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مقدمه
نروژ ،به دلیل برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز ،دومین صادرکنندهٔ بزرگ گاز طبیعی و
هفتمین صادرکنندهٔ بزرگ نفت خام در جهان به شمار میرود .وجود چنین شرایطی درآمدهای
قابلتوجهی را از سه طریق مالکیت میادین نفت و گاز (شرکت دولتی  ،)PETOROدرآمدهای
حاصل از استخراج و فروش شرکت نفتی  67( STATOILدرصد مالکیت دولتی و تحت
پوشش وزارت نفت و انرژی) و مالیات بر سایر شرکتهای نفت و گاز خارجی و داخلی،
نصیب دولت این کشور میکند .اما این درآمدهای عظیم ،بسیار بیش از میزانی است که بتوان
تمامی آنرا در اقتصاد نروژ به مصرف رساند .در عوض ،اجماع گستردهٔ سیاسی در زمینهٔ حفظ
قدرت خرید درآمدهای مذکور از طریق سرمایهگذاری در خارج از مرزهای کشور برای آینده
وجود دارد .بر این اساس ،در ژوئن سال « 1990صندوق نفت» طی قانون مصوب پارلمان
تاسیس شد و در  31ماه می سال  1996با سپردهٔ اولیهٔ  2میلیارد کرون آغاز به کار کرد .این
نهاد با هدف برجسته کردن تعهدات بازنشستگی دولت در آینده ،در سال  2006به «صندوق
بازنشستگی دولت» ،در چارچوب یک صندوق ثروت ملی و نه یک صندوق بدهی ،تغییر نام
داد.

این صندوق چهار هدف مهم را دنبال میکند:
-

-سپر اقتصاد نروژ در برابر «بیماری هلندی»

-

-حفظ درآمدهای کشور برای نسلهای آینده« :صندوق نسلهای آینده»

-

-ضربهگیر مالی در روزهای سخت« :صندوق ضربهگیر مالی»

-

-جایگزینی تدریجی درآمدهای نفت و گاز به عنوان منبع درآمدی دولت :تبدیل

تدریجی داراییهای فیزیکی نفت و گاز به داراییهای مالی
با این مقدمه ،در گزارش حاضر به ساختار تشکیالتی و حکمرانی صندوق
بازنشستگی دولت نروژ ،نحوه و مقررات حاکم بر سرمایهگذاری این نهاد پرداخته
میشود.
10
موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

 -1صندوق بازنشستگی دولت (:)FPG
هدف «صندوق بازنشستگی دولت» تسهیل فرآیند پساندازهای دولت برای تامین
مالی مخارج درحال افزایش مستمریهای عمومی و نیز حمایت از مالحظات بلندمدت
در هزینهکر ِد درآمدهای نفتی است .لذا مدیریت مطلوبِ این صندوق در بلندمدت
منجر به اطمینانبخشی از برقراری برابری بیننسلی ،از طریق منتفعشدن نسلهای
حال و آینده از منابع و درآمدهای نفتی نروژ ،میگردد.
وزارت دارایی نروژ مسئولیت کامل مدیریت صندوق بازنشستگی دولت را برعهده دارد.
این صندوق از دو بخش مجزا و مستقل از هم به نام «صندوق بازنشستگی دولت-گلوبال»
( )GPFGو «صندوق بازنشستگی دولت-نروژ» ( )GPFNتشکیل شده که مدیریت اجرایی
این دو بخش ،با احکام تعیینشده توسط وزارت دارایی ،به ترتیب برعهدهٔ بانک مرکزی نروژ
و صندوق بیمه ،میباشد.

ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﺮوژ
ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ دوﻟﺖ

ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﺪوق

ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

وزارت داراﻳﻲ ﻧﺮوژ
ﺣﻜﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ GPFN

ﺣﻜﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ GPFG

ﮔﺰارشﻫﺎي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و ﻓﺼﻠﻲ

ﮔﺰارشﻫﺎي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و ﻓﺼﻠﻲ

ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮاﻳﻲ GPFN

ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺮوژ

ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮاﻳﻲ GPFG

نمودار  -1ساختار حکمرانی صندوق بازنشستگی دولت

کمال جنبههای مهم مدیریت صندوق بازنشستگی دولت در اصل
حمایت تمام و
ِ
مهم مرتبط با میزان
تضمین مدیریت محتاطانه و بلندمدت نهفته است .تصمیمات ِ
ریسک میبایست از پشتیبانی و حمایت مالکان ،یعنی دولت و پارلمان نروژ ،برخوردار
باشد .با توجه به اهمیت موضوع میزان ریسک صندوق ،تالش بر این است که قبل
مرکزی نروژ و صندوق بیمه ،تصمیمات الزم توسط پارلمان نروژ گرفته شود .اگرچه
احکام مدیریتی این دو نهاد از ماهیتی عمومی برخوردار بوده و مبتنی بر قواعد کلی
است.
 -1-1صندوق بازنشستگی دولت-گلوبال ()GFPG
عمده درآمدهای حاصل از فعالیتهای نفتی نروژ به داراییهای چشمگیر مالی در
 GPFGتبدیل میشوند .این صندوق به عنوان یک ابزار سیاست مالی برای اعمال
مالحظات بلندمدت در بهکارگیری تدریجی درآمدهای نفتی در اقتصاد نروژ ،در سال
 1990تاسیس شد .مدیریت پایدار و بلندمدت صندوق به حصول اطمینان از انتفاع
عادالنه نسلهای فعلی و آتی از ثروتهای نفتی نروژ بسیار کمک کرده است.

صندوق بازنشستگی دولتی نروژ

از هرگونه اقدامات اجرایی و برای دستیابی به توازنی مطلوب در این زمینه بین بانک
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 -1-1-1چارچوب حکمرانی صندوق بازنشستگی دولت-گلوبال
طبق قانون صندوق بازنشستگی دولت ،مصوب پارلمان نروژ ،وزارت دارایی این
اجرایی
کشور مسئولیت مدیریت این صندوق را برعهده دارد .برهمین اساس ،مدیریت
ِ
 GPFGتوسط بانک مرکزی نروژ ،مطابق با احکام قانونی صادره از جانب وزارت
مذکور ،انجام میگیرد .در این حکم چارچوب کلی سرمایهگذاری صندوق ،الزامات
مدیریت ریسک ،شیوههای گزارشدهی و سرمایهگذاری مسئوالنه تصریح شده است.
در چارچوب چنین قواعد وضعشده از جانب وزارت دارایی ،بانک مرکزی نروژ موظف
به تالش برای دستیابی به باالترین بازدهی ممکن پس از کسر هزینهها شده است.
الزم به ذکر است که در این حکم دامنه متوسطی (متعادلی) برای انحراف از شاخص
معیار وضعشده توسط وزراتخانه ،نیز تعیین شده است.
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ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﺮوژ
ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ دوﻟﺖ
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ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﺪوق
وزارت داراﻳﻲ ﻧﺮوژ
ﺣﻜﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ و ﮔﺰارشدﻫﻲ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻧﻈﺎرت و ﺧﺮوج
ﮔﺰارشﻫﺎي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و ﻓﺼﻠﻲ
ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺮوژ
ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮاﻳﻲ GPFG

نمودار  -2ساختار حکمرانی صندوق بازنشستگی دولت-گلوبال

نقطه عزیمت این مدل مدیریتی این است که سازمان رسمی مدیریت دارایی و
نیز تصمیماتی که در تعیین سطح کلی ریسک صندوق مشارکت دارند ،میبایست از
تصویب پارلمان گذشته باشد .این امر در ابتدا از طریق بررسی دقیق «گزارش ساالنهٔ
صندوق بازنشستگی دولت» ،که فرصت بحث و مذاکره در مورد مهمترین جنبههای
مدیریت صندوق را برای پارلمان فراهم میسازد ،انجام میگیرد .سپس وزارت دارایی،

رﻳﺴﻚ ﺻﻨﺪوق ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪ ،ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ در اﺑﺘﺪا از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ

»ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ٔ◌ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ دوﻟﺖ« ،ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺤﺚ و ﻣﺬاﻛﺮه در ﻣﻮرد ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﺪوق

را ﺑﺮاي ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺳﺎزد ،اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﺳﭙﺲ وزارت داراﻳﻲ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻠﻴﻪ ٔ◌ ﺗﺎﻣﻼت و ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﭘﺎرﻟﻤﺎن،
ﭼﺎرﭼﻮب و ﻣﻘﺮرات ﻛﻠﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داراﻳﻲﻫﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺰﺋﻲ

بر اساس کلیه تامالت و بررسیهای پارلمان ،چارچوب و مقررات کلی را برای مدیریت

ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي در زﻧﺠﻴﺮه ٔ◌ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ،ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

داراییها تصویب میکند؛ که در عین حال با محدودیتها و قواعد جزئی فراوانی در
دوﻟﺖم-یﮔﻠﻮﺑﺎل
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
زنجیره ﺻﻨﺪوق
ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
تصمی-3مﺳﻠﺴﻠﻪ
سطوح مختلفﻧﻤﻮدار
شوند.
تکمیل
مدیریتی،
گیری در
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﺮوژ
ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد و
رﻳﺴﻚ

وزارت داراﻳﻲ

ﻧﻈﺎرت :ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻛﻞ

ﻫﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﺮوژ ﺑﺎﻧﻚ

ﻣﻘﺮرات و ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ

ﻧﻈﺎرت :ﺷﻮراي ﻧﻈﺎرت و ﻣﻤﻴﺰ ﺧﺎرﺟﻲ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺮوژ )(NBIM
ﻧﻈﺎرت :ﻫﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ و ﻣﻤﻴﺰ داﺧﻠﻲ ﻧﺮوژ ﺑﺎﻧﻚ
ﻧﻈﺎرت :ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻮﺳﻂ NBIM

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﺷﻜﻞ ﻓﻮق ﭘﻴﺪاﺳﺖ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  GPFGﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،وزارت داراﻳﻲ،
دولت-گلوبال ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎي
 (NBIMﻧﻘﺶﻫﺎ و
ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺮوژ )
سازمانیﺑﺎﻧﻚ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري
بازنشستگی
صندوق
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖمراتب
ﻧﺮوژ،سلسله
ﻣﺮﻛﺰي-3
ﻛﻤﻴﺘﻪ ٔ◌ اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎﻧﻚنمودار

ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺴﻴﺮ وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺮم و ﮔﺰارشدﻫﻲ در ﻣﻮرد ﺑﺎزده و

همانطور که از شکل فوق پیداست ،مدیریت  GPFGمبتنی بر ساختار حکمرانی

نروژ،ﻧﻬﺎدﻫﺎي
مرکزیﺻﻨﺪوق،
ﺳﻄﻮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
کمیتهاﻳﻦ ،در
دارایی ،ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﺑﺎﻻي ﻫﺮم
کهﮔﺬدراريﻫﺎآنﺑﻪ ﺳﻤﺖ
استﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
رﻳﺴﻚ
مدیریت
ﺗﻤﺎﻣﻲبانک
اجرایی
وزارت
پارلمان،

مختلفیاﺧﺘﻴﺎرات
ﺷﻮﻳﻢ ،ﻣﻘﺮرات و
ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ
ﻗﺎﻋﺪه ٔ◌و ﻫﺮم
ﺑﺪﻳﻬﻲ (اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
سرمایﺮهﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐِ
ﻧﺎﻇﺮ و ﻛﻨﺘ
برعهده
تهای
مسئولی
)NBIMﭼﻪنقﺑﻪشها
مرکزی نروژ
گذاری بانک
مسیراﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮﺧﻮدار ﺧﻮ
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺰ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از
وظایف و مسئولیتها به سمت پایین هرم و گزارشدهی
سیستم
ﺟﺰﺋﻴﺎتاین
دارند .در

در مورد بازده و ریسک سرمایهگذاریها به سمت باالی هرم جریان مییابد .عالوه بر
 -1-1-2اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري GPFG
مناسب گنجانده
این ،در تمامی سطوح مدیریتی صندوق ،نهادهای ناظر و کنترلی
ِ

اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮﺳﺎزي ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ داراﻳﻲﻫﺎي ﺻﻨﺪوق و

شده است .بدیهی است که هر چه به قاعده هرم نزدیکتر شویم ،مقررات و اختیارات

دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻤﻜﻦ در ﻃﻲ زﻣﺎن ،ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار دادن ﺳﻄﺢ رﻳﺴﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ٔ◌  GPFGﺑﻪ

ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ارز ﺧﺎرﺟﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از داراﻳﻲﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻬﺎم،

اوراق ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ و اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ داﻣﻨﻪاي از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺳﻬﻢِ ﻫﺮ ﻳﻚ در ﺳﺒﺪ داراﻳﻲﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ

ﻣﻲﮔﺮدد.

صندوق بازنشستگی دولتی نروژ

ﻣﺪﻳﺮان داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ
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قانونی از جزئیات بیشتری نیز برخودار خواهند بود.
 -1-1-2استراتژی سرمایهگذاری GFPG

اصلیترین استراتژی سرمایهگذاری این صندوق مبتنی بر حداکثرسازی قدرت
خرید بینالمللی داراییهای صندوق و دستیابی به باالترین بازدهی ممکن در طی
زمان ،با مبنا قرار دادن سطح ریسک متوسط است .سرمایه  GPFGبه طور کامل
در قالب ارز خارجی در سایر کشورها سرمایهگذاری میشود که انواع گوناگونی از
داراییها ،از جمله سهام ،اوراق با درآمد ثابت و امالک و مستغالت همراه با دامنهای
ِ
سهم هر یک در سبد داراییها را شامل میگردد.
محدودیت
از
ِ
اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻲ%5 ,

14
موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

درآﻣﺪﺛﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ,
%35

اوراق ﺳﻬﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ,
%60

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ،ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ دوﻟﺖ-ﮔﻠﻮﺑﺎل از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺤﻤﻞ رﻳﺴﻚ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﺟﺎﻧﺐGPFG
ﻛﻪ ازدارایی
استراتژیک
تخصیص
ﻣﻄﻠﻮب رﻳﺴﻚ آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻤﻞنمودار
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺴﺘﮕﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آن،
رﻳﺴﻚ-4ﺻﺎﺣﺒﺎن
دارد .ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋياي ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪاوم ﺑﺎزده و رﻳﺴﻚ اﻧﺘﻈﺎري در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ،وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺧﺎص ﺻﻨﺪوق ،اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎي

به طور کلی ،صندوق بازنشستگی دولت-گلوبال از ظرفیت تحمل ریسک باالیی

ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺪﻳﺮ داراﻳﻲ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺘﻜﻲ اﺳﺖ .وزارت داراﻳﻲ وزن ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﻪ

مطلوباﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ِ
دﻫﺪ .به میزان تحمل ریسک
ﻣﻲ آن
ریسک
مناسب
است ،که
برخوردار
ﺗﺤﻘﻴﻖوو ﺗﺠﺮﺑﻪ ٔ◌
سطحﻣﺎﻟﻲ،
ﺗﺌﻮريﻫﺎي
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻪ
ﻟﻨﮕﺮﻛﺮدن اﻳﻦ
بستگی دارد.
صاحبان قانونی آن ،که از جانب مقامات سیاسی نمایندگی میشوند،
ﻧﻤﻮدار  -5اﺻﻮل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ دوﻟﺖ-ﮔﻠﻮﺑﺎل
چنین استراتژیای بر ارزیابی مداوم بازده و ریسک انتظاری در بلندمدت ،ویژگیهای
اﺻﻮل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري
-

ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻄﻠﻮب

-

ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﻣﻘﺪاري

-

ﺑﺎزده اﺿﺎﻓﻲ )(Risk Premia
ﺻﺮﻓﻪﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎس

ﻣﻌﻤﺎي ﻛﺎرﮔﺰار



ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺻﻨﺪوق
-

ﺑﺰرگ ﻣﻘﻴﺎس

ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت

ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ دوﻟﺖ

ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺳﺮﻳﻊ
ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﻳﻮن آﺷﻜﺎر

ﻄﻠﻮب رﻳﺴﻚ آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻤﻞ رﻳﺴﻚ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آن ،ﻛﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺴﺘﮕ

ارد .ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋياي ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪاوم ﺑﺎزده و رﻳﺴﻚ اﻧﺘﻈﺎري در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ،وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺧﺎص ﺻﻨﺪوق ،اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎ

ﺴﺒﻲ ﻣﺪﻳﺮ داراﻳﻲ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺘﻜﻲ اﺳﺖ .وزارت داراﻳﻲ وزن ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي
خاص صندوق ،اولویتهای نسبی مدیر دارایی ،همچنین مفروضات مربوط به کارکرد

ﻨﮕﺮﻛﺮدن اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻪ ﺗﺌﻮريﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ٔ◌ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲدﻫﺪ.

