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خالصه نتایج

√√درصورتــی کــه صنــدوق کســورات  30ســال گذشــته را دریافــت و آنهــا را
ســرمایهگذاری میکــرد ،کســری انتظــاری صنــدوق بــه قیمــت ســال  1395برابــر

اســت بــا (هــزار میلیــارد ریــال):

-درصــورت ســرمایهگذاری در بــورس 3.77 :میلیــون میلیــارد ريــال (معــادل  370هــزار

میلیــارد تومــان)

-درصــورت ســرمایهگذاری در بانــک 3.8 :میلیــون میلیــارد ريــال (معــادل  380هــزار

میلیــارد تومــان)

√√درصورتــی کــه صندوق کســورات  30ســال گذشــته را دریافــت و آن را ســرمایهگذاری
میکــرد و پــس از بازنشســتگی نیــز بــه مانــده انباشــت فــرد منهــای مســتمری
پرداختــی ســود تعلــق میگرفــت ،کســری انتظــاری صنــدوق بــه قیمــت ســال 1395
برابــر اســت بــا (هــزار میلیــارد ریــال):

-درصــورت ســرمایهگذاری در بــورس 3.6 :میلیــون میلیــارد ریــال (معــادل  360هــزار

میلیــارد تومــان)

درصــورت ســرمایهگذاری در بانــک 3.8 :میلیــون میلیــارد ریــال ( معــادل  380هــزارمیلیــارد تومــان)

√√نــرخ بــازده الزم بــرای ســرمایهگذاری کســورات در  30ســال گذشــته بهطــوری کــه
صنــدوق دچار کســری نشــود:

 در صــورت عــدم پرداخــت ســود بــه مانــده انباشــت فــرد منهــای مســتمری پرداختــی: 51درصد
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 در صــورت پرداخــت ســود بــه مانــده انباشــت فــرد منهــای مســتمری پرداختــی26 :درصد
بــه بیــان دیگــر ،اگــر کل کســورات  30ســال گذشــته بــا نــرخ  51درصــد ( 26درصــد) رشــد
میکردنــد ،صنــدوق بــا کســری مواجــه نمیشــد( .نــرخ بــازده بــورس در ســه ســال منتهــی بــه
 1395برابــر  28درصــد بــوده اســت).

نــرخ جایگزینــی درصورتــی کــه صنــدوق کســورات  30ســال گذشــته را دریافــت و آن را

ســرمایهگذاری میکــرد (سیســتم  DCکامــل):

درصورت سرمایهگذاری در بورس 2.06  :درصد-درصورت سرمایهگذاری در بانک 1.2 :درصد

√√نــرخ جایگزینــی درصورتــی کــه صنــدوق کســورات  30ســال گذشــته را دریافــت و
آن را ســرمایهگذاری میکــرد و پــس از بازنشســتگی نیــز بــه مانــده انباشــت فــرد

منهــای مســتمری پرداختــی ســود تعلــق میگرفــت:

			
درصورت سرمایهگذاری در بورس 58 :درصدصورتی که نرخ جایگزینی در بهار
در
سال  1396برابر  93درصد بوده است.
-درصورت سرمایهگذاری در بانک 13.6 :درصد

√√نــرخ بــازده الزم بــرای تعــادل مالــی هــر ورودی جدیــد بــه صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری:

 در صــورت عــدم پرداخــت ســود بــه مانــده انباشــت فــرد منهــای مســتمری پرداختــی: 42.5درصد

 در صورت پرداخت سود به مانده انباشت فرد منهای مستمری پرداختی 22 :درصدبــه بیــان دیگــر ،اگــر کل کســوراتی کــه یــک ورودی جدیــد طــی  30ســال بــه صنــدوق واریز
میکنــد بــا نــرخ  42.5درصــد (یــا  22درصــد) رشــد کنــد ،تــراز مالــی فــرد جدیــد ،دچــار کســری
نخواهد شــد.
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مقدمه

یکــی از اهدافــی کــه در نظــام بازنشســتگی یــک کشــور دنبــال میشــود ،حفــظ پایــداری

ت داراییهــا در ایــن صندوقهــا بایــد
مالــی صندوقهــای بازنشســتگی اســت .مدیریــ 

بهگونـهای باشــد کــه بتواننــد تعهــدات جــاری و آتــی خــود را بــدون نیــاز بــه منبــع درآمــدی
دیگــری بــرآورده ســازند .بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف الزم اســت کارشناســان مالــی

وضعیــت صند وقهــای بازنشســتگی را بهطــور متنــاوب رصــد کننــد و در صــورت لــزوم
اصالحات��ی را بــرای صندوقهــا پیشــنهاد دهنــد.

