
 مختلطگذاری های سرمایهصندوق

شوند. برخی از آنان در سهام بندی میهای تحت مالکیت طبقهگذاری با توجه به نوع داراییهای سرمایهصندوق

شوند؛ برخی دیگر اکثر وجوه خود را در اوراق با درآمد ثابت صندوق سهامی نامیده می رونیازاکنند، گذاری میسرمایه

شوند و تعدادی نیز در سهام و اوراق با درآمد ثابت به نسبت گذاری کرده و صندوق با درآمد ثابت نامیده میسرمایه

 شوند. کنند، صندوق مختلط نامیده میگذاری میتقریباً مساوی سرمایه

های مختلط ممکن است در طول زمان تغییر یابد، اما عمدتاً این سهام و اوراق با درآمد ثابت صندوق ارایینسبت د

 درصد سهام است و مابقی شامل اوراق با درآمد ثابت است. ۰۴درصد و حداکثر  ۰۴نسبت حداقل 

ها بتوانند از گذاری در آنا با سرمایهآورند تگذاران به وجود میهای مختلط این امکان را برای سرمایهدر حقیقت صندوق

 مند شوند.بخشی نیز بهرهمزایای تنوع

های با درآمد ثابت بانکی( و صندوق یهاسپردهیا  هاصندوقهای بازار پول )ها اغلب بازده باالتری از صندوقاین صندوق

کارانه خود را حفظ کرده و حدود نیمی از دارایی را در اوراق با ریسک طورکلی رویکرد محافظهکنند، اما بهکسب می

به لحاظ ریسک و بازده  یگذارهیسرمامختلط را حد میانی  یهاصندوق توانیم درواقعکنند. گذاری میپایین سرمایه

 د انتظار دانست.احتمالی مور

ها مزایای اوراق سهام و های سهامی کمتر است. همچنین این صندوقها نیز نسبت به صندوقریسک این صندوق

وسیله وسیله سهام و نوسانات قیمتی کمتر بهدرآمد ثابت را توأمان دارند؛ بدین معنی که پتانسیل کسب بازده باالتر به

های مذکور به دلیل گذاران در صندوق. گفتنی است در صورت افت بازار، سرمایهندکنیماوراق با درآمد ثابت را فراهم 

شوند و در صورت رشد بازار های سهامی متحمل میترکیب اوراق با درآمد ثابت و سهام، زیانی کمتری از صندوق

 را کسب خواهد کرد. گذارانهیسرمادرآمد ثابت برای  یهاصندوقسهام، بازدهی باالتر از 

 

 مختلطگذاری دف تشکیل صندوق سرمایهه

. است سبد این مدیریت و هادارایی از سبدی تشکیل و گذارانسرمایه از سرمایه آوریجمع، صندوق تشکیل از هدف

 هدتع یا نویسیپذیره تعهد در کارمزد دریافت قبال در صندوق، کند ایجاب صندوق صالح و صرفه کهیدرصورت همچنین

 تعهد این پشتوانۀ، صندوق هایدارایی سایر و شدهیآورجمع وجوه صورت این در که کرده مشارکت بهادار اوراق خرید

. گردد گذارانسرمایه نصیب ممکن بازدهی بیشترین، شودمي تالش، موردقبول ریسک پذیرش به توجه با بود خواهد

 هزینه اوالً : دارد گذارانسرمایه انفرادي گذاریسرمایه به نسبت متعددی هایمزیت، صندوق در سرمایه شدن انباشته

 گذارانسرمایه همه بین بهادار اوراق بهینه سبد گزينش و اطالعات تحلیل و گردآوري، متخصص نیروهای کارگیریبه

 حقوق کلیه، گذارانسرمایه جانب از صندوق، ثانیاً . یابدمی کاهش ارگذسرمایه هر هزینه سرانه و شودمي تقسیم

 هر هزینه سرانه جهیدرنت و دهدمي انجام را بهادار اوراق كوپن و سهام سود دريافت قبیل از صندوق به مربوط اجرايي

 هادارایی ترمتنوع و مناسب گذاریسرمایه امکان،ً ثالثاً . یابدمی کاهش گذاريسرمايه انجام برای ارگذسرمایه

 .یابدمی کاهش اریگذسرمایه ریسک درنتیجه و شدهفراهم
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 مختلطگذاری های سرمایهها در صندوقترکیب دارایی حدنصاب -2

 :شود رعایتباید  صندوق هايدارايي روز ارزش اساس بر زیر هایحدنصاب صندوق عمر طول در

 

 «مختلط»گذاری های سرمایههای صندوقحدنصاب ترکیب دارایی

 توضیحات گذاریموضوع سرمایه ردیف

1 

سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام 

در بورس تهران یا بازار اول و دوم  شدهرفتهیپذ

گذاری فرابورس ایران و واحدهای سرمایه

 «گذاری غیر از اوراق بهادارسرمایه هایصندوق»

