پاسخ به سواالت مطروحه درخصوص صندوق واسطهگری مالی یکم ()ETF

مقدمه:

وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسالمی ایران قصدد دارد باقیماندد سدها
خود در بانکهای ملت ،تجارت و صادرات ایران و بیمههای البرز و اتکایی امین را واگذار نماید.
مستند قانونی:

جزء ( )2بند (الف) تبصر ( )2قانون بودجه سال  1399کل کشور.
مصوبات هیأت وزیران:

 مصوبه شمار /3622ت57579هد مورخ .1399/1/20
 مصوبه شمار /6193ت57587هد مورخ .1399/1/27
 مصوبه شمار /11925ت57649هد مورخ .1399/2/13
فرآیند انجام کار:

از طریددپ یددذیر نویسددی واهدددهای سددرمایهگددذاری دددندو سددرمایهگددذاری قابددل مهام دده ()ETF
"واسطهگری مالی یکم".

اهداف تشکیل صندوق:

 مردمی کردن اقتصاد.
 تهمیپ بازار سرمایه.
 جمعآوری نقدینگی خرد.
 ایجاد امکان دسترسی آهاد مرد کشور به بازار سرمایه و انتفاع عامه مرد از رشد این بازار.
مزایای صندوق:

 شفافیت قیمتی.

 یایین بودن ریسک به دلیل داشتن ترکیبی از سها ارزند بانکی و بیمهای.
 بازارگردانی در راستای همایت از سرمایهگذاران خرد.
ارزش تقریبی سهام قابل معامله( :در تاریخ )1399/2/13

 23/800می یاد تومان.
تخفیف برای مردم:
 20دردد 30(.دردد نسبت به قیمت های روز )1399/2/13

وزارت امور اقتصادی و دارایی  -معاونت امور بانکی ،بیمه و شرکتهای دولتی

1

سوالها:
سوال ( :)1چرا فرآیند عرضه واحدها بهصورت بلوکی نبوده و در قالب ( )ETFدرنظر گرفته شده است؟

پاسخ :دولت میتوانست به راهتی سها خود در سه بانک و دو شرکت بیمه را از طریپ بورس به فروش رسداند
لیکن عرضه سها بهدورت  ،ETFبا هدف مردمی کردن اقتصاد (افزایش ضریب نفدو بدازار سدرمایه) و انتفداع
عامه مرد (هتی افرادی که تاکنون در بازار سرمایه فهال نبود اند) از رشد بازار سرمایه دورت گرفته است.
سوال ( :)2باتوجه بهه ایهنکهه صهندو ههای سهرمایهگهااری قابهم معاملهه در بهور ( )ETFسهه صهندو
(واسطهگری مالی ،خودروسازی و صنایع فلزی و صنایع پاالیش نفت و پتروشیمی) هستند ،آیا فردی که با کد
ملی (یا کد بورسی) خود در صندو اول (واسطهگری مالی یکم) تها سه  2میلیهون تومهان پهایرهنویسهی
میکند ،امکان پایرهنویسی در سایر صندو ها را دارد یا خیر؟

پاسخ :ب ه ،منهی برای یذیر نویسی در سایر دندو ها وجود ندارد لیکن تخفیدف درنررگرفتدهشدد فقدب بدرای
یک دندو اعمال میشود( .فهالً چندین تصدمیمی ات خدا شدد و بسدتگی بده میدزان اسدتقبال مدرد از ددندو
واسطه گری مالی یکم دارد).
سوال ( :)3مدت انجام پایرهنویسی صندو واسطهگری مالی یکم تا چه روزی ادامه دارد ؟

پاسخ :شروع یذیر نویسدی از بامدداد روز یکشدنبه مدورخ  1399/2/14لغایدت سداعت  24روز چهارشدنبه مدورخ
 1399/2/31انجا خواهد بود.
سوال ( :)4پایرهنویسی واحدهای صندو از چه طرقی قابم انجام است؟

پاسخ :یذیر نویسی واهدهای این ددندو از طریدپ کدارگزاریهدای بدورس ،سدامانههدای آنالیدن مهدامالتی و
درگا های غیرهضوری و هضوری (شهب) بانکهای منتخب دورت مییذیرد.
درگا های غیرهضوری و هضوری بانکهای منتخب بهمنرور یذیر نویسی واهدهای ددندو سدرمایهگدذاری
"واسطهگری مالی یکم" تاکنون به شرح زیر است:
درگاههای غیرحضوری