ق بازنشســتگی کشــوری در ایــران بهطــور مشــخص طــی  15ســال گذشــته برای
صنــدو 

پرداخــت تعهــدات خــود همــواره دچــار کســری بــوده؛ کــه البتــه اطالعــات تاریخــی موجــود
مویــد وجــود چنیــن وضعیتــی از بدو تاســیس آن در ســال  1354اســت .بــا این وجــود ،امروزه
یکــی از مهمتریــن انتقاداتــی کــه از جانــب سیاســتگذاران و برنامهریــزان بــه مدیــران

صنــدوق در دورههــای مختلــف میشــود ،ایــن اســت کــه اگــر صنــدوق داراییهــای خــود
را در مســیری صحیــح ســرمایهگذاری میکــرد ،بحــران امــروز گریبانگیــر ایــن نهــاد

نمیشــد .بهعبارتــی چنانچــه مدیــران صنــدوق بازنشســتگی کشــوری در ادوار مختلــف
نســبت بــه شناســایی مطلوبتریــن بازارهــا از منظــر بــازده ســرمایهگذاری در کشــور اقــدام

کــرده و داراییهــای خــود را در آن حوزه(هــا) ســرمایهگذاری میکردنــد ،امــروز بــه راحتــی
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قــادر بــه پاســخگویی بــه تعهــدات فعلــی و آتــی خــود بودنــد.

بــر ایــن اســاس ،موسســۀ راهبردهــای بازنشســتگی صبــا از طریــق شبیهســازی

حالتهــای مختلــف ســرمایهگذاری داراییهــای صنــدوق بازنشســتگی کشــوری طــی
ســالهای گذشــته ،اقــدام بــه راســتیآزمایی چنیــن ادعاهایــی کــرده اســت .گــزارش شــمارۀ
( )11ایــن موسســه بــا عنــوان «بررســی میــزان پوشــش تعهــدات صنــدوق بازنشســتگی

کشــوری در ســناریوهای مختلــف ســرمایهگذاری» اولیــن گــزارش در ایــن زمینــه بــود کــه
در تاریــخ  1396/8/8منتشــر شــد .گــزارش حاضــر بــه عنــوان گــزارش دوم در ایــن زمینــه،

بــا دو هــدف محاســبۀ نــرخ بــازده مناســب بــرای تامیــن تعهــدات فعلــی صنــدوق و نــرخ
جایگزینــی (نســبت اولیــن مســتمری دریافتــی بــه آخریــن حقــوق پرداختــی) مناســب ،بــا
فــرض ســرمایهگذاری کلیــۀ کســورات دریافتــی طــی  30ســال گذشــته در بانــک (بــدون

ریســک) و بــورس (باالتریــن بازدهــی نســبت بــه ســایر بازارهــا) بــرای دســتیابی صنــدوق به
پایــداری مالــی ،تهیــه شــده اســت.

ایــن گــزارش در ســه بخــش تدویــن شــده اســت .در بخش نخســت فــروض محاســبات و

منطــق حاکــم بــر آنهــا بهصــورت خالصــه ارائــه شــده اســت .در بخــش دوم کــه بدنــه اصلــی
گــزارش اســت ،وضعیــت فعلــی صنــدوق و کســری  30ســال آینــده آن بــرآورد و نــرخ بهــره و

نــرخ جایگزینــی الزم بــرای پایــداری صنــدوق محاســبه شــده اســت .در بخــش ســوم فــرض
شــده فــردی در ســال  1396وارد صنــدوق شــده و کســورات خــود را بــه صنــدوق میپــردازد.

