسههت وی  0روز کههاری بعههد
یعنههی  1933/20/23تاییههد میگههردد امهها نههر
است.
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مثال واریع به شبای صندوق :فهردی وجهه خهود را از طریهق شهبا بهه حسهاب صهندوق در تهاریخ
 1933/20/27واریههز کههرده اسههت ،درخواسههت وی  9روز کههاری بعههد یعنههی  1933/20/12تاییههد
میگردد و نر

تایید ،یمت صندوق در روز  1933/20/23است.

 روزهههای کههاری صههندوق شههنبه تهها رهارشههنبه 2 ،الههی  16مههی باشههد .بههدیهی اسههت
درخواست صهدور یها ابطهال در روزههای غیرکهاری یها تعطیهل رسهمی ،بهه مثابهه ثبهت
درخواست مربوطه در اولین روز کاری ذس از آن می باشد.
چه زمانی مطمئن شوم درخواست من به صندوق رسیده و در فرآیند صدور قرار گرفتهاست؟
اگههر در لیسههت درخواسههتهای خههود وضههعیت انتظننار را مشههاهده کردیههد یعنههی درخواسههت شههما بههه سیسههت
صندوق رسیده و ذهس از طهی فرآینهد بهه صهورت خودکهار بهرای شهما صهدور انجهام میگهردد .هماننهد ت هویر
زیر:

منظور از واریعی بابت " تتمه صدور واحدهای سرمایه گذاری " چیست؟
ذس از تعهنن نهر

صهدور ههر واحهد سهرمایه گهراری ،مابهه التفهاوت مبلهو واریهزی سهرمایهگرار بها مجمهوع

مبلههو واحههدهای سههرمایهگراری صادرشههده ،کههه ذههایین تههر از نههر

صههدور یههک واحههد سههرمایه گههراری باشههد

حداکثر رف  6روز کاری از تاریخ درخواست به حساب سرمایه گرار واریز میگردد.
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درخواست ابطال
آیا در صورت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در صندوق  ،مشمول جریمه می شوم؟
در صههورتی که سههرمایه گراران واحد های سههرمایه گراری خود را بل از  32روز ابطال نمایند ،بر اسههاس
امیدنامه صندوق مشمول جریمه ای به شرح زیر میگردند:
 7روز یا کمتر از تاریخ صدور واحد های سرمایه گراری

 1درصد یمت ابطال

بههیو از  7روز و برابههر یهها کمتههر از  11روز از تههاریخ صههدور واحههد هههای

 4درصد یمت ابطال

سرمایه گراری
بههیو از  11روز و برابههر یهها کمتههر از  92روز از تههاریخ صههدور واحههد هههای

 9درصد یمت ابطال

سرمایه گراری
بههیو از  92روز و برابههر یهها کمتههر از  62روز از تههاریخ صههدور واحههد هههای

 0درصد یمت ابطال

سرمایه گراری
بههیو از  62روز و برابههر یهها کمتههر از  32روز از تههاریخ صههدور واحههد هههای

 1درصد یمت ابطال

سرمایه گراری

پس از ابطال واحدهای سرمایه گذاری  ،چند روز بعد می توانم وجه حاصل از آن را دریافت کنم؟
واریههز وجههه حاصههل از ابطههال واحههدهای سههرمایه گههراری صههندوق  ،حههداکثر ههرف  6روز کههاری از تههاریخ
درخواست انجام میذریرد.

آیا جهت صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری  ،کارمعدی از من دریافت می شود؟
بله ،کهارمزد صهدور و ابطهال واحهدهای سهرمایه گهراری صهندوق  ،مبلهو  02،222ریهال بهه ازای ههر درخواسهت
میباشد.

7

راهنمای سرمایهگراری در صندوق بانک توسعه تعاون

سایر سواالت
چگونه می توانم به سوابق وملکرد صندوق دسترسی داشته باشم؟
سرمایه گهراران مهی تواننهد از طریهق مراجعهه بهه تارنمهای صهندوق ،سهوابق دملکهرد صهندوق از جملهه سهوابق
یمت دارایی ها ،ترکیب و خالص ارزش دارایی های صندوق را مشاهده نمایند.

چگونه می توانم وملکرد صندوق را با وملکرد صندوق های مشابه ممایسه کنم؟
سههرمایه گههراران مههی تواننههد از طریههق مراجعههه بههه تارنمههای مرکههز ذههردازش اطالدههات مههالی ایههران بههه نشههانی
 www.fipiran.comدملکههرد صههندوق در بههازه هههای زمههانی م تلههف را بهها دملکههرد سههایر صههندوق هههای
سرمایه گراری در سهام مقایسه نمایند.

میعان کارمعد دریافتی از مشتریان چمدر است؟
 0درصد از ارزش داراییها در سال.

آیا سود صندوق تضمین شده است؟
خیر بازدهی صندوق متناسب با دملکرد بازار سهام است.
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