بازارهای مالی متکی است .وزارت دارایی وزن بسیار زیادی به لنگرکردن این استراتژی

ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ دوﻟﺖ-ﮔﻠﻮﺑﺎل
ﮔﺬاري
مالی،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
هایاﺻﻮل
ﻧﻤﻮداری-5
ﻣﺸﺨﺼﺎتدهد.
تجربهو انباشته می
تحقیق و
به تئور
اﺻﻮل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري
-

ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻄﻠﻮب

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺻﻨﺪوق

ﺑﺎزده اﺿﺎﻓﻲ )(Risk Premia

ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﻣﻘﺪاري
ﺻﺮﻓﻪﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎس

ﻣﻌﻤﺎي ﻛﺎرﮔﺰار

-



-

آﺛﺎر ﺧﺎرﺟﻲ

ﺑﺰرگ ﻣﻘﻴﺎس

ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت

ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ دوﻟﺖ

ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺳﺮﻳﻊ
ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﻳﻮن آﺷﻜﺎر
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ﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري  GPFGاز وﻳﮋه ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:

نمودار  -5اصول سرمایهگذاری و مشخصات صندوق بازنشستگی دولت-گلوبال

 -ﺗﻨﻮع ﮔﺴﺘﺮده ٔ◌ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاريﻫﺎ

به طور کلی استراتژی سرمایهگذاری  GPFGاز ویژه مشخصههای زیر تشکیل شده است:

 ﺟﻤﻊآوري ﺑﺎزده اﺿﺎﻓﻪ )رﻳﺴﻚ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم( در ﻃﻲ زﻣﺎن-

-تنوع گستردهٔ سرمایهگذاریها

ﺷﺎﺧﺺ
اﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﻴﺎرپریمیوم) در طی زمان
(ریسک
بازدهازاضافه
ﺑﺮايآوری
ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ -جمع
 داﻣﻨﻪ ٔ◌ -شاخص معیار
دامنهٔ متوسطی برای انحراف از 6مدیریت مسئولیتپذیرکارایی هزینه	-ساختار حکمرانی شفاف

صندوق بازنشستگی دولتی نروژ

اﺳﺘﺮاﻧﮋي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري

اصل دستیابی به یک بازدهی بلندمدتِ مطلوب همراه با پذیرش
این استراتژی بر ِ
ریسک آن استوار است .بر این اساس ،وزارت دارایی همواره بر استخراج و کشف توان
صندوق در تحمل ریسک با توجه به ویژگی خاص آن به عنوان یک سرمایهگذار
 -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮ

کردن نوساناتِ
بلندمدت و بزرگ ،تاکید دارد .بنابراین ،هدف مدیریت  GPFGحداقل
ِ
 -ﻛﺎراﻳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ
هایﺳﺎﺧﺘﺎر
بازدهی -
ﺷﻔﺎف بدیهی است که چنین استراتژیای در بلندمدت منجر به
نیست؛
صندوق

اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮ اﺻﻞِ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش رﻳﺴﻚ آن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس،

ایجاد بازدهی مورد انتظار بسیار پایین میشود.

وزارت داراﻳﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮاج و ﻛﺸﻒ ﺗﻮان ﺻﻨﺪوق در ﺗﺤﻤﻞ رﻳﺴﻚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎص آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ

1
GFPGﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  GPFGﺣﺪاﻗﻞﻛﺮدنِ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزدﻫﻲﻫﺎي ﺻﻨﺪوق
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻫﺪف
ﺑﺰرگ ،ﺗﺎﻛﻴﺪ دارد.
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار
استراتژیک
معیار
شاخص
-1-1-3

ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋياي در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.

ِ
مختلف داراییها
کالس
سرمایهگذاریهای  GPFGبین
همانطور که ذکر شد،
ِ
7
 -1-1-3ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻴﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ GPFG

های
داراﻳﻲهﻫﺎگذار
ﻣﺨﺘﻠﻒسرمای
،2016سِحجم
اول سال
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪنیمه
شود.ذﻛﺮدرﺷﺪ،پایان
تقسیم م
صندوقٔ◌ اول
این ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﻪ
ﺷﻮد .در
یﻣﻲ
ﺗﻘﺴﻴﻢ
 GPFGﺑﻴﻦ ﻛﻼ
ﮔﺬاريﻫﺎي
ی ﻛﻪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
16

در

میلیارد ،ﺣﺪود
ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﺎزدﻫﻲ
ﺻﻨﺪوق ودر ﺳﻬﺎم ،اوراق
ﮔﺬاريﻫﺎ
ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
سهام،2016،
ﺳﺎل
اﻣﻼك و4،275
ﺛﺎﺑﺖ وحدود
ترتیب
مستغالتﺑﺎبه
ثابتي واﻳﻦامالک
بازدهی
اوراق با
 4،275ﻣﻴﻠﻴﺎرد 2،681 ،ﻣﻴﻠﻴﺎرد و  221ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻛﺮون ،ﻣﻌﺎدل  37,4 ،59,6و  3,1درﺻﺪ ﻛﻞ داراﻳﻲﻫﺎي ﺻﻨﺪوق ﺑﺮآورد

موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

میلیارد و  221میلیارد کرون ،معادل  37.4 ،59.6و  3.1درصد کل داراییهای
2،681
ﺷﺪه اﺳﺖ.
صندوق برآورد شده است.

ﻧﻤﻮدار  -6ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻴﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ دوﻟﺖ-ﮔﻠﻮﺑﺎل
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻴﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ
GPFG

اوراق ﺳﻬﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ

اوراق درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ

اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ

%60

%35-40

%0-5

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪة ﺷﺎﺧﺺ:

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪة ﺷﺎﺧﺺ:

FTSE Russell

Bloomberg Barclays Indices

ﺣﻜﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲِ وزارت داراﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺮوژ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ٔ◌ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺻﻨﺪوق اﺳﺖ ﻛﻪ

نمودار  -6شاخص معیار استراتژیک سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی دولت-گلوبال

ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻴﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﮔﺮدد .اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮد درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ٔ◌ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اوراق ﺳﻬﺎم ،درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ

و ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﻴﻮي اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﺻﻞ در ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﻛﻮر ﺳﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ  60درﺻﺪي اوراق ﺳﻬﺎم

1. Strategic Benchmark Index

اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺪه-ﺑﺴﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻴﻦ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و رﻳﺴﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

. Strategic Benchmark Index

7

7

مدیریتی وزارت دارایی به بانک مرکزی نروژ نشاندهنده استراتژی بلندمدت
حکم
ِ
سرمایهگذاری صندوق است که شاخص معیار استراتژیک را نیز شامل میگردد .این
شاخص خود دربرگیرنده معیارهایی برای اوراق سهام ،درآمد ثابت و نیز پرتفولیوی امالک
و مستغالت میباشد .مهمترین اصل در شاخص مذکور سهم ثابت  60درصدی اوراق سهام
است که بر اساس بده-بستان بلندمدت بین بازدهی مورد انتظار و ریسک تعیین شده است.
شاخصهای معیار مبتنی بر شاخصهایی وسیع و جهانیاندکه از جانب تامینکنندگان
پیشرو ،که فرصتهای سرمایهگذاری در بازارهای سهام و درآمد ثابت جهانی را منعکس
میکنند ،ارائه میشوند .بنابراین مدیریت این صندوق بر ریسک کلی آن متکی است که
عمدتاً نتیجه توسعه و گسترش شاخص معیار وضعشده توسط وزارت دارایی میباشد.
شاخص معیا ِر مصوبِ صندوق در زمینه سرمایهگذاریهای سهام توسط

FTSE

 Russellتامین میشود که ،غیر از نروژ ،تمامی کشورها را همراه با طبقهبندی
از طرفی ،شاخص معیار اوراق درآمد ثابت ،که توسط بلومبرگ ( 2 )Barclaysتامین
میگردد ،از  70درصد اوراق قرضه دولتی و  30درصد اوراق قرضه شرکتی تشکیل
میشود .ترکیب بخش دولتی این شاخص معیار بر ارزهای مرتبط با زیرشاخصهای
تهیهشده توسط بلومبرگ ،به استثنای کرون نروژ ،مبتنی است و بخش شرکتی آن
نیز هفت ارز بازارهای مالی توسعهیافته موردتایید را شامل میشود (جدول .)1
جدول  -1شاخصهای معیار مقرر در  30سپتامبر ( 2016درصد)