طبــق قوانیــن فعلــی صنــدوق ،بــازده ســرمایهگذاری کســورات فــرد بایــد چــه میــزان باشــد تــا
صنــدوق دچــار کســری نشــود .کلیــۀ ایــن محاســبات در دو ســناریوی زیــر انجــام شــده انــد:

√√ســناریوی یــک :عــدم پرداخــت ســود بــه مانــدۀ انباشــت اصــل و بــازده کســورات
منهــای مســتمری پرداختــی ســالیانه توســط صنــدوق

√√ســناریوی دو :پرداخــت ســود بــه مانــدۀ انباشــت اصــل و بــازده کســورات منهــای
مســتمری پرداختــی ســالیانه توســط صنــدوق
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بخش اول :فروض پژوهش

در جــدول ( )1فــروض محاســبات بهصــورت خالصــه بیــان شــده اســت .همانطــور کــه

مشــاهده میشــود بــرای کســور بازنشســتگی ســه نــرخ در نظــر گرفتــه شــده کــه دلیــل
آن تغییــر قوانیــن طــی دوره مــورد محاســبه اســت .بــر ایــن اســاس رقــم کســور بــرای

ســالهای  1366و  1367بــر مبنــای نــرخ  17درصــد و بــرای ســالهای  1368تــا 1380

بــر مبنــای  21.25درصــد و پــس از آن نــرخ  22.5درصــد مصــوب معیــار قــرار گرفتــه
اســت .نــرخ بازدهــی انباشــت در بــورس و بانــک بــا توجــه بــه نرخهــای واقعــی هــر ســال
لهای آتــی بــا توجــه بــه میانگیــن
محاســبه شــده اســت .نــرخ بازدهــی بــورس در ســا 

بازدهــی ایــن بــازار طــی ســالهای  1371تــا  1395و نــرخ بازدهــی بانــک در ســالهای
آتــی بــا توجــه بــه میانگیــن بازدهــی ایــن بــازار از ســال  1366تــا  1395محاســبه شــده

اســت .نــرخ رشــد مســتمریها برابــر بــا متوســط نــرخ تــورم در ســالهای  1366تــا 1395

و برابــر بــا  18درصــد در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه بــا میانگیــن نــرخ رشــد مســتمریها
در  15ســال گذشــته تقریبــا برابــر اســت .نــرخ تنزیــل کمــی بیــش از میانگیــن ســود بانکی و
معــادل  15درصــد محاســبه شــده اســت .مبنــای محاســبه مســتمری ســال اول ( )1396برابر

بــا میانگیــن مســتمری پرداختــی صنــدوق بــرای هــر فــرد در همیــن ســال اســت .همچنیــن
فــرض شــده هــر فــرد بهطــور متوســط  27ســال مســتمری دریافــت میکنــد.
جدول -1فروض محاسبات

نرخ کسور بازنشستگی
متوسط بلندمدت نرخ بازده بورس
متوسط بلندمدت نرخ سود بانکی
نرخ رشد سالیانۀ مستمری ها
نرخ تنزیل
حقوق مبنای محاسبه مستمری (سال)
سابقه اشتغال به کار
مدت زمان دریافت مستمری

%17-%21.25 -%22.5
%22.6
%14.2
%18
%15
میانگین مستمری پرداختی سال 96
30
27
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بخش دوم :شرایط پایداری صندوق در  27سال آینده

در ایــن بخــش بــه دنبــال آن هســتیم تــا شــرایطی را کــه صنــدوق میتوانســت پایــدار
بمانــد را شبیهســازی کنیــم .ایــن هــدف در ســه ســناریو مختلــف بــه شــرح زیــر دنبــال

شــده اســت:

1 .1ســرمایهگذاری کســورات واریــزی بــه حســاب صنــدوق طــی ســی ســال گذشــته در
بانــک یــا بــورس .ســوال ایــن اســت ،در ایــن شــرایط صنــدوق بــه لحــاظ مالــی بــا

چــه کســریای روب ـهرو میشــد؟

2 .2ســرمایهگذاری کســورات واریــزی بــه حســاب صنــدوق طــی ســی ســال گذشــته
در یــک بــازار فرض��ی .ســوال ایــن اســت نــرخ بــازده در ایــن بــازار بایــد چــه انــدازه
باشــد تــا صنــدوق پایــدار بمانــد؟

 3 .3ســرمایهگذاری کســورات واریــزی بــه حســاب صنــدوق طــی ســی ســال گذشــته در
بانــک یــا بــورس .ســوال ایــن اســت کــه در ایــن شــرایط نــرخ جایگزینــی بایــد چــه

