صندوق سرمایه گذاری امالک و مستغالت
Real Estate Investment Trust(REIT)

صندوق سرمایه گذاری امالک و مستغالت چیست؟
 صندوق امالک و مستغالت شرکت یا صندوقی است که به طور عمده مالک و
دراغلب مواقع اداره کننده امالک و مستغالت درآمد زا همچون آپارتمان  ،مراکز
خرید  ،ادارات  ،بیمارستان و انبار است .برخی از این صندوق ها به تأمین مالی
امالک نیز اشتغال دارند.
 صندوق های سرمایه گذاری امالک و مستغالت راهکاری عملی برای سرمایه
گذاران در دستیابی به سرمایه گذاری در مقیاس بزرگ و کوچک در امالک و
مستغالت درآمد زا هستند.

انواع صندوق های امالک و مستغالت

• صندوق سرمایه گذاری مالکیت مستغالت

Equity REIT

• صندوق سرمایه گذاری مستغالت رهنی

Mortgage REIT

• صندوق سرمایه گذاری مستغالت ترکیبی

Hybrid REIT

صندوق سرمایه گذاری مالکیت مستغالت
 صندوق سرمایه گذاری مالکیت مستغالت به منظور نگهداری  ،اداره و در نهایت
کسب درآمد(اجاره) در امالک سرمایه گذاری می کند.این صندوقها در طیف
وسیعی از فعالیتها مانند لیزینگ ،تعمیر و نگهداری ،ساختوساز امالک و
مستغالت و ارائه خدمات به مستأجران اشتغال دارند.
 وجه تمایز اصلی بین ریتس و دیگر شرکت های امالک و مستغالت این است که
ریتس نیازمند توسعه دارایی های خود به منظور به کارگیری آن ها بعنوان بخشی
از پرتفوی خود بجای فروش مجدد آن هاست.

صندوق سرمایه گذاری مستغالت رهنی
 صندوق های سرمایه گذاری مستغالت رهنی یا به طور مستقیم از طریق وام دهی
به صاحبان امالک یا به طور غیر مستقیم از طریق مالکیت وام ها و اوراق بهادار با
پشتوانه رهنی در امالک سرمایه گذاری می کنند.

 بسیاری از صندوق های مستغالت رهنی ریسک نرخ بهره و ریسک اعتباری خود
را با استفاده از تبدیل به اوراق بهادار کردن سرمایه گذاری های رهنی ،تکنیک
های پوشش ریسک پویا و دیگر استراتژی های مشتقه قابل قبول مدیریت می
کنند.
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Hybrid REIT
انواع ریتس های ثبت شده در آمریکا
منبعNAREIT :

Mortgage REIT

Equity REIT

انواع دارایی های صندوق های امالک و مستغالت

ریتس های ثبت شده در آمریکا
منبع NAREIT:

صندوق های امالک و مستغالت در سطح جهان
کشور

حجم سرمایه
(میلیون دالر)

بازدهی 2010

بازدهی سه ساله
منتهی به 2010

بازده سود تقسیمی

امریکا

271,850

27.9

-14.2

5.6

استرالیا

70,747

10.4

-25.0

9.7

فرانسه

64,526

45.5

-9.6

0.2

انگلستان

37,176

14.5

-26.3

4.6

ژاپن

29,432

6.7

-19.3

6.9

سنگاپور

23,134

85.6

-4.2

8.9

کانادا

20,610

56.2

-3.3

8.1

هلند

11,234

40.9

-6.0

-

هنگ کنگ

9,518

64.5

9.9

8.1

بلژیک

6,761

17.2

-2.4

1.4

آفریقای جنوبی

3,400

17.5

12.4

8.5

نیوزلند

2,540

12.7

-4.9

8.4

ترکیه

1,889

151.3

-1.8

-

مالزی

1,542

38.6

10.2

3.7

آلمان

713

45.5

-

-

صندوق های امالک و مستغالت در سطح جهان
تعداد صندوق های امالک و مستغالت به تفکیک مناطق
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EMEA : Europe, Middle East, Africa