نوع دارایی

شاخصهای معیار استراتژیک

شاخصهای معیار واقعی

بازده ثابت

37.0

36.0

اوراق سهام

60.0

61.0

امالک و مستغالت

3.0

3.0

جمع

100.0

100.0

 .2شرکت ارائهدهنده خدمات مالی و بانکداری چندملیتی بریتانیا

صندوق بازنشستگی دولتی نروژ

بازارهای توسعهیافته ،بازارهای پیشرفته درحالظهور و بازارهای نوظهور دربرمیگیرد.
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ﻧﻤﻮدار  -7ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻴﺎر اوراق ﺳﻬﺎم ) GFPGﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﺸﻮر(
ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻧﻮﻇﻬﻮر,
%4
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه%36 ,

ﺗﺎﻳﻮان%1 ,

ﭼﻴﻦ%2 ,

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن%1 ,
ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻳﺎﻓﺘﻪ%29 ,
جغرافیایی مختلف بر اصل
نحوه توزیع این شاخصهای معیار بین کشورها و مناطق

وزندهی بازار به اوراق سهام و ارواق قرضه شرکتی مبتنی است؛ در حالیکه اوراق
قرضه دولتی بر اساس اندازه نسبی اقتصاد کشورها -که از طریق تولید ناخالص داخلی
ﺳﻮﺋﻴﺲ%5 ,

ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ%11 ,

اندازهگیری میشوند -تعیین میشود .توزیعژاﭘﻦ%9 ,
منطقهای معیارهای اوراق سهام و درآمد

ثابت از طریق برخی فاکتورهای تعدیلی مشخص تکمیل میگردند (نمودارهای  7و .)8
ﻧﻤﻮدار  -8ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻴﺎر اوراق درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ) GFPGﺑﺮ ﺣﺴﺐ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﻲ(
ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻧﻮﻇﻬﻮر ,ﭘﺰو ﻣﻜﺰﻳﻚ%2 ,
%4

وون ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ%2 ,

ﻛﺸﻮر(
ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺴﺐ
ﻧﻤﻮدار  -7ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻴﺎر اوراق ﺳﻬﺎم ) GFPGﺑﺮ
ﺑﺎزارﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻳﺎﻓﺘﻪ%10 ,

دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ %42 ,ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻧﻮﻇﻬﻮر,
زﻟﻮﺗﻲ ﻟﻬﺴﺘﺎن1 ,
ﺗﺎﻳﻮان%1 %,
%4

اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه%36 ,

ﭼﻴﻦ%2 ,

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن%1 ,

ﭘﻮﻧﺪ اﻧﮕﻠﻴﺲ%6 ,
ﻳﻦ ژاﭘﻦ%7 ,

ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻳﺎﻓﺘﻪ%29 ,
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ﻳﻮرو%27 ,

موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ%11 ,

 -1-1-4ارزش ﺑﺎزاري و ﻋﻤﻠﻜﺮدGPFG

ژاﭘﻦ%9 ,

ﺳﻮﺋﻴﺲ%5 ,

ارزش ﺑﺎزاري  GPFGدر ﻧﻴﻤﻪ ٔ◌ اول ﺳﺎل  2016ﺣﺪود  7،175ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻛﺮون ﺑﻮده ،ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  2015ﺑﻪ

نمودار  -7توزیع منطقهای شاخص معیار اوراق سهام ( GFPGبر حسب کشور)

واﺣﺪ ﭘﻮﻟﻲ(
درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﻌﻴﺎر اوراق
ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻨﻄﻘﻪاي
ﻧﻤﻮدار
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮخ ارز ﻛﺮون
ﺣﺴﺐﮔﺮﻓﺘﻦ
GFPGﺑﺎ)ﺑﺮدرﻧﻈﺮ
ﻫﻤﻴﻦ دوره،
ﺻﻨﺪوق ﻃﻲ
ﺑﺎزدﻫﻲ
ﻣﻲدﻫﺪ.
ﺗﻮزﻳﻊﻧﺸﺎن
ﻳﻮرو-8ﻛﺎﻫﺶ
ﻣﻴﺰان  296ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻧﻮﻇﻬﻮر ,ﭘﺰو ﻣﻜﺰﻳﻚ%2 ,

ارزش ﺑﻪ  258ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻛﺮون ﻛﺎﻫﺶ
ﻧﺮوژ 9 ،ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻛﺮون اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻛﺮدن 4از%ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮخ ﻛﺮون ﻣﻴﺰان اﻓﺖ
وون ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ%2 ,

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎزارﻫﺎي ﺷﺪه
ﺳﺎﻳﺮﺑﺮآورد
ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﺻﻨﺪوق در ﻧﻴﻤﻪ اول اﻳﻦ ﺳﺎل  45ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻛﺮون
دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ%42 ,

زﻟﻮﺗﻲ ﻟﻬﺴﺘﺎن%1 ,

ﻳﺎﻓﺘﻪ%10 ,

ﻧﻤﻮدار  -9روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ارزش ﺑﺎزاري  GPFGاز ﻣﺎ ﻣﻲ  1996ﺗﺎ 30ام ژوﺋﻦ 2016
ﭘﻮﻧﺪ اﻧﮕﻠﻴﺲ%6 ,

)ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻛﺮون و درﺻﺪ از  GDPﻧﺮوژ(
ﻳﻦ ژاﭘﻦ%7 ,

9
ﻳﻮرو%27 ,

 -1-1-4ارزش ﺑﺎزاري و ﻋﻤﻠﻜﺮدGPFG
واحد 2015ﺑﻪ
ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻛﺮون ﺑﻮده ،ﻛﻪ
7،175
معیارﺣﺪود
شاخص 2016
◌ اول ﺳﺎل
 GPFGدر
ارزش
پولی)
حسب
( GFPGبر
ﻣﻴﻠﻴﺎردثابت
درآمد
اوراق
ای
منطقه
ﺑﺎزاريتوزیع
نمودار -8
ﻧﻴﻤﻪ ٔ
ﻣﻴﺰان  296ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻳﻮرو ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﺎزدﻫﻲ ﺻﻨﺪوق ﻃﻲ ﻫﻤﻴﻦ دوره ،ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮخ ارز ﻛﺮون

ﻧﺮوژ 9 ،ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻛﺮون اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻛﺮدن از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮخ ﻛﺮون ﻣﻴﺰان اﻓﺖ ارزش ﺑﻪ  258ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻛﺮون ﻛﺎﻫﺶ

ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﺻﻨﺪوق در ﻧﻴﻤﻪ اول اﻳﻦ ﺳﺎل  45ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻛﺮون ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻤﻮدار  -9روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ارزش ﺑﺎزاري  GPFGاز ﻣﺎ ﻣﻲ  1996ﺗﺎ 30ام ژوﺋﻦ 2016
)ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻛﺮون و درﺻﺪ از  GDPﻧﺮوژ(

 -1-1-4ارزش بازاری و عملکرد GFPG

ارزش بازاری  GPFGدر نیمه اول سال  2016حدود  7،175میلیارد کرون بوده ،که
نسبت به پایان سال  2015به میزان  296میلیارد یورو کاهش نشان میدهد .بازدهی صندوق
طی همین دوره ،با درنظر گرفتن تغییرات نرخ ارز کرون نروژ 9 ،میلیارد کرون است که با
صرفنظر کردن از تغییرات نرخ کرون میزان افت ارزش به  258میلیارد کرون کاهش مییابد.
جریان خروجی سرمایه از صندوق در نیمه اول این سال  45میلیارد کرون برآورد شده است.
نمودار  -9روند پیشرفت ارزش بازاری  GPFGاز ما می  1996تا 30ام ژوئن ( 2016میلیارد کرون
و درصد از  GDPنروژ)
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از طرفی ،بررسی عملکرد این صندوق از حیث بازدهی سرمایهگذاری بر حسب
سبد ارزی آن از ابتدای ژانویه سال  1998تا پایان نیمه اول سال  ،2016نشاندهنده
رشد سالیانه  5.5درصدی متوسط بازده اسمی است .بازده اسمی با اعمال خالص
هزینههای مدیریت دارایی و تورم (بازده واقعی خالص) ،در مدت زمان مذکور حدود
 3.6درصد برآورد شده است.
در نیمه اول سال  ،2016بازده اسمی  GPFGدر سبد ارزی این صندوق بیش از

صندوق بازنشستگی دولتی نروژ

Sources: Norges Bank, Thomson Reuters Data Stream and the Miniﬆry of
Finance

 0.6درصد بود .بازده پرتفولیوی اورق سهام  2.3-درصد ،پرتفولیوی درآمد ثابت 5.9
درصد و بازده سرمایهگذاریها در امالک و مستغالت  2.7-درصد بوده است.