عــددی باشــد تــا صنــدوق پایــدار بمانــد؟

پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری در سناریوهای مختلف /
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الف) کسری مالی صندوق در صورت سرمایهگذاری کلیۀ کسورات دریافتی سی سال
گذشته در بانک یا بورس

ف�رـض ب��ر ای��ن اس��ت ک��ه کلیــۀ کســورات شــاغالن از ســال  1366بــه حســاب صنــدوق
واری�زـ و عینـ ًا ســرمایهگذاری ش��ده و همچنیــن در ایــن مــدت هیــچ مســتمری بازنشســتگی
پرداخ��ت نش��ده باشـ�د .گزینههــای ســرمایهگذاری در اینجــا ســپردۀ یکســالۀ بانکــی
(ســرمایهگذاری بــدون ریســک) و بــورس (بهتریــن بــازده) اســت .بــا ایــن دو فــرض

انباشــت صنــدوق در پایــان ســال  1395محاســبه شــده اســت .پرداخــت مســتمریها از

ســال  1396آغــاز میشــود و تــا  27ســال 1ادامــه مییابــد.

بــرای محاســبه میــزان مســتمری در ســالهای آینــده بــا دو مجهــول روبــه رو هســتیم؛

نــرخ افزایــش مســتمری و تعــداد بازنشســتگان .نــرخ رشــد مســتمریها برابــر بــا متوســط

نــرخ تــورم ( 18درصــد) درنظــر گرفتــه شــده و بــرای محاســبه تعــداد بازنشســتگان هر ســال
نیــز تعــداد مســتمریبگیران در ســال  1395بهعنــوان مبنــا گرفتــه شــده اســت و فــرض
میشــود تعــداد افــرادی کــه در ســال  1366بــه جمعیــت شــاغالن در خدمــات کشــوری

اضافــه شــد هاند ،در ســال  1396بازنشســته میشــوند .درنتیجــه تعــداد شــاغالن افــزوده

شــده بــه دولــت در ســال  1366بــه تعــداد بازنشســتگان ســال  1395اضافــه شــده و تعــداد
بازنشســتگان ســال  1396بهدســت آمــده اســت .درنهایــت تعــداد بازنشســتگان در هــر
ســال در مســتمری پرداختــی بــه هــر فــرد در همــان ســال ضــرب شــده و تعهــدات صنــدوق
بــرای آن ســال بهدســت آمــده اســت .نتایــج نهایــی در دو وضعیــت تخمیــن زده شــده

اســت .وضعیــت نخســت زمانــی اســت کــه کســورات در بانــک یــا بــورس ســرمایهگذاری

شــده اســت و پــس از  30ایــن انباشــت بــرای پرداخــت مســتمری در اختیــار صنــدوق قــرار

میگیــرد .ســناریو دوم زمانــی اســت کــه پــس زمــان بازنشســتگی نیــز مانــده انباشــت

صنــدوق منهــای کســورات پرداختــی در آن ســال بازهــم ســرمایهگذاری میشــود .جــدول
شــماره  2و  3نتایــج حاصــل را نشــان میدهنــد.

  .1متوسط سالهای پرداخت مستمری در صندوق بازنشستگی کشوری.
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جدول  -2کسری صندوق بازنشستگی کشوری در صورت سرمایهگذاری کسورات در بانک و بورس
(میلیون میلیارد ريال)

انباشت اصل و بازده کسورات صندوق از  1366تا
1395

نرخ سود بانکی
نرخ بازده بورس

مجموع تعهدات صندوق طی  27سال آینده ( 1396تا )1422
کسری پایان سال 1422
ارزش حال کسری پایان سال 1422

1.57

بانک

بهقیمتهای
جاری

بورس
بانک

بورس

2.6
167
165.4
164.4

بهقیمتهای
ثابت سال 1395

3.8

3.77

منبع :محاسبات تحقیق
جدول  -3کسری صندوق بازنشستگی کشوری در صورت سرمایهگذاری کسورات در بانک و بورس
و پرداخت سود به مانده انباشت پس از کسر مستمری در هر سال (میلیون میلیارد ريال)

انباشت کسورات صندوق بازنشستگی از سال 1366
تا 1396

نرخ سود بانکی
نرخ بازده بورس

مجموع تعهدات صندوق طی  27سال آینده ( 1396تا )1422
کسری در پایان سال 1422
ارزش حال کسری پایان سال 1422