صندوق های امالک و مستغالت در سطح جهان
درصد حجم سرمایه صندوق امالک و مستغالت به تفکیک مناطق
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بازارهای نوظهور

آسیا و اقیانوسیه

امریکا

الزامات قانونی در ایاالت متحده آمریکا

 حداقل  %90از درآمد مشمول مالیات باید بین سرمایه گذاران توزیع شود.
 حداق  %95از سود ناخالص باید از موارد زیر کسب شود:
 -1امالک واقعی
 -2سود تقسیمی
 -3بهره
 -4سود حاصل از فروش اوراق بهادار
 حداقل  %75از سود ناخالص باید از طریق سرمایه گذاری در امالک یا اوراق
مبتنی بر امالک باشد.

الزامات قانونی در ایاالت متحده آمریکا

 حداقل  %75از دارایی ها باید در موارد زیر سرمایه گذاری شود :
 -1مالکیت امالک
 -2وام های رهنی
 -3سهام دیگر ریتس ها
 -4اوراق بهادار دولتی و وجه نقد
 بیش از  %50از سهام صندوق نمی تواند در اختیار  5نفر یا کمتر باشد.
 تعدا سهامداران نباید از  100نفر کمتر باشد.

ساختار صندوق امالک و مستغالت
صندوق امالک و مستغالت با ساختار صندوق
حامی
سرمایه گذاری

توزیع واحدها

توزیع واحدها

سرمایه گذاران

کنترل

وکالت سرمایه گذاران

امین

REIT

کارمزد مدیریت

مدیر صندوق

کارمزد امین

کارمزد مدیریت دارایی

خدمات مدیریت دارایی

درآمد

مدیر دارایی

خدمات مدیریت

دارایی ها مبتنی بر امالک و مستغالت

ارکان
 مجمع صندوق
از اجتماع دارندگان واحدهای صندوق تشکیل می گردد و اختیارات آنها شامل:
تعیین و تغییر سایر ارکان
تصویب اساسنامه و امیدنامه
تصویب صورت های مالی صندوق
تصویب مسائل پیرامون اجاره و به کارگیری امالک
 مدیر صندوق
مدیر از میان اشخاص حقوقی که دانش کافی در زمینه مدیریت امالک و حوزه ما
لی داشته باشد انتخاب می شود .مسولیت های مدیر صندوق عبارتند از :
تنظیم جهت گیری های استراتژیک و سیاست های مدیریت ریسک
 انتشار اطالعات صندوق در فواصل زمانی مشخص
اطمینان از انطباق صندوق با قوانین

ارکان
 حامی
حامی مسولیت راه اندازی صندوق و هماهنگی با امین را بر عهده دارد .در  3سال اول
حامی مالک حداقل %25واحدها و پس از آن مالک حداقل  %15از واحدهای صندوق
خواهد بود.
 امین
امین وظیفه نظارت بر صندوق در جهت حفظ منافع سرمایه گذاران را بر عهده دارد.
کنترل انطباق فعالیت های صندوق با استراتژی های در نظر گرفته شده برای
صندوق
انجام اقدامات الزم در صورت فاصله گرفتن صندوق از هدف تعیین شده
بررسی کفایت قوانین و مقررات اعمال شده بر روی صندوق
توزیع سود بین سهامداران

ارکان
 مدیر دارایی
مدیر دارایی خدمات مدیریت دارایی کیفی را برای مدیر صندوق فراهم می کند  ،که
این امر محیط کسب وکار برای مستأجران و ارزش دارایی ها را ارتقا می دهد .از
جمله خدماتی که مدیر دارایی ارائه می دهد :
مدیریت دارایی و هزینه
اجاره امالک
خدمات امنیت حرفه ای
نگهداری و تعمیرات منظم

ساختار شرکت سهامی امالک و مستغالت
صندوق امالک و مستغالت با ساختار شرکت سهامی
حامی