GPFG
%0.63

اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت

اوراق درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ

اوراق ﺳﻬﺎم

%-2.69

%5.89

%-2.26

نمودار  -10عملکرد صندوق در نیمه اول سال ( 2016محاسبهشده بر اساس ارز بینالمللی)
20

Source: Norges Bank and the Ministry of Finance
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جدول  -2عملکرد  GPFGطی سالهای گذشته

ارقام کلیدی در  30ام ژوئن 2016
(دادههای سالیانه بر حسب کرون نروژ)

دوازده ماه
منتهی به
 30ژوئن
2016

 3سال  5سال  10از ابتدای
ژانویهٔ
گذشته گذشته سال
گذشته 1998

بازده ناخالص (درصد)

-0.93

6.92

6.85

5.34

5.51

تورم قیمتی (درصد)

0.72

1.02

1.36

1.77

1.78

هزینههای مدیریت (درصد)

0.05

0.06

0.06

0.08

0.09

بازده واقعی با کسر هزینهها (درصد)

-1.70

3.43 5.35 5.78

3.58

Finance of Ministry and Bank Norges :Sources

0,05

ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ )درﺻﺪ(

ﺑﺎزده واﻗﻌﻲ ﺑﺎ ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ

)درﺻﺪ(

0,06

5,78

-1,70

0,06

5,35

0,08

3,43

0,09

3,58

Sources: Norges Bank and Ministry of Finance

دولت-نروژ ()NFPG
 -1-2صندوق
بازنشستگی)(GPFN
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ دوﻟﺖ-ﻧﺮوژ
 -1-2ﺻﻨﺪوق
صندوق بازنشستگی دولت-نرو ِژ سرمایه محور ،از مازادهای طرح بیمهٔ ملی
 1967وبیناواﺧﺮ دﻫﻪ ٔ◌ 1970
ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ دوﻟﺖ-ﻧﺮوژِ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺤﻮر ،از ﻣﺎزادﻫﺎي ﻃﺮح ﺑﻴﻤﻪ ٔ◌ ﻣﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎلﻫﺎي
سالهای  1967و اواخر دههٔ  1970نشات گرفته است .پارلمان نروژ ،طبق قانون صندوق

ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﺮوژ ،ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ دوﻟﺘﻲ» ،وزارت داراﻳﻲ« را ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﺪوق
بازنشستگی دولتی« ،وزارت دارایی» را مسئول مدیریت صندوق بازنشستگی دولتی نروژ

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ دوﻟﺘﻲ ﻧﺮوژ ﻛﺮده و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از آﻧﺮا ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ٔ◌ »ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ« ﮔﺬارده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال
کرده و مدیریت بهرهبرداری از آنرا بر عهدهٔ «صندوق بیمه» گذارده است .به همین

وزارت داراﻳﻲ در ﺣﻜﻤﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﻠﻲ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ دوﻟﺖ-ﻧﺮوژ،
منوال وزارت دارایی در حکمی جامع با تمرکز بر اصول و قواعد کلی ،چشماندازهای

ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺎرﭼﻮب ﻛﻠﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري و اﻟﺰاﻣﺎت آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ،ﮔﺰارشدﻫﻲ و ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري
مدیریتی صندوق بازنشستگی دولت-نروژ ،شامل چارچوب کلی سرمایهگذاری و الزامات

ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ،را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻋﺪ داﺧﻠﻲ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

آن با توجه به مدیریت ریسک ،گزارشدهی و شیوههای سرمایهگذاری مسئوالنه ،را

ﺻﻨﺪوقبیمه می
صندوق
ﻣﺮاﺗﺐداخلی
ﺳﻠﺴﻠﻪقواعد
جزئیات تابع
ترسیم کرده که در
باشد .دوﻟﺖ-ﻧﺮوژ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﻧﻤﻮدار -11

وزارت داراﻳﻲ
ﺣﻜﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﮔﺰارش دﻫﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ

صندوق بازنشستگی دولتی نروژ

ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﺮوژ
ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ دوﻟﺖ
ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ
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ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ
ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ دوﻟﺖ -ﻧﺮوژ )(GPFN

دولت-نروژٔ◌ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺑﻬﺒﻮد
بازنشستگی ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ
صندوقاﺟﺮاي ﻣﻘﺮون
ﺗﺴﻬﻴﻞ
مراتبﻫﺪف
سلسلهاﺳﺖ ﺑﺎ
نمودارﺑﻴﻤﻪ-11ﻣﻤﻜﻦ
در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺧﺎص ،ﺻﻨﺪوق
سازمانی

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﻨﺪوق از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﻴﺮد؛ ﻛﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖﻫﺎﻳﻲ داﻣﻨﻪ ٔ◌ اﻧﺤﺮاف  3درﺻﺪ در
ﺳﺎل در ﺣﻜﻢ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ل  2015ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﻴﻮي اوراق ﺳﻬﺎم و درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود  10درﺻﺪ ارزش ﺑﺎزار ﺷ

س اوراق ﺑﻬﺎدار اﺳﻠﻮ ) (OSEBXو  3درﺻﺪ ﺑﺎزار اوراق ﻗﺮﺿﻪ ٔ◌ ﻧﺮوژ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲداد.

در شرایطی خاص ،صندوق بیمه ممکن است با هدف تسهیل اجرای مقرون به

ﻧﻤﻮدار  -12ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع داراﻳﻲ GPFN

صرفهٔ ماموریتهای مدیریتی و بهبود عملکرد صندوق از معیارهای تعیینشده فاصله
بگیرد؛ که در مواجهه با چنین وضعیتهایی دامنهٔ انحراف  3درصد در سال در حکم
وزارتخانه تصریح شده است.
 -1-2-1استراتژی سرمایهگذاری NFPG

اوراق درآﻣﺪ
ﺛﺎﺑﺖ; %40

هدف مدیریت  GPFNحداکثرسازی بازدهیهای مالی سرمایهگذاریهای
انجامشده برمبنای واحد پول داخلی (کرون) ،در سطح متوسطی از ریسک ،میباشد.

اوراق ﺳﻬﺎم ,
بخش اعظمی60از %داراییهای این صندوق در بازارهای سهام و اوراق درآمد ثابت

سرمایهگذاری شده است GPFN .یک مالک و سهامدار عمده در بازار سرمایهٔ نروژ به
22

شمار میرود؛ بهطوریکه در انتهای سال  2015پرتفولیوی اوراق سهام و درآمد ثابت

موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

این صندوق به ترتیب حدود  10درصد ارزش بازار شاخص مبنای بورس اوراق بهادار

ﻧﻤﻮدار  -13ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪاي داراﻳﻲﻫﺎي GPFN

اسلو ( )OSEBXو  3درصد بازار اوراق قرضهٔ نروژ را تشکیل میداد.

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮردﻳﻚ
)ﻏﻴﺮ از اﻳﺴﻠﻨﺪ(,
%15

ﻧﺮوژ %85 ,

نمودار  -12تفکیک نوع دارایی GPFN

ﻓﻖ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت  GPFNاز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺮا از ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران د

ﻧﺮوژ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲﺳﺎزد .وﻳﮋﮔﻲِ اﻧﺪازه ،در ﻋﻴﻦﺣﺎلﻛﻪ ﻓﺮاﻫﻢآورﻧﺪه ٔ◌ ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ ﭼﻮن اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﺻﺮﻓ

ﻘﻴﺎس در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داراﻳﻲ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺪازهاي در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ٔ◌ ﻧﺮوژ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي

زﻣﻴﻨﻪ◌ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﻴﻮ در ﻳﻚ دوره◌ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺒﺐ ﻣﻲﮔﺮدد .از ﺳﻮي

ﻧﻤﻮدار  -13ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪاي داراﻳﻲﻫﺎي GPFN
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮردﻳﻚ
)ﻏﻴﺮ از اﻳﺴﻠﻨﺪ(,
%15

ﻧﺮوژ %85 ,

نمودار  -13توزیع منطقهای داراییهای GPFN

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار
ﺑﺴﻴﺎري ازاز
آﻧﺮا از
ترینﺖویژگﻛﻪ
جملهﻫﺎﻳمهﻲم اﺳ
وﻳﮋﮔﻲ
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
 GPFNوازافقﺟﻤﻠﻪ
ﻖ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
است که آنرا
یهایی
 GPFNاز
بلندمدت
اندازه
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اندازه ،در
ویژگی
◌سازد.
آورﻧﺪهم ٔی
ﻓﺮاﻫﻢمتمایز
ﻛﻪهٔ نروژ
سرمای
سرمایه
بسیاری از
ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ ِ
اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از
ﭼﻮن
بازارﺣﺎل
گذاراندردرﻋﻴﻦ
اﻧﺪازه،
وﻳﮋﮔﻲِ
وژ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲﺳﺎزد.