ردی

نام بانک

1

ملی ایران

سایت بانک

سامانه بام

پیام رسان بله

2

سپه

سایت بانک

اینترنت بانک

همراه بانک

3

مسکن

سایت بانک

اینترنت بانک

همراه بانک

4

کشاورزی

سایت بانک

اینترنت بانک

5

رفاه کارگران

سایت بانک

اینترنت بانک

همراه کارت رفاه

6

ملت

سایت بانک

اینترنت بانک

همراه بانک

همراه پال

7

تجارت

سایت بانک

اینترنت بانک

همراه بانک

اپلیکیشن ست

8

صادرات ایران

سایت بانک

همراه بانک صاپ

9

قرضالحسنه مهر ایران

سایت بانک

همراه بانک

سایت بانک

پیام رسان آیگپ

10

پارسیان

11

پاسارگاد

سایت بانک

12

اقتصاد نوین

سایت بانک

درگاه حضوری
اپلیکیشن ایوا

نشان بانک از اپلیکیشن آپ

کیوسک بانک

سامانه سکه
اپلیکیشن پات

شعب بانکهای
منتخب در سراسر
کشور

اپلیکیشن تاپ
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دردورت افزایش درگا های غیرهضوری مندرج در جدول فدو توسدب باندکهدا یدا اضدافهشددن باندکهدای
دیگری به لیست بانکهای منتخب جهت انجا فرآیندد یدذیر نویسدی ،مراتدب ازطریدپ روابدب عمدومی وزارت
امور اقتصادی و دارایی اطالعرسانی خواهد شد.
در هر هال اکیداً تودیه میشود به منرور ج وگیری از شیوع ویروس کرونا ،یذیر نویسی از طریدپ درگدا هدای
غیرهضوری بانکها دورت یذیرد.
سوال ( :)5نماد صندو جهت پایرهنویسی از طریق کارگزاریها چیست؟

پاسخ :نماد ددندو "دارا یکم" اسدت کده افدراد دارای کدد بورسدی مدیتوانندد در روزهدای کداری از سداعت
 14:00لغایت  16:00اقدا به خرید نمایند.
سوال ( :)6ک

وس

مبلغ پایرهنویسی برای هر فرد چ در است؟

پاسخ :هداقل مب غ یذیر نویسی برای هر یک از اشخاص هقیقی ایرانی دارای کد م ی  10هزار تومان و هداکثر
مب غ یذیر نویسی مهادل  2می یون تومان میباشد( .مضربی از  10هزار تومان)
سوال ( :)7آیا امکان پایرهنویسی بیش از یک بار و در چند مرحله وجود دارد؟

پاسخ :ب ه ،انجا یذیر نویسی به میزان کمتر از  2می یون تومان و در چند مره ه برای هر کد م دی بالمدانع اسدت
مشروط بر اینکه مجموع یذیر نویسیهای انجا شد برای هر کد م ی ،بیشتر از سقف  2می یون تومان نباشد.
دردورت عد رعایت سقف  2می یون تومان برای هر کد م ی ،برگشت وجو واریزی متقاضیان در طدی مددت
یذیر نویسی توسب بانکهای منتخب ممنوع میباشد.
سوال ( :)8اشخاص ح وقی چگونه و تا چه س فی میتوانند پایرهنویسی نمایند؟

پاسخ :یذیر نویسی واهدهای سرمایهگذاری موضوع این دستورالهمل درفاً شامل اشخاص هقیقی ایرانی بود و
اشخاص هقوقی نمیتوانند در یذیر نویسدی شدرکت نمایندد و اسدتفاد از هسداآ آنهدا بدرای یرداخدت وجدو
امکانیذیر نیست.
سوال ( :)9آیا امکان پایرهنویسی برای ایرانیان م یم خارج از کشور وجود دارد؟

