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T+2 %36 %16 سهام

NA %24 %6 مسکن

T+1 %28 %9 طال

Daily %19 %1 سپرده بانکی و اوراق

 بازدهی دارایی های  مالی در ایران )متوسط 20 ساله)

معرفی واحد سرمایه گذاری و مدیریت دارایی

 بازدهی دارایی های  مالی در ایران )متوسط 5 ساله دالری)

اقتصاد کالن ایران

 سود نقدی و رشد قیمت از
مالیات معاف می باشد

گروه مالی فیروزه در سال 1384 با دو دفتر در تهران و لندن تأسیس گردید. در حال حاضر گروه با در اختیار داشتن در حدود 200  کارمند متشکل 
از کارگزاری فیروزه آسیا، واحد سرمایه گذاری و مدیریت دارایی، شرکت سبدگردان، واحد تامین مالی و مشاوره شرکتی و واحد سرمایه گذاری 

جسورانه می باشد. 
واحد سرمایه گذاری و مدیریت دارایی شامل مدیران سرمایه گذاری و مدیریت پرتفوی،  تحلیلگران ارشد سهام و داده های مالی، بخش اداری و 
مالی و تیم توسعه صندوق ها و سبدهای اختصاصی می باشد. این تیم 20 نفره طی 15 سال گذشته همگام با توسعه دارایی های تحت مدیریت 
گروه گسترش یافته است و توانسته برای گروه و سرمایه گذاران ارزش آفرینی موثری به ارمغان آورد. هم اکنون این واحد مسئولیت مدیریت 

بیش از 5000 میلیارد تومان دارایی را در بخش بورسی برعهده دارد. 

در سال 1400 انتظار می رود که فعالیت های اقتصادی در ایران به دلیل از سرگیری فعالیت  بخش های غیرنفتی و بهتر شدن شرایط اقتصاد 
جهانی خصوصا در بخش صنایع کاال محور، به %2+ افزایش یابد. نرخ تورم در سال 1399 در حدود 23 درصد پیش بینی شده  است.
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خرداد 99

*ارزش دارایی ها قبل از کسر هزینه های سبد
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با توجه به کاهش ارزش ریال در 6 سال گذشته ، سبدگردان داخلی نزد شرکت سبدگردان فیروزه 
به شیوه ای مدیریت شده  است تا ارزش سرمایه اولیه با وجود تحریم ها و کاهش ارزش ریال، 
بر اساس نرخ بازار آزاد دالر کاهش نیابد. استراتژی سرمایه گذاری در سبدگردانی اختصاصی بر 

اساس ریسک هر سرمایه گذار تعیین می شود.

   بازدهی ساالنه )متوسط ساده(      :     %433
   بازدهی ساالنه )متوسط هندسی(  :       %73
   بازدهی کل )6 سال گذشته(         :    %2597

منابع این صندوق در 30 شرکت بزرگ بورس تهران سرمایه گذاری می شود و روند تغییرات آن 
مشابه شاخص 30 شرکت بزرگ بورس تهران می باشد. همبستگی مستقیمی با رشد یا افول 

بورس دارد و امکان کاهش سرمایه اولیه وجود دارد.

ب بازدهی ساالنه )متوسط ساده(      :     %250         
    بازدهی ساالنه )متوسط هندسی(  :       %68
   بازدهی کل )5 سال گذشته(          :    %1250

 سبدگردان فیروزه 

 صندوق شاخص 30 شرکت فیروزه )نرمال شده به 100 ریالی)

 سبد گردان اختصاصی فیروزه )نرمال شده به 100 ریالی)

 شاخص کل

شاخص 30 شرکت بورس

شاخص 30 شرکت فیروزه
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منابع این صندوق در ترکیبی از اوراق و میزان اندکی سهام سرمایه گذاری می شود و ریسک از 
دست رفتن کل سرمایه اولیه وجود ندارد اما بازدهی آن نسبت به صندوق های سرمایه گذاری 

در زمان رشد زیاد بورس کمتر می باشد.

   بازدهی ساالنه )متوسط ساده(      :       %32
   بازدهی ساالنه )متوسط هندسی(  :       %27
   بازدهی کل )3 سال گذشته(         :       %96

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت در سال 1389 تاسیس شد. این صندوق در بازار سهام 
استراتِژی محافظه کارانه دارد و در رتبه بندی صندوق ها از زمان آغاز فعالیت جزو 10 صندوق برتر 
در کشور شناخته می شود. این نوع صندوق ها با ریسک پایین در کشورهای توسعه یافته بسیار 
محبوب می باشد چرا که در بلندمدت می تواند بر نواسانات بازار فائق آمده و با رشد سهام  ارزنده 

سود پایداری را برای دارندگان هر واحد از صندوق به ارمغان آورد.