بانک

1.57
بهقیمتهای
جاری

بورس
بانک
بورس

2.62
167
164.4
155.5

بهقیمتهای
ثابت سال
1395

3.77
3.57

منبع :محاسبات تحقیق

همانطورکــه مشــخص اســت در هــر  4حالــت صنــدوق بــا کســری روب ـهرو میشــود

امــا در صورتــی کــه صنــدوق کســورات را در بــورس ســرمایهگذاری کنــد و مانــده انباشــت
منهــای مســتمری را نیــز دوبــاره در ایــن بــازار بــه جریــان بینــدازد میــزان کســری کمتــر

خواهــد بــود.
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ب) نرخ بازده مورد انتظار برای پایداری صندوق

حــال اگــر هــدف ،پایــداری مالــی صنــدوق در  27ســال آینــده باشــد چــه نــرخ ســودی بایــد

بــه کســورات پرداخــت شــود تــا ایــن هــدف تحقــق یابــد .مشــابه بنــد قبــل ،پاســخ بــه ایــن
پرســش در دو حالــت مختلــف بررســی شــده اســت:

● ●ســناریوی  -1تعهــدات  27ســالۀ صنــدوق از محــل انباشــت اصــل و ســود کســورات

دریافتــی طــی ســی ســال اشــتغال شــاغالن پرداخــت میشــود .بــدون آنکــه بــه

مانــدۀ انباشــت کســورات منهــای مســتمریهای پرداختــی در هــر ســال ســودی

تعلــق گیــرد.

● ● ســناریوی  -2تعهــدات  27ســالۀ صنــدوق از محــل انباشــت اصــل و ســود کســورات
دریافتــی طــی ســی ســال اشــتغال شــاغالن پرداخــت میشــود .بهطوریکــه بــه مانــدۀ
انباشــت کســورات منهــای مســتمریهای پرداختــی در هــر ســال ســود تعلــق میگیــرد.

ارقــام بــرآورد شــده نشــان میدهنــد کــه نــرخ بــازده انباشــت کســورات در ســناریوی

اول کــه میتوانــد پایــداری صنــدوق را در بلندمــدت تضمیــن کنــد بیــش از  51درصــد و در

ســناریوی دوم حــدود  26درصـ�د اسـ�ت .مشـ�اهده میشـ�ود کــه در هــر دو حالــت نــرخ ســود

الزم ب��رای تضمی�نـ پای��داری صن��دوق بیـ�ش از بـ�ازده بازاره��ای مال��ی (میانگیــن بلندمــدت
بــازده بــورس در  25ســال گذشــته  22.6درصدــ) در کشـ�ور بـ�وده اسـ�ت.

جدول  -4نرخ سود الزم برای پایداری صندوق (پوشش کامل تعهدات) در دو سناریو

مجموع تعهدات صندوق طی  27سال آینده
(پایان سال )1422

نرخ بهره الزم برای پوشش کامل تعهدات :سناریوی یک
( 30ساله)

نرخ بهره الزم برای پوشش کامل تعهدات :سناریوی دو
( 57ساله)
منبع :محاسبات تحقیق

میلیون میلیارد ريال

167

درصد

%51.21

درصد

%25.50
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ج) نرخ جایگزینی مناسب برای پایداری صندوق در شرایط فعلی

در ایــن بخــش فرض شــده اســت صنــدوق کســورات را از ســال  1366دریافت کــرده و در بورس
و بانــک ســرمایهگذاری میکنــد .ســوال ایــن اســت کــه نــرخ جایگزینــی (نخســتین مســتمری

بــه آخریــن حقــوق) بایــد چــه میــزان باشــد تــا صنــدوق در  27ســال پرداخــت مســتمری دچــار
کســری نشــود .محاســبات ایــن بخــش بــر مبنــای یــک فــرد فرضی انجــام شــده اســت .حقوق

در نظــر گرفتــه شــده بــرای ایــن فرد متوســط حقوق شــاغالن دولت در  30ســال گذشــته اســت.
در اینجــا نیــز مشــابه بندهــای فــوق دو ســناریو درنظــر گرفته شــده اســت .حالت نخســت زمانی

کــه از اولیــن ســال پرداخــت مســتمری بــه انباشــت کســور منهــای مســتمری ســودی پرداخــت