پاسخ :ب ه امکان یذیر نویسی برای هر فرد ایرانی دارای کد م ی بدون وجود محدودیت سنی وجود دارد.
سوال ( :)10باتوجه به اینکه انجام معامالت واحدها از  2ماه به بعهد از تخصهیا امکهانپهایر اسهت ،مبنهای
محاسبه  2ماه ،چه تاریخی است؟

پاسخ :شروع یذیر نویسدی از بامدداد روز یکشدنبه مدورخ  1399/2/14لغایدت سداعت  24روز چهارشدنبه مدورخ
 1399/2/31بود لذا مبنای محاسبه دو ما  ،تاریخ یایان یذیر نویسی ( )1399/2/31خواهد بود.
سوال ( :)11پس از گاشت  2ماه ،امکان معامله کم یونیتها مهیا میشود یا درصدی از یونیتها؟

پاسخ :کل یونیتها.
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سوال ( :)12درصورت مشارکت بیشتر مردم ،طبیعتاً تعداد یونیت کمتری به هر شخا تخصیا داده میشهود
و بخشی از وجوه میبایست به حساب مشتریان واریز گردد .چه زمانی میتوان بهطور دقیق تعداد یونیتهای
اختصاصیافته به افراد را مشخا کرد؟

پاسخ :در تاریخ  1399/2/31فرآیند یذیر نویسی به اتمدا مدی رسدد و یدک هفتده ید

از ایدن تداریخ ،مشدخ

میگردد چه تهداد یونیت به هر فرد اختصاص مییابد .دردورت مشارکت کامل یا کمتر ،هدداکثر  200یونیدت
به هر کد م ی اختصاص مییابد و درددورت مشدارکت بیشدتر ،کمتدر از  200یونیدت (ازطریدپ تسدهیم بالنسدبه)
اختصاص مییابد.
سوال ( :)13درصورت مشارکت بیشتر مردم ،عودت مازاد واریزیها به چه شکم انجام میشود؟

پاسخ :عودت وجو به هر دلیل از جم ه اضافه یرداختی و مازاد ناشی از تسهیم بالنسبه توسدب ددندو ددرفاً بده
شمار شبای یرداختکنند دورت مییذیرد.
سوال ( :)14آیا این امکان وجود دارد که بانکها وجوه واریزی مردم بابت پایرهنویسی را بابت طلب خهود
از مشتریان ،برداشت نمایند و پایرهنویسی برای آنها انجام نشود؟

پاسخ :خیر ،وجو واریزی مشتریان بابت یذیر نویسی ،غیرقابل برداشت میباشد.
سوال ( :)15این مسأله که مردم برای خرید این سهام ،وجوه خود را از بانکها خارج کنند ،چگونه مهدیریت
میشود؟

پاسخ :درواقع وجو از بانکها خارج نخواهد شد ،ب که فرآیند جابجایی وجو بین بانکها انجا خواهدد شدد و
نهایتاً ی

از واریز به هساآ خزانه ،درف تأمین هزینههای دولت خواهد شد.

سوال ( :)16آیا امکان درنظر گرفتن تسهیالتی خاص برای اقشهار ضهعی جامعهه ماننهد عشهایر و  ...بههمنظهور
بهرهمندی از فرصت ایجادشده و منتفعشدن این گروه از مردم از رشد بازار سرمایه وجود دارد؟

پاسخ :در شرایب فه ی و در یذیر نویسی دندو واسطه گری مدالی یکدم ایدن امکدان فدراهم نشدد  ،لدیکن ایدن
اهتمال وجود دارد که درخصوص دو دندو دیگر در این خصوص اتخا تصمیم شود .هرچند نف

این اقدا

و اعمال تخفیف قابل توجه ،به نوعی همایت از اقشار ضهیف جامهه است.
سوال ( :)17آیا صندو سود مشخصی دارد؟

پاسخ :خیر .هدف از تشکیل این دندو مشارکت همه مرد در این طرح و بهر مندی همه ایرانیان از سود بازار
سرمایه است .طبیهتاً تغییرات ارزش سها موجود در این دندو منجر بده افدزایش یدا کداهش ارزش واهددهای
دندو میگردد .ضمن اینکه تالش میشود از طریپ سرمایهگدذاری مبدالغ ندزد ددندو بدرای بدازارگردانی،
هداکثر سود ممکن هادل شود .بدین ترتیب ،سود تضدمینی بدرای واهددهای سدرمایهگدذاری ددندو وجدود
نداشته و درفاً سود اهتمالی به شرح زیر قابل هصول است:
 -1افزایش قیمت سها موجود در دندو .
 -2واریز سود ساالنه ناشی از عم کرد سها شرکتهای موجود در دندو .
 -3سود هادل از سرمایهگذاری منابع دندو بهدورت سپرد گذاری و خرید اورا .
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سوال ( :)18آیا افت شاخا بور  ،پیشبینی شده است؟