 نزد سازمان. شدهثبت

 
 صندوق هایداراییاز کل  %00و حداکثر  %30حداقل 

1-1- 
سهام منتشره از طرف یک ناشر  حق تقدمسهام و 

 و قرارداد اختیار معامله همان سهام
 اندشدهدادهاختصاص  1صندوق که به بند  هایداراییاز  %00حداکثر 

1-0- 
سهام و قرارداد اختیار معامله  حق تقدمسهام،  

 در یک صنعت شدهیبندطبقهسهام 
 .اندشدهدادهاختصاص  1صندوق که به بند  هایداراییاز  %30حداکثر 

 سهام منتشره ناشر حق تقدماز کل سهام و  %5حداکثر  سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر -1-3

1-5- 
-سرمایه هایصندوق»گذاری واحدهای سرمایه

 «گذاری غیر از اوراق بهادار

واحدهای  از تعداد %30صندوق و تا سقف  هایداراییکل  از %5حداکثر 

 باشد.گذاران میکه نزد سرمایه ریپذ هیسرماصندوق 

 از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق %5حداکثر  اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام  -1-0

1-7- 
اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید  

 سهام

 گذاری صندوقتعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه حداکثر به

 در سهام

0 
اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و 

 سپرده بانکی
 صندوق هایداراییاز کل  %00و حداکثر  %30حداقل 

 .اندشدهدادهاختصاص  0صندوق که به بند  هایداراییاز  %30حداکثر  *اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر   -0-1

 اندشدهدادهاختصاص  0صندوق که به بند  هایداراییاز  %30حداکثر  *توسط یک ضامن شدهنیتضماوراق بهادار  -0-0

 صندوق هایداراییاز کل  %05حداکثر  و سپرده بانکی گذاری در گواهی سپرده بانکیسرمایه -0-3

3 
 شدهرفتهیپذدر گواهی سپرده کاالیی  گذاریسرمایه

 هااز بورس یکی نزد
 صندوق هایداراییاز کل  %5حداکثر 

 

 بانکی سپرده گواهی در یگذارهیسرما حداکثر نصاب و سهام تقدم حق و سهام در گذاریسرمایه حداقل نصاب رعایت

 .نیست الزامی صندوق تصفیۀ دورۀ در همچنین و صندوق فعالیت آغاز روز 0۴ در بانکی سپرده و

 .دهد تشكیل را صندوق دارايي كل از %51 تا تواندیم ناشر يك سوي از منتشره سهم يك فقط

 است گذاریسرمایه هایصندوق از دسته آن، گذاریسرمایه هایصندوق سایر در هاصندوق گذاریسرمایه از منظور

 .دارد وجود هاآن در صندوق گذاریسرمایه امکان سازمان هایبخشنامه و هااطالعیه، هاابالغیه، مقررات مطابق که

، ودجهوببرنامه سازمان تضمین با و دولت مالی تأمین منظوربه سالیانه بودجه قوانین استناد به منتشره بهادار اوراق* 

 بهادار اوراق در صندوق آن هایدارایی کل ارزش از صندوق یگذارهیسرما حداکثر نصاب از، هانصاب سایر رعایت با

 .دش مستثنا ضامن یک توسط شدهنیتضم بهادار اوراق نصاب و ناشر یک توسط منتشره
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 هر حجم از %1 میزان به حداکثر تبعی فروش اختیار اوراق در یگذارهیسرما به مجاز صرفاً  یگذارهیسرما هایصندوق

 ،باشد واحد ذینفع دارای منتشره تبعی فروش اختیار اوراق چنانچه. هستند منتشره تبعی فروش اختیار اوراق از یک

 .بود خواهد مذکور شرایط با تبعی فروش اختیار اوراق از یکیدر یگذارهیسرما به مجاز یگذارهیسرما صندوق

 

 صندوق در گذاریسرمایه ریسک-3

 در زيان وقوع احتمال ولی، باشد سودآور صندوق در گذاریسرمایه تا است آمدهعملبه الزم تمهیدات هرچند -3-1

 صندوق در یگذارهیسرما یهاسکیر به باید گذارانهیسرما بنابراین؛ دارد وجود همواره صندوق هايگذاريسرمايه

 یگذارهیسرما با عادی و ممتاز یگذارهیسرما واحدهای دارندگان. باشند داشته ویژه توجه، ادشدهی یهاسکیر ازجمله

 یهاسکیر از برخی، بخش این بندهای سایر در. رندیپذیم را صندوق روی فرا یهاسکیر تمام، صندوق در

 .اندشده برشمرده صندوق در یگذارهیسرما

 وضعیت ازجمله متعددی عوامل تابع، بازار در بهادار اوراق قیمت :صندوق هایدارایی ارزش کاهش ریسک -3-2

 ممکن آنکه به توجه با. است آن ضامن و ناشر خاص وضعیت و فعالیت موضوع صنعت، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی

 قیمت ازآنجاکه و باشند شده گذاریسرمایه بهادار اوراق در صندوق هایدارایی از بخشی یا تمام مواقعی در است

 گذارانهیسرما به ضرر این و شده متضرر است ممکن بابت این از صندوق لذا، یابد کاهش بازار در تواندمی اوراق این

 .شود منتقل

 گرچه. دهدمی تشکیل را صندوق هایدارایی یعمده بخش هاشرکت بهادار اوراق :بهادار اوراق نکول ریسک -3-3

 یگذارهیسرما اصل و سود پرداخت و تعیین هاآن برای حداقل سود که کندمی گذاریسرمایه بهاداری اوراق در صندوق

 و معتبر وثایق، هاآن در یگذارهیسرما سود و اصل پرداخت برای یا، است شدهنیتضم معتبر مؤسسه یک توسط آن

 باشد نداشته کافی سودآوری، اوراق این با مرتبط یگذارهیسرما طرح که دارد وجود احتمال این ولی؛ دارد وجود کافی

 طرز به وثایق ارزش یا دکننن عمل، بهادار اوراق اصل و سود موقعبه پرداخت در خود تعهدات به ضامن و ناشر یا

 اتاتفاق این وقوع. نباشند آن به متعلق سود و یگذارهیسرما اصل یدهندهپوشش کهیطوربه یابد کاهش یتوجهقابل

 .شوند گذارانهیسرما متعاقباً  و صندوق به ضرر تحمیل باعث تواندیم

 اوراق الحسابعلی سود نظیر) ریسک بدون بازده نرخ کهیدرصورت :ريسك بدون بازده نوسان ریسک -4-3

 رایب ثابتی یا حداقل سود که بهاداری اوراق سایر و مشارکت اوراق قیمت ادیزاحتمالبه، یابد افزایش( دولتی مشارکت

 بازخرید و باشد کرده گذاریسرمایه بهادار اوراق نوع این در صندوق اگر. یابدمی کاهش بازار در، است شدهنییتع هاآن

 ممکن ،ریسک بدون بازده نرخ افزایش، باشد نشده تضمین( بانک نظیر) معتبر یمؤسسه یک توسط معین قیمت به آن

 .دشو گذارانهیسرما متعاقباً  و صندوق به ضرر تحمیل باعث است

نقد مختلط بدون ضامن  یهاصندوقاما چنانچه واحدی از  :شدهابطال واحدهای ینقد شوندگ ریسک -3-5

 دارنده کهدرصورتی لذا، است ینقد شوندگ ضامن رکن فاقد صندوق این کهییازآنجاخریداری کرده باشید،  یشوندگ

 اقدام صندوق نقد وجوه محل از ابتدا در مدیر، باشد داشته را یگذارهیسرما واحدهای ابطال قصد یگذارهیسرما واحد

 واحدهای بازپرداخت کفاف صندوق نقد وجوه چنانچه. کندیم شدهابطال یگذارهیسرما واحدهای وجوه پرداخت به

 ازیموردن وجه تا کندیم صندوق هایدارایی فروش به اقدام اساسنامه مطابق صندوق مدیر، باشد نداشته را شدهابطال

 هایدارایی نتواند صندوق مدیر معامالتی گره و فروش صف، سهم نماد بودن بسته ازجمله دلیلی هر به اگر. کند تهیه را

 بستانکاری حساببه نقد وجه تأمین تا شدهابطال واحدهای به مربوط مبالغ، کند تبدیل نقد وجه به را صندوق

 ابطال سفارشات ثبت ساعت و تاریخ اساس بر و FIFO روش با ها بدهای این بازپرداخت و شودیم منظور گذارهیسرما

 .ردیگیم انجام
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 هاآن دارندگان حقوق و یگذارهیسرما واحدهای انواع -4

 واحدهای تعداد یگذارهیسرما گواهی در. شودیم صادر یگذارهیسرما گواهی، صندوق در یگذارهیسرما ازای در -4-1

 حقوق. شودیم تقسیم عادی و ممتاز نوع دو به یگذارهیسرما واحدهای. شودمی درج گذارهیسرما هر یگذارهیسرما

 .است یکسان یکدیگر با لحاظ همه از عادی و ممتاز یگذارهیسرما واحدهای دارندگان

 استفاده خود رأی حق از، صندوق مجمع در تواندمی و است رأی حق دارای، ممتاز یگذارهیسرما واحدهای دارنده -4-2

 خود سهم، خود یگذارهیسرما واحدهای ابطال درخواست با توانندینم ممتاز یگذارهیسرما واحدهای دارندگان. کند

 .كنند واگذار دیگران به را خود ممتاز یگذارهیسرما واحدهای توانندیم ولی، کنند مطالبه صندوق یهاییدارا از را

 بلكه، دکن شرکت صندوق مجامع در تواندینم و نیست رأی حق دارای عادی یگذارهیسرما واحدهای دارنده -4-3

 صندوق یهاییدارا از را خود سهم و دهد ارