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 تم اصلی نشست های صندوق

 توسعه پایدار و عدالت بین نسلی•
ولیکن نظرک فی عمارة االرض ابلغ من استجالب الخراج الن ذلک •

فمن طلب الخراج بغیر العمارة أخرب البالد و أهلک . الیدرک بالعمارة
 العباد و لم یستقم امره اال قلیالً

ولیکن أحب األمور الیک أوسطها فی الحق، أعمها فی العدل و أجمعها •
 لرضی الرعّیه

إن من بقاء االسالم و المسلمین أن تَصیر االموال عند من ی َعرف فیها •
 الحق و یَصنع فیها المعروف

فإن من فناء االسالم و المسلمین أن تَصیر االموال فی أیدی من •
 .الیعرف فیها الحق و ال یَصنع فیهاالمعروف





 ارزیابی مرتب پرتفوی و متوازن سازی آن جهت کاهش ریسک و افزایش بازده 
 دارایی ها باالی حفظ درجه نقدشوندگی ضرورت 
  جغرافیاییضرورت حفظ تنوع در نوع دارایی و موقعیت 
 حرکت به سمت سرمایه گذاری در امالک و مستغالت، حقوق : گذاری تعدیل راهبرد کلی سرمایه

 (صندوق ثروت ملی آذربایجان) صاحبان سهام، طال و ارزهای خارجی 
تنظیم راهبردهای سرمایه گذاری مختلف برای ارزهای متفاوت 
 
 

oسرمایه گذاری در دالر استرالیا به صورت اوراق قرضه دولتی 
oسرمایه گذاری در لیر ترکیه و روبل روسیه به صورت سپرده گذاری در بزرگترین بانک های محلی آنها 

صندوق  
ثروت ملی  
 آذربایجان

 به دلیل حجم باال و تنوع )پرتفوی به کارگیری مدیران خارجی در کنار مدیران داخلی در مدیریت ضرورت
 (زیاد دارایی ها



 بوده% ۱۰ حداکثر دارایی کل از نقد وجه نسبت حداکثر بررسی مورد ملی ثروت های صندوق در

 :بیانگر ملی توسعه صندوق در ها دارایی ترکیب
   دارایی در الزم تنوع از برخورداری عدم •
 باال نقدشوندگی درجه با های دارایی مختلف انواع بر تمرکز عدم•
 باال بازدهی با هایی دارایی از برخورداری عدم •



  

حرکت به سمت سرمایه گذاری داخلی و : رویکرد جدید صندوق•
 (حداکثر سازی بازده مالی و ریسک قابل قبول) خارجی 

گفتمان سازی جدیدی در حال شکل گیری ) افشای اطالعات •
 (است

 (اشتباهات گذشته باید تصحیح شود) رویکرد مدیریت ریسک •
 ریسک سنجی توان بانک ها در ایفای تعهدات –
 (نوسانات ارزش ارزها در برابر دالر/ تبدیل به ریال) ریسک تسعیر –



 تأثیر بر روی سیاست های اقتصاد کالن کشور•
 تعیین نقش بودجه موازی برای صندوق–
 تلقی حساب ذخیره ای از صندوق –

 ترکیب پورتفوی صندوق هماهنگ با نقش صیانتی آن نیست•
سهم وجوه نقد صندوق باالست و خود زمینه دست یازی به منابع صندوق را  –

 فراهم ساخته است
شاید در برابر واقعیت های نظام تصمیم گیری اقتصادی افزایش مطالبات  –

صندوق خود در حال حاضر به نحوی مانع افزایش نقش تثبیتی صندوق شده 
 !است

 ضرورت تنوع بخشی دارائیهای صندوق –
 



 حوزه های اصلی سرمایه گذاری خارجی صندوق
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