   بازدهی ساالنه )متوسط ساده(      :         %779
   بازدهی ساالنه )متوسط هندسی(  :           %53
   بازدهی کل )10 سال گذشته(         :       %7793

 صندوق درآمد ثابت فیروزا )بازدهی ساالنه شده ریالی)

 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت )نرمال شده به 100 ریالی)

فیروزا
اوراق خزانه
سود بانکی

فیروزه موفقیت

شاخص کل بورس
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آن  حاشیه ای  جزایر  مجموعه  و  قلمروها  آمریکا،  متحده  ایاالت   در  که  اشخاصی  اختیار  در  نباید  شرایطی  هیچ  تحت  گزارش  این 
نظر  در  آمریکایی  اتباع  و  اشخاص  به عنوان  علتی  هر  به  که  اشخاصی  یا  هستند  مستقر  یا  گزیده اند  اقامت  دارند،  سکونت 
شود.  گذاشته   اشتراک  به  اشخاص  این  با  گزارش  این  نحوی  هر  به  یا  شود  داده  انتقال  اشخاص  این  به  یا  گیرد  قرار  می شوند،   گرفته 
این سند توسط گروه فیروزه صرفًا جهت اطالع رسانی تنظیم شده است و نباید به عنوان یک تقاضا یا پیشنهاد برای ارائه هرگونه خدمتی در 
حوزه های قضایی که در آن ها دادن چنین تقاضا یا پیشنهادی به عموم یا گروه خاصی از سرمایه گذاران غیرقانونی می باشد، تفسیر گردد. 
مطالب این گزارش براساس اطالعاتی می باشد که گروه فیروزه آن ها را موثق می داند، بااین وجود گروه فیروزه هیچ تضمین یا ضمانتی )خواه 
صریح یا ضمنی( در ارتباط با صحت، تکمیل یا معتبر بودن اطالعات مندرج در این گزارش نمی دهد. هرگونه نظری که در این گزارش تصریح 
شده است، بازتاب ارزیابی است که تا آن تاریخ انتشار یافته است و امکان دارد که تغییر یابد. گروه فیروزه هیچ نوع مسئولیتی برای ورود 
هرگونه خسارت یا زیان مستقیم، غیرمستقیم یا تبعی که ناشی از استفاده تمام یا بخشی از این مطالب باشد را قبول نمی کند. در هر جای 
این گزارش که گروه فیروزه اطالعاتی را ارائه می دهد، این اطالعات صرفًا به منظور اطالع رسانی است. اطالعات مذکور به هیچ شکلی به عنوان 
ارائه یک پیشنهاد با توجه به شرایط شخصی سرمایه گذاران تلقی نمی شود، یا نباید به عنوان یک پیشنهاد ویژه یا کلی تفسیر گردد، که در 
نتیجه آن ارتباطی بین گروه فیروزه و هر شخص دیگری ایجاد گردد. این سند ممکن است تمام اطالعات به روز را که جهت تصمیم گیری 
موردنیاز می باشد را دربر نگرفته باشد. احتمال دارد که اطالعات معتبرتر و منابع مرتبط تر بیشتری وجود داشته باشد. بنابراین سرمایه گذاران 
جدًا باید خود را در خصوص فرصت ها و ریسک های هر عملی قبل از تصمیم به انجام سرمایه گذاری مطلع گردانند. عالوه بر جنبه های مالی، 
مطلع گردیدن سرمایه گذاران، باید به ویژه شامل جنبه های حقوقی و مالیاتی سرمایه گذاری ها باشد. اکیدًا توصیه می گردد هر سرمایه گذار یا 
شخص بالقوه باید با یک مشاور مالی و در صورت ضرورت، با یک وکیل یا مشاور مالیاتی در ارتباط باشد. مضافًا، شایان توجه است که عملکرد 
ابزارهای مالی در آینده نمی تواند از عملکرد آن ها درگذشته استنتاج گردد. ارزش سرمایه گذاری ها همان طور که ممکن است نزول پیدا کند 
ممکن است افزایش یابد و سرمایه گذاران در ابزارهای مالی باید توان تحمل زیان کامل در یک سرمایه گذاری را داشته باشند. نه گروه فیروزه 
و نه هیچ شخص ثالث ارائه دهنده مطالب، برای هرگونه اشتباه، عدم صحت، تأخیر یا به روزرسانی مطالب منتشره در سند ارائه شده مسئول 
نمی باشند. گروه فیروزه صراحتًا از ارائه هرگونه تضمینی، در خصوص صحت مطالب ارائه شده، یا در ارتباط با نحوه استفاده از اطالعات به هر 
منظوری، تا جایی که قانونًا امکان داشته باشد، صرف نظر می کند. این مطالب صرفًا برای استفاده گیرندگان موردنظر می باشد و این افراد نباید 
از تمام یا بخشی از این مطالب به هیچ شکل یا به هر روشی کپی برداری نمایند. هیچ بخشی از این گزارش نباید بدون اجازه گروه فیروزه 

مجددًا عرضه گردد یا نزد هر شخصی افشاء شود

اعالن سلب مسئولیت