پاسخ :تغییرات شاخ

بورس قابل ییشبینی نیست ،لیکن هتی دردورت افدت شداخ

از آنجدا کده در هدال

هاضر مرد سها را با تخفیف  30درددی نسبت به قیمتهای مورخ  1399/2/13میخرندد ،بدا فدرا کداهش
شاخ

بورس در این هدود نیز متضرر نخواهند شد .ضدمن ایدنکده هددود  10000می یدارد تومدان بدرای انجدا

بازارگردانی نزد دندو "واسطهگری مالی یکم" نگهداری میشود.
سوال ( :)19م رر شده است مشتریان در فرصت مناسب و طی ماههای آینده ،نسهبت بهه تبهت نهام در سهامانه
سجام و دریافت کد معامالتی (کد بورسی) اقدام نمایند .لیکن فرآیند احراز هویهت در کهارگزاریهها بسهیار
زمانبر است و گاهی اوقات نیاز است مشتریان در دو مرحله به کارگزاریها مراجعه نمایند .به نظهر مهیرسهد
ضروری است این فرآیند تا حدی تسهیم گردد.

پاسخ :هرچند برای خرید واهدهای این ددندو هیگگونده نیدازی بده کدد بورسدی وجدود نددارد ،بدا توجده بده
مذاکرات و رایزنیهای انجا شد  ،در نرر است تا فرآیند اهراز هویت قبل از یایان اردیبهشتما از طریپ سجا
بهدورت الکترونیک و غیرهضوری انجا شود .سازمان بورس نیز با تهامل با شبکه بانکی در هال فراهم نمدودن
بسترهای الز برای انجا این کار از طریپ شهب تمامی بانکها است .ضدمن ایدنکده در هدال هاضدر ایدن امدر
از طریپ برخی از شهب بانکهای دادرات ایران ،شهر و آیند قابل انجا میباشد.
سوال ( :)20آیا ضروری است مت اضیان ظرف مدت دو ماه احراز هویت را انجام دهند؟

پاسخ :ضرورت ندارد اشخادی که نسبت به یذیر نویسی اقدا نمود اند ،هتماً ظرف  2ما فرآیند اهراز هویدت
را تکمیل نمایند .این امر فقب درمورد آن دسته از متقاضیان دد میکند که قصد دارند ی

از خاتمده دو مدا ،

واهدهای خود را به فروش برسانند .دردورتیکه متقاضیان قصد فروش واهدهای خود را نداشدته باشدند ،فهدالً
نیازی به اخذ تأییدیه سجا ندارند .به عبارتی اخذ تأییدیه سجا فقب برای مهامالت بهدی مورد نیاز است.
سوال ( :)21آیا داشتن حساب برای همه مت اضیان الزامی است؟

پاسخ :خیر .در این مره ه الزامی به داشتن هساآ نیست لیکن متقاضیان برای امکان مهام ه این واهدها در آیند
میبایست هتماً هساآ بانکی داشته باشند تا بتوانند کد بورسی اخذ کنند.
سوال ( :)22آیا این طرح همان سهام عدالت است؟

پاسخ :خیر .این موضوع کامالً متفاوت از سها عدالت است و در این طرح مرد میتوانند تا مب غ  2می یون تومان
به ازاء هر کدم ی سها مته پ به دولت در بانکها و بیمهها را با تخفیف خریداری نمایند.
در هالی که سها عدالت سهامی است که قبالً به هدود  50می یون نفر از مرد ته پ گرفته و ظرف ما های آتدی
مدیریت آن به خدود مدرد منتقدل مدی شدود و نیدازی بده واریدز مجددد وجده توسدب مدرد بدرای تم یدک سدها
وجود ندارد.
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