
 ي بازدهی سبد اختصاصی و بازدهی سبدگردانچگونگی محاسبه : 

  : مقدمه -1

شده ي روشی که بتوان از طریق آن بازدهی سبدهاي اختصاصی و همچنین عملکرد سبدگردان را ارزیابی نمود، از دو فرمول شناختهبه منظور ارائه

ـــتفاده می(TWRR)بازدهی زمان وزنیو (ب) نرخ  (MWRR)جهانی تحت عناوین (الف) نرخ بازدهی پول وزنی ـــود که در این پیوســـت ، اس ش

اي طراحی شود و به گونهبراي هر سبد اختصاصی محاسبه می (MWRR)شود. نرخ بازدهی پول وزنیي این دو روش تشریح میچگونگی محاسبه

شد. نرخ بازدهی زمان وزن سبدگردان با صی تحت مدیریت  صا سبد اخت هاي بیانگر بازدهی کل تمامی دارایی (TWRR)یشده تا بیانگر بازدهی هر 

دهد که سبدگردان به طور متوسط تا چه حد در مدیریت سبدهاي اختصاصی تحت مدیریت خود، موفق تحت مدیریت سبدگردان است و نشان می

توانند عملکرد سبدگردان را ارزیابی ، میگذاران با توجه به بازدهی سبدگرداناست. به عبارت دیگر سرمایهگذاران شدهبه کسب بازدهی براي سرمایه

گذار) سبدگردان، بازدهی سبد اختصاصی را به صاحب سبد(سرمایه .گیري کنندنموده و در مورد سپردن مدیریت دارایی خود به سبدگردان تصمیم

  .نتشر کندکه موظف است بازدهی سبدگردان را جهت اطالع عموم در تارنماي خود مکند، در حالیمربوطه گزارش می

   :روش محاسبه بازدهی سبد اختصاصی -2

درصد از مازاد بازده سرمایه گذار نسبت به نرخ  20مندرج در قراداد سبدگردانی در خصوص کارمزد متغیر دریافتی به میزان  7ماده  2پیرو بند 

  درصد فرمول محاسبه بازده بر اساس فرمول مندرج در این پیوست محاسبه می گردد. 20ثابت 

در محاسبه نرخ بازدهی سبداختصاصی و نرخ بازدهی سبدگردان به شرح این پیوست، الزم است ارزش سبد یا سبدهاي اختصاصی در ابتدا و 

ر انتهاي هر دوره مورد نظر محاسبه گردد. ارزش سبد یا سبدهاي اختصاصی باید مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادا

  شوند:گذاري، محاسبه گردد و در اجراي این دستورالعمل نکات زیر در نظر گرفتهاي سرمایههدر صندوق

نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار «ارزش اوراق بهادار سبداختصاصی براساس قیمت فروش اوراق بهادار موضوع دستورالعمل  -1

  محاسبه شود.» گذاريهاي سرمایهصندوق

  بینی شده است، تعدیل نماید.د قیمت اوراق بهادار سبداختصاصی را براساس آنچه در دستورالعمل یادشده پیشسبدگردان نبای -2

ورقه  بسته باشد، ارزش آن که بخشی از آورده مشتري را ورقه بهاداري تشکیل دهد که در زمان عقد قرارداد، نماد معامالتی آندر صورتی -3

شود. هر زمان نماد معامالتی ورقه بهادار یادشده بازگشایی شود، ارزش آن براساس قیمت ر در نظر گرفته میبهادار در محاسبات این پیوست صف

  شود.گذار در همان روز بازگشایی در نظر گرفته میپایانی روز بازگشایی نماد محاسبه شده و به عنوان آورده جدید سرمایه

 :شوداستفاده می براي محاسبه بازدهی هر سبد اختصاصی از رابطۀ زیر

 Money Weighted Rate of Return نرخ بازده موزون پولی    
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MVارزش پرتفوي در پایان دوره=١  