عینحالکه فراهمآورندهٔ منافعی چون امکان بهرهمندی از صرفههای ناشی از مقیاس
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺤﺪودﻳﺖ
س در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داراﻳﻲ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺪازهاي در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ٔ◌ ﻧﺮوژ
در مدیریت دارایی است ،اما تسلط چنین اندازهای در بازار سرمایهٔ نروژ همزمان

ﻴﻨﻪ ٔ◌ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﻴﻮ در ﻳﻚ دوره ٔ◌ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺒﺐ ﻣﻲﮔﺮدد .از
محدودیتهای خاصی را نیز در زمینهٔ اعمال تغییرات عمده در ترکیب پرتفولیو در

این در ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﻴﻮﻫﺎ
ﺳﺮﻳﻊ
ﻻزم و
ﺗﻌﺪﻳﻼت
اﻧﺠﺎم
گردد .ازارﺗﺒﺎط
سببرامیﻧﻴﺰ در
کوتاهﻫﺎﻳﻲ
ﭼﺎﻟﺶ
پایین
نقدشوندگی
ویژگی
سوی ﺑﺎدیگر،
ﺑﺎزار،زمانی
اﻳﻦدورهٔ
ﻮﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ یک
بازار ،چالشهایی را نیز در ارتباط با انجام تعدیالت الزم و سریع در پرتفولیوهای
عمده به همراه دارد.

ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻴﺎر

GPFN
ﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ
اﺳ
معیار استراتژیک NFPG
شاخص
-1-2-2

یهای
GPFN
GPFNهدف مدیریت
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖگفته شد،
همانطور که
مالی بارﻳﺴﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺗﻤﺤﻞ
بازده ﺑﺎ
حداکثرسازیﻣﺎﻟﻲ
ﺑﺎزدﻫﻲﻫﺎي
ﺣﺪاﻛﺜﺮﺳﺎزي
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻫﺪف
تحمل ریسک متوسط میباشد و شاخص معیار مصوب وزارت دارایی مبنای فعالیت

ر ﻣﺼﻮب وزارت داراﻳﻲ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را ﺷﻜﻞ ﻣﻲدﻫﺪ.
این مدیریت را شکل میدهد.
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ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻴﺎر ،ﻛﻪ ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﻲ از ﻗﻮاﻋﺪ اﺻﻠﻲ ﻧﺤﻮه ٔ◌ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري داراﻳﻲﻫﺎي اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق را درﺑﺮﻣﻲﮔﻴﺮد ،از ﭼﻬﺎر
زﻳﺮﺷﺎﺧﺺ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:
شاخص معیار ،که شرح مفصلی از قواعد اصلی نحوهٔ سرمایهگذاری داراییهای این
 اوراق ﺳﻬﺎم؛  60درﺻﺪ
صندوق را دربرمیگیرد ،از چهار زیرشاخص تشکیل شده است:
 اوراق درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ؛  40درﺻﺪ و
	-اوراق سهام؛  60درصد
دو ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
	-اوراق درآمد ثابت؛  40درصد و دو تفکیک جغرافیایی
نروژ؛8585درﺻﺪ
-	ﻧﺮوژ؛
درصد
ایسلند؛درﺻﺪ
اﻳﺴﻠﻨﺪ؛ 15
◌ ﻧﻮردﻳﻚ
-	ﻣﻨﻄﻘﻪ
 15درصد
نوردیکﺑﻪبهﺟﺰجز
منطق ٔهٔ

 VINXﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺒﻨﺎي
ﺷﺎﺧﺺ
 (OSEBXو
سهامﺷﺎﺧﺺ
اوراقاز دو
معیارﺻﻨﺪوق
شاخصﺳﻬﺎم
بین،ﻣﻌﻴﺎر اوراق
ﺷﺎﺧﺺ
در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ،
�OSE
اسلو( (
مبنای
اﺳﻠﻮ )شاخص
ﻣﺒﻨﺎياز دو
صندوق
در این

ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اﺳﻠﻮ و اﺑﺰارﻫﺎي درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ آن از ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ اﺧﺬ ﻣﻲﮔﺮدد.
 )BXو شاخص مبنای  VINXتوسط بازار بورس اوراق بهادار اسلو و ابزارهای درآمد
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ اخذ م
ﻣﻌﻴﺎر بلومبرگ
ﺷﺎﺧﺺجهانی
شاخص کل
ثابت آن از
گردد.ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ دوﻟﺖ-ﻧﺮوژ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪیﮔﺬاري
ﻧﻤﻮدار -14
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ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻴﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ
GPFN
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اوراق ﺳﻬﺎم )(%6
ﻧﺮوژ %85
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮردﻳﻚ ﻏﻴﺮ از اﻳﺴﻠﻨﺪ %15

اوراق درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ )(%40
ﻧﺮوژ %85
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮردﻳﻚ ﻏﻴﺮ از اﻳﺴﻠﻨﺪ %15

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪة ﺷﺎﺧﺺ:

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪة ﺷﺎﺧﺺ:

Bloomberg Barclays
Indices

ﺑﺎزار ﺑﻮرس اﺳﻠﻮ

نمودار  -14شاخص معیار استراتژیک سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی دولت-نروژ

 -1-2-3ارزش ﺑﺎزاري و ﻋﻤﻠﻜﺮد GPFN

ﻧﺮخ ﺑﺎزده اﺳﻤﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق در ﻧﻴﻤﻪ ٔ◌ اول ﺳﺎل  ،2016ﺑﻪ ﻛﺮون ﻧﺮوژ و ﻗﺒﻞ از ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داراﻳﻲ ،ﺣﺪود
 0,4درﺻﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎزده ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﻴﻮي اوراق ﺳﻬﺎم  -1,4و درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ  3,0درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮدار  -15ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﻨﺪوق در ﻧﻴﻤﻪ ٔ◌ اول ﺳﺎل 2016
)ﻛﺮون ﻧﺮوژ(

 -1-2-3ارزش بازاری و عملکرد NFPG

نرخ بازده اسمی این صندوق در نیمهٔ اول سال  ،2016به کرون نروژ و قبل از کسر
هزینههای مدیریت دارایی ،حدود  0.4درصد ثبت شده ،که مجموع بازده پرتفولیوی
اوراق سهام  1.4-و درآمد ثابت  3.0درصد بوده است.

GPFN
%0.37

%3.0

%-1.44
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اوراق درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ

اوراق ﺳﻬﺎم

Source: Folketrygdfondet and Ministry of Finance

نمودار  -15عملکرد صندوق در نیمهٔ اول سال ( 2016کرون نروژ)

Ministry of Finance
Source:ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
Folketrygdfondetﻧﺸﺎن
ﺗﻮﺳﻂandوزارت داراﻳﻲ،
ﺮد ﺻﻨﺪوق ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه

سنجش عملکرد صندوق ،در مقایسه با شاخص معیار تعیینشده توسط وزارت دارایی،

درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﻴﻮي
ول ﺳﺎل  2016ﺣﺪود  0,72درﺻﺪ ﺑﻴﺶ از ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.
نشان میدهد که بازدهی صندوق بیمه در نیمه اول سال  2016حدود  0.72درصد بیش

ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزده
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
اوراقٔ◌ ا
ﻗﺮﺿﻪ
ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﻴﻮيکهاوراق
داﺷﺘﻪ
باالتر از
ﺻﻨﺪوقیای
سهامﻳﻦ GPFNبازده
پرتفولیوی
بوده ،است .درحالی
ﻣﻌﻴﺎرمعیار
ﻫﻲاي ﺑﺎﻻﺗﺮ ازازشاخص

معیار داشته ،پرتفولیوی اوراق قرضهٔ این صندوق تقریباً به میزان بازده شاخص معیار اوراق
اول ﺳﺎل 2016
ﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ از ژاﻧﻮﻳﻪ ٔ◌  1998ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﻪ
درآمد ثابت بوده است .بررسی عملکرد صندوق بیمه از ژانویهٔ  1998تا پایان نیمه اول سال

ﺎﻟﺺ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪاي ﺣﺪود  0,55درﺻﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻴﺎر ،اﺳﺖ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،ﻣﺘﻮﺳﻂ
 2016نشاندهندهٔ بازده مازاد ناخالص سالیانهای حدود  0.55درصد ،نسبت به شاخص

ﭘﺲ7.1از ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺑﺎزدهﻫﺎ
GPFNاﻳﻦ
سالیانهﺗﻤﺎﻣﻲ
واﻗﻌﻲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
درﺻﺪ و
ذکرشده
طی مدت
ناخالص
متوسط بازده
7,1اساس،
ذﻛﺮﺷﺪهبر این
 Gﻃﻲ ﻣﺪتمعیار ،است.
درصد و متوسط واقعی تمامی این بازدهها پس از کسر هزینهها  4.7درصد میباشد.

ﺟﺪول  -3ﻋﻤﻠﻜﺮد  GPFNﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ

جدول  -3عملکرد  GPFNطی سالهای گذشته
دوازده ماه
 3سال
ارقام کلیدی در  30ام ژوئن
منتهی به 30
گذشته
(دادههای سالیانه بر حسب کرون نروژ)
ژوئن 2016
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 5سال  10سال از ابتدای
گذشته گذشته ژانویهٔ 1998

بازده ناخالص (درصد)

1.74

9.70

8.36

7.40

7.13

تورم قیمتی (درصد)

1.15

1.01

0.64

1.19

0.55

هزینههای مدیریت (درصد)

3.71

2.76

2.16

2.12

2.12

بازده واقعی با کسر هزینهها (درصد)

-1.99

6.67

5.98

5.09

4.68
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Sources :Folketrygdfondet and Ministry of Finance

در پایان ماه ژوئن سال  ،2016ارزش بازاری  GPFNبا  0.7میلیارد کرون افزایش نسبت
به ابتدای سال به  199.1میلیارد کرون رسید .تا سال  2005بخش مهمی از داراییهای
 GPFNدر قالب سپردههای اجباری سرمایهگذاری میشد که در دسامبر سال  2006این
سپردها تنزیل شده و مبلغی معادل  101.8میلیارد کرون از محل داراییهای صندوق به
دولت بازپرداخت گردید .الزم به ذکر است که بیش از  58درصد از سرمایه این صندوق در
قالب اوراق سهام و مابقی به شکل اوراق بهادار درآمد ثابت سرمایهگذاری شدهاند.

نمودار  -16روند ارزش بازاری  GPFNاز  1996تا 30ام ژوئن ( 2016میلیارد کرون نروژ)
 -2سرمایهگذاری مسئوالنه GFPG

صندوق زیرمجموعه صندوق بازنشستگی دولتی
مدیریتهای سرمایهگذاری هر دو
ِ
نروژ ملزم به رعایت الزامات دستورالعملهای اخالقی در زمینه سرمایهگذاری هستند
که از سال  2004برقرار شدهاند .بر این اساس ،وزارت دارایی ارزیابی خود از بازدهیهای
مالی سرمایهگذاریها را مشروط به فاکتورهایی چون پایداری اقتصادی ،حساسیتهای
زیستمحیطی و اجتماعی ،بازارهای کارا ،قانونمند و خوبکارکرد نموده است .این
دستورالعملها از دو ویژگی کلی مالکیت فعال ،و نظارت و خروج برخوردارند.
 -2-1مالکیت فعال
پویایی در مالکیت ابزاری کلیدی در مدیریت صندوق بازنشستگی دولتی به شمار
میرود .بانک مرکزی نروژ و صندوق بیمه ،مستقل از وزارت دارایی ،به ترتیب
 GPFGو  GPFNاعمال حق مالکیت میکنند.

بر

صندوق بازنشستگی دولتی نروژ

Source: Folketrygdfondet and Ministry of Finance
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بانک مرکزی نروژ سهامدار جزء بیش از  9000شرکت است که از طریق مشارکتفعال در
فرآیند رایگیری در جلسات مجمع عمومی و تعامل مستقیم با مدیریت و اعضای هیاتمدیره
شرکتها ،وظایف مالکیتی خود را انجام میدهد .بر این اساس ،به جهت اثرگذاری هرچه بیشتر
تمامی این تالشها و اقدامات ،تمرکز بر شرکتهایی که بیشترین سرمایهگذاریها در آنها انجام
شده (از نظر ارزش بازاری) و نیز شرکتهایی که در بخشهایی با ریسک باال فعالیت میکنند
در اولویتبندی کاری این بانک قرار دارند .لذا مالکیت پویا به معنی یافتن و هموار کردن مسیر
شیوههای کسب و کار سودآور بلندمدت و محافظت از سرمایهگذاریهای انجامشده تا کنون
است .بدیهی است که انجام این امور مستلزم برخورداری از دانشی مطلوب در زمینه شرکتها،
بخشهای مختلف اقتصادی ،بازارهای گوناگون برای سرمایهگذاری میباشد .همچنین حضور
و مشارکت فعال در جلسات با هدف دستیابی به دیدی روشن از تحلیلهای مالی و نظارت
28

بر عملکرد شرکتها یکی مهمترین الزامات مالکیت فعال بانک مرکزی نروژ به شمار میرود.

موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

از طرفی دیگر ،در صندوق بازنشستگی دولتی-نروژ ( )GPFNباالترین سهم
مالکیتی مجاز برای صندوق بیمه در یک شرکت در نروژ  15درصد و کشورهای
نوردیک  5درصد تعیین شده است .یکی از استراتژیهای مهم سرمایهگذاری صندوق
بیمه ،درگیرشدن موثر آن در مدیریت فعال است.
 -2-2نظارت و خروج
در سال  2004وزارت دارایی دستورالعملهای اخالقی را برای مدیریت صندوق
نفت این کشور تصویب کرد که از آن پس گسترش بیشتری پیدا کرد .بر این اساس،
شرکتهایی که در کار تولید و یا فروش تسلیحاتی خاص به کشورهایی خاص هستند
می بایست از شمول سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی دولتی کنار گذاشته شوند.
همچنین بنگاههایی که در مخاطرات غیرقابلپذیرش مشارکت کرده و یا مسئولیت
آنرا دارند ،و نیز فعالیتهای به شدت غیراخالقی که در دستورالعمل تعریف شدهاند،

مستثنی از سرمایهگذاری خواهند شد .معیارهای خروج از سرمایهگذاری مبتنی بر
محصول تولیدی و خروج و نظارت مبتنی بر رفتار شرکتها در دستورالعملهای نظارت
و خروج صندوق بازنشستگی دولتی-گلوبال در دسترس میباشد .معیارهای اخالقی در
مورد شرکتهایی که صندوق نمیتواند درآنها سرمایهگذاری کند ،غیرقابل تغییراند.
از ابتدای ژانویه  ،2015کلیه تصمیمات مرتبط با نظارت و یا خروج شرکتها از
لیست سرمایهگذاری  ،GPFGبه جای وزارت دارایی ،برعهده بانک مرکزی نروژ
گذاشته شده ،که مبتنی بر توصیههای «شورای اخالق» 3و بر اساس «دستورالعملهای
اخالقی» مصوب این شورا است.
دامنهٔ دستورالعملهای اخالقی ،کلیهٔ فعالیتهای صندوق بازنشستگی دولت-گلوبال
و بانک مرکزی نروژ در زمینهٔ نظارت و خروج شرکتها از سبد سرمایهگذاری این
صندوق ،بر اساس بندهای دوم و سوم دستورالعمل مذکور به شرح زیر را دربرمیگیرد.
( )1صندوق به هیچعنوان نباید در شرکتهایی که خودشان و یا نهادهایی تحت
کنترلشان به فعالیتهای ذیل مشغولاند سرمایهگذاری کند:
تولیدکننده تسلیحاتی هستند که بهکارگیری آنها اصول اولیه انسانی را نقض
میکنند تنباکو تولید میکنند
به دولتهایی که موضو ِع اعمال محدودیتهای سرمایهگذاری در اوراق دولتی
آنگونه که در الزامات مدیریتی برای صندوق مطرح شده -هستند ،تسلیحات نظامیو یا ابزارهای جنگی میفروشند.
( )2نظارت و یا حذف از لیست سرمایهگذاری ممکن است در مورد شرکتهای
معدنی و تولیدکنندگان انرژی که خود و یا نهادهای تحت کنترل آنها  30درصد
 .3نقش شورای اخالق برای صندوق بازنشتگی دولت-گلوبال عبارت است از ارزیابی تطابق یا عدم تصابق
سرمایهگذاری صندوق در شرکتهایی خاص با دستورالعملهای اخالقی است.