نشــود و حالــت دوم زمانــی اســت کــه بــه ایــن مانــده ســود تعلــق گیــرد .نتایــج محاســبات
نشــان میدهنــد کــه نــرخ جایگزینــی متناســب بــا پایــداری صنــدوق در حالــت ســرمایهگذاری

کسـ�ورات در بانـ�ک و بـ�دون پرداخـ�ت سـ�ود بـ�ه مانده انباشـ�ت بسـ�یار پاییـ�ن ( 2.06درصــد معادل
مســتمری ماهیانــه  20ه��زار توم�اـن) خواه��د بــود .ایــن وضعیتــی اســت کــه ادعــا میشــود اگــر
فــرد کســورات خــود را در بانــک ســرمایهگذاری میکــرد حقــوق بیشــتری نســبت بــه زمانــی

کهــ در اختیــار صنــدوق بازنشســتگی کشــوری گذاشــته اســت بهدســت مـیآورد .نتایــج ســایر

ســناریوها در جــدول زیــر نشــان داده شــده اســت.

جدول  -5نخستین حقوق و نرخ جایگزینی در چهار سناریوی مختلف
شیوهسرمایهگذاری

انباشت اصل و سود
کسورات در دوران
اشتغال
سناریوی یک سناریوی دو سناریوی یک سناریوی دو
(میلیونريال)
نرخجایگزینی

اولینحقوقبازنشستگی
(میلیونریال/ماهیانه)

سرمایهگذاری در سپردهای
یکسالهبانکی

1149

%1.2

%13.6

0.2

2.25

سرمایهگذاری در بورس

1958

%2.06

%58.4

0.34

9.6

منبع :محاسبات تحقیق

پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری در سناریوهای مختلف /

9

بخش سوم :پایداری صندوق برای ورودیهای جدید

در ایــن بخــش فــرض شــده در ســال  1396فــرد جدیــدی تحــت پوشــش صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری قــرار میگیــرد .ســوال ایــن اســت کــه کســورات ایــن فــرد بایــد بــا

چــه نرخــی پسانــداز شــود تــا کفــاف پرداخــت  27ســال مســتمری وی را بدهــد .تفــاوت
ایــن فــرض بــا حالــت قبــل که نــرخ بــازده بــرای صنــدوق محاســبه شــد در دو عامل اســت؛

نخســت اینکــه در کل ســی ســال کســور بــا نــرخ  22.5درصــد کســر میشــود و دوم اینکــه
نخســتین مســتمری برابــر بــا میانگیــن دو ســال آخــر حقوقــی اســت کــه فــرد بابــت آن

کســور پرداختــه اســت .در اینجــا دســتمزد هــر فــرد و همچنیــن مســتمریهای پرداختــی بــا

نــرخ  18درصـ�د رشـ�د داده شـ�ده اسـ�ت.

همانطــور کــه مشــخص اســت در اینجــا اگــر در دوران بازنشســتگی بــه مانــده

انباشــت منهــای کس��ور س��ودی تعلـ�ق نگی��رد (ســناریوی یــک) بــا نــرخ بــازده  42.5درصــد
و در صورتــی کهــ ب��ه مان��ده انباش��ت منهــای کســور ســود تعلــق گیــرد (ســناریوی دو) ،در
نــرخ بــازده  21.9درصــد صنــدوق میتوانــد پایــدار باشــد .البتــه بایــد توجــه داشــت ایــن
نــرخ بــا توجــه بــه شــرایط کالن اقتصــاد کشــور نــرخ بســیار باالیــی اســت.

جدول  -6نرخ بازده الزم برای پایداری صندوق در صورت ورودی جدید

سناریوی یک
(عدم پرداخت سود به مانده
انباشت در دورۀ بازنشستگی)
سناریوی دو
(پرداخت سود به مانده انباشت
در دورۀ بازنشستگی)
منبع :محاسبات تحقیق

میانگین حقوق فرد در سال 1396
(میلیونريال)
نرخ بهره الزم برای پایداری صندوق
(درصد)
انباشت اصل و بازده کسور در سال  1425با سود %42.51
(میلیاردريال)
نرخ بهره الزم برای پایداری صندوق
(درصد)
انباشت اصل و بازده کسور در سال  1425با سود %21.9
(میلیاردريال)

19.4
%42.5
12555
%21.93
391