وام دهنده

سهامدارن
سود نقدی

وجه نقد

سهامدارن خرد

پرداخت وام و دریافت سود

REIT
حسابرس/بازرس

مدیر صندوق
اجاره بها

متعهد پذیره نویس

کارمزد خدمات

مدیر دارایی
خدمات مدیریت دارایی

مالکیت

مستأجر

ارکان
 مجمع صندوق
از اجتماع دارندگان واحدهای صندوق تشکیل می گردد و اختیارات آنها شامل:
تعیین و تغییر سایر ارکان
تصویب اساسنامه و امیدنامه
تصویب صورت های مالی صندوق
تصویب مسائل پیرامون اجاره و به کارگیری امالک
 مدیر صندوق
مدیر از میان اشخاص حقوقی که دانش کافی در زمینه مدیریت امالک و حوزه مالی
داشته باشد انتخاب می شود .مسولیت های مدیر صندوق عبارتند از :
تنظیم جهت گیری های استراتژیک و سیاست های مدیرت ریسک
 انتشار اطالعات صندوق در فواصل زمانی مشخص
اطمینان از انطباق صندوق با قوانین

ارکان
 حامی
حامی مسولیت راه اندازی ریتس و هماهنگی با امین را بر عهده دارد .در طول
فعالیت ریتس  ،حامی باید حداکثر سهام را در اختیار داشته باشد.
 مدیر دارایی
مدیر دارایی خدمات مدیریت دارایی کیفی را برای مدیر صندوق فراهم می کند ،
که این امر محیط کسب وکار برای مستأجران و ارزش دارایی ها را ارتقا می دهد.
از جمله خدماتی که مدیر دارایی ارائه می دهد :
مدیریت دارایی و هزینه
اجاره امالک
خدمات امنیت حرفه ای
نگهداری و تعمیرات منظم

ارکان
 متعهد پذیره نویس
متعهد پذیره نویس از بین شرکت های تأمین سرمایه برای قبول مسئولیت در زمینه
عرضه اولیه انتخاب می شود.
انجام فرایند عرضه اولیه شامل تعیین قیمت ،فروش سهام به سرمایه گذاران و
تأدیه قیمت آن
تعهد در قبال میزان سهام فروش نرفته

 حسابرس/بازرس
 بررسی صورت های مالی شرکت و اظهار نظر راجع به آن ها
 اطمینان از درستی ثبت حساب های شرکت

مالیات
قوانین مالیات ریتس در آمریکا
 تقسیم سود صندوق امالک و مستغالت هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می
شود و صندوق می تواند از این طریق سپر مالیاتی  100درصدی برای درآمد
مشمول مالیات خود ایجاد کند.
 در صورت فروش دارایی تحت تملک صندوق ،صندوق باید مالیات آن را بپردازد.
 سهامداران این صندوق باید مالیات بردرآمد بپردازند.

مزایای اقتصادی

 جهت دهی نقدینگی به سمت بازار ملک به صورت موثر و سازنده

 شفاف سازی بیشتر در زمینه سرمایه گذاری در امالک و مستغالت
 افزایش سمت تقاضا در بازار امالک و مستغالت

 افزایش حجم نقدینگی دراین صنعت
 امکان مرجعیت بازار سرمایه برای قیمت مسکن

مزایا برای سرمایه گذاران









نرخ بازده بلند مدت قابل رقابت با سایر سهام و اوراق قرضه
بازده تقسیم سود بسیار باالتر از میانگین سایر دارایی ها
مدیریت حرفه ای از طریق مدیران با مهارت و تجربه باال در زمینه امالک و
مستغالت
دارا بودن نقد شوندگی بیشتر نسبت به سایر سرمایه گذاری ها در زمینه امالک
امکان مالکیت سرمایه گذار در امالک بدون نیاز به صرف هزینه های مازاد
امکان تنوع بخشی مناسب پرتفوی با توجه به داشتن همبستگی پایین با سهام و
همبستگی منفی با اوراق قرضه
کسب درآمد مستمر ا ز طریق دریافت اجاره
ابزاری برای پوشش ریسک

با سپاس از توهج شما