صندوق بازنشستگی دولتی نروژ

بند  :2معیارهای نظارت و خروج از شرکتها مبتنی بر محصول تولیدی:
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و یا بیشتر از درآمدشان را از نیروگاههای ذغالسوز و یا  30درصد و یا بیشتر از
عملکردشان مربوط به این نوع نیروگاهها باشد ،صورت پذیرد.
( )3در ارزیابی بند ( )2فوق ،عالوه بر سهم درآمدی و یا فعالیت فعلی شرکت در
پیشروی شرکتها ،از جمله هرگونه
نیروگاههای ذغالسوز ،ارزیابی اهداف و استراتژیهای ِ
برنامهای در زمینه تغییر سهم شرکت از نیروگاههای مذکور و یا مشارکت در کسبوکارهای
مبتنی بر منابع انرژی تجدیدپذیر در آینده ،نیز میبایست مدنظر قرار گیرند.
( )4توصیهها و تصمیمات درباره خروج شرکتهای موضوع بندهای ( )2و ( ،)3به
هیچ عنوان شامل اوراق سبز 4شرکتها نمیباشند چراکه این اوراق مشمول معیارهای
اوراق سبز میشوند.
خاص
ِ
ِ
30
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 .4اوراق سبز ،اوراق معاف از مالیاتی است که توسط شهرداریها و یا دولتهای ایالتی برای توسعه
سایتهای رهاشده شهری (براونفیلد) ،که از آثار مثبت زیستمحیطی و مناقع اقلیمی برخوردارند،
منتشر میشوند .براونفیلدها مناطق فاقد امکانات عمومی ،ساختمانهای متروکه و یا توسعهنیافته شهری
هستند که از آلودگیهای صنعتی باالیی برخوردارند.

 شرکتهایی خارج از شمول سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی دولت نروژ-4 جدول
حوزه فعالیت

Alliant Energy Corp

نام شرکت

Chugoku Electric Power Co Inc/The
DMCI Holdings Inc
Electric Power Development Co Ltd
Electricity Generating PCL
Emera Inc
Empire District Electric Co
Great Plains Energy Inc
Guangdong Electric Power Development Co Ltd
Hokuriku Electric Power Co

صندوق بازنشستگی دولتی نروژ
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تولید انرژی مبتنی
بر ذغالسنگ

Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd
Jastrzebska Spolka Weglowa SA
NRG Energy Inc
Tenaga Nasional Bhd
Westar Energy Inc
Textron Inc.
Hanwha Corporation

تولید مهمات
خوشهای

Poongsan Corporation
Raytheon Co.
General Dynamics corporation

Orbital ATK Inc (after merger with Alliant Techsystems Inc.)
Lockheed Martin Corp
BWX Technologies Inc (formerly Babcock & Wilcox Co.)
Jacobs Engineering Group Inc.
Serco Group Plc.
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. (formerly GenCorp, Inc.)
Safran SA.
Northrop Grumman Corp.
Honeywell International Inc.
Airbus Group Finance B.V. (formerly EADS Finance B.V.)
Airbus Group N.V. (formerly EADS N.V.)
Boeing Co.
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تولید تسلیحات
اتمی

Schweitzer-Mauduit International Inc.
Huabao International Holdings Limited
Grupo Carso SAB de CV
Shanghai Industrial Holdings Ltd.
Alliance One International Inc.
Altria Group Inc.
British American Tobacco BHD
British American Tobacco Plc.
Gudang Garam tbk pt.
Imperial Tobacco Group Plc.

صندوق بازنشستگی دولتی نروژ
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تولید تنباکو

ITC Ltd.
Japan Tobacco Inc.
KT&G Corp
Lorillard Inc.
Philip Morris International Inc.
Philip Morris Cr AS.
Reynolds American Inc.
Souza Cruz SA
Swedish Match AB
Universal Corp VA
Vector Group Ltd.

بند  :3معیارهای نظارت و خروج از شرکتها مبتنی بر هدف (:)Conduct-based
قبول مشارکت و یا مسئولیت در
شرکتها ممکن است به دلیل مخاطرات
غیرقابل ِ
ِ
موارد زیر مشمول نظارت و یا خروج گردند:
الف) نقض سیستماتیک یا شدید حقوق بشر ،مانند قتل ،شکنجه ،محرومیت از
آزادی ،کار اجباری و بدترین اشکال کار کودکان
ب) نقض جدی حقوق افراد در شرایط جنگ و نزاع
ج) آسیب جدی به محیطزیست
د) فعل و یا ترک عملی که در سطح بنگاه منجر به انتشار گازهای گلخانهای
غیرقابل قبول شود
هـ) فساد گسترده
و) سایر موارد جدی نقض هنجارهای بنیادین اخالقی
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 شرکتهایی خارج از شمول سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی دولت نروژ-5 جدول
حوزه فعالیت

نام شرکت

Zuari Agro Chemicals Ltd.
نقض شدید حقوق بشر

Wal-Mart Stores Inc.
Wal-Mart de Mexico SA de CV
Duke Energy Corp, including the below wholly-owned subsidiaries
Duke Energy Carolinas LLC
Duke Energy Progress LLC
Progress Energy Inc
Progress Energy Inc
IJM Corp Bhd
Genting Bhd
POSCO

صندوق بازنشستگی دولتی نروژ
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Daewoo International Corp

آسیب جدی به
محیطزیست

Vedanta Ltd (previously called Sesa Sterlite, into which Madras Aluminium Company
and Sterlite Industries Ltd. - both excluded 31
October 2007- were merged)
WTK Holdings Berhad
Ta Ann Holdings Berhad
Zijin Mining Group
Volcan Compaña Minera
Lingui Development Berhad Ltd.
Samling Global Ltd.
Norilsk Nickel
Barrick Gold Corp
Rio Tinto Plc.
Rio Tinto Ltd.

آسیب جدی به
محیطزیست
فساد گسترده

Vedanta Resources Plc.
Freeport McMoRan Copper & Gold Inc.
ZTE Corporation
Africa Israel Investments

نقض شدید حقوق افراد در
شرایط جنگ و نزاع

Danya Cebus
Shikun & Binui Ltd.
Kosmos Energy Ltd
Cairn Energy Plc
San Leon Energy Plc
Potash Corporation of Saskatchewan
Elbit Systems Ltd.
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سایر موارد جدی نقض
هنجارهای بنیادین اخالقی

 -3خالصه و جمعبندی
صندوق بازنشستگی دولت نروژ به عنوان یک صندوق کام ً
ال دولتی ،متشکل از دو نهاد
مجزای صندوق بازنشستگی دولت-گلوبال و صندوق بازنشستگی دولت-نروژ است که کلیهٔ
احکام مدیریتی و قوانین و مقررات سرمایهگذاری آن از جانب وزارت داریی تعیین و ابالغ
میگردد .مسئولیت اجرایی صندوق بازنشستگی دولت-گلوبال بر عهدهٔ بانک مرکزی نروژ
است که منابع در اختیار صندوق (درآمدهای حاصل از نفت و گاز) را به سمت سرمایهگذاری
در بازارهای سهام ،اوراق با درآمد ثابت و امالک و مستغالت بینالمللی هدایت میکند .از
طرف دیگر ،صندوق بیمه تامین اجتماعی این کشور مدیریت اجرایی صندوق بازنشستگی
دولت-نروژ را بر عهده دارد که وظیفهٔ آن بهکارگیری منابع مالی این صندوق در بازارهای
سهام و اوراق با درآمد ثابت داخل کشور و کشورهای منطقه نوردیک (غیر از ایسلند) است.

و امالک و مستغالت ،به همراه سرمایهگذاری مسئوالنه ،که محدودیتهای سرمایهگذاری از
منظر حوز ٔه فعالیت شرکتهای مدنظر ،ازجمله حوزههای زیستمحیطی ،بشردوستانه و،...
را برای هر دو صندوق تعیین میکنند ،از مهمترین ویژگیهای صندوق بازنشستگی دولت
نروژ میتوان برشمرد .الزم به ذکر است کلیه این قیود توسط وزارت دارایی و شورای اخالق
سرمایهگذاری (زیر نظر وزارت دارایی) وضع و به تصویب پارلمان نروژ میرسند.

صندوق بازنشستگی دولتی نروژ

شاخصهای معیار معین که حدود و ثغور سرمایهگذاری در اوراق سهام ،اوراق با درآمد ثابت
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صندوق بازنشستگی دولتی نروژ
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-

https://www.regjeringen.no

-

https://www.nbim.no

-

http://www.folketrygdfondet.no
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