MVارزش پرتفوي در ابتداي دوره =٠ 

m= )ماه يبه طور مثال تعداد روزها( گرددیکه در دوره محاسبه م یتعداد واحد زمان    

CFi=جریان نقد هر دوره 

  = L(i) قرار داشته است در سبد iتعداد روزي که جریان نقدي                                                                                                   

  =Rبه صورت ساالنه گردد  6ماده  5دوره که باید طبق فرمول تبصره   mبازده محاسبه شده براي                                          



  

  :روش محاسبۀ بازدهی سبدگردان  -3

گذار) و تاریخ انعقاد قرارداد جدید هاي نقدي (افزایش ســرمایه یا برداشــت ســرمایهابتدا کل دورة مورد نظر براســاس تاریخ وقوع جریان

 nشود. بنابراین اگر جریان ورودي و خروجی در هاي متعدد تقسیم میسبدگردانی یا تاریخ خاتمه یک قرارداد سبدگردانی به زیر دوره

شود که در آن زیر دورة اول از زیر دوره تقسیم می n + 1طول دورة موردنظر، به وقوع بپیوندند، در نتیجه کل دوره به  تاریخ مختلف در

یابد و زیر دورة دوم از تاریخ وقوع جریان نقدي اول شروع ابتداي دورة مورد نظر شروع شده و تا تاریخ وقوع اولین جریان نقدي ادامه می

شده نقدي دوم ادامه می شده و تا تاریخ جریان شروع  یابد و به همین ترتیب جریان نقدي دورة آخر از تاریخ وقوع آخرین جریان نقدي 

  :یابد. براي مثال به نمودار زیر توجه شودو تا پایان دورة مورد نظر ادامه می

  

 :شودمحاسبه می ام به شرح زیرn هاي موردنظر، بازدهی هر زیر دورةپس از تقسیم کل دوره به زیر دوره 

  

  

   



 

  : هاي بازدهیساالنه کردن نرخ -4 

 :شودشده از فرمول زیر استفاده میهاي محاسبهبراي ساالنه کردن هریک از بازدهی

  

  



   :هاي سبداختصاصی چگونگی محاسبۀ ارزش دارایی -5

پیوست، الزم است ارزش سبد یا سبدهاي اختصاصی در در محاسبۀ نرخ بازدهی سبداختصاصی و نرخ بازدهی سبدگردان به شرح این 

سبدهاي اختصاصی باید مطابق دستورالعمل نحوة تعیین قیمت خرید و  سبد یا  سبه گردد. ارزش  ابتدا و انتهاي هر دورة مورد نظر محا

   :شوندر نظر گرفتهگذاري، محاسبه گردد و در اجراي این دستورالعمل نکات زیر دهاي سرمایهفروش اوراق بهادار در صندوق

ستورالعمل -1-5 ضوع د ساس قیمت فروش اوراق بهادار مو صی برا صا سبداخت نحوة تعیین قیمت خرید و فروش « ارزش اوراق بهادار 

   .محاسبه شود» گذاريهاي سرمایهاوراق بهادار صندوق

  .بینی شده است، تعدیل نمایدیادشده پیش سبدگردان نباید قیمت اوراق بهادار سبداختصاصی را براساس آنچه در دستورالعمل -2-5

سته باشد، ارزش که بخشی از آوردة مشتري را ورقۀ بهاداري تشکیل دهد که در زمان عقد قرارداد، نماد معامالتی آندر صورتی -3-5 ب

یادشده بازگشایی شود، ارزش شود. هر زمان نماد معامالتی ورقۀ بهادار ورقۀ بهادار در محاسبات این پیوست صفر در نظر گرفته می آن

سرمایه شده و به عنوان آوردة جدید  سبه  شایی نماد محا ساس قیمت پایانی روز بازگ شایی در نظر گرفته آن برا گذار در همان روز بازگ

  .شودمی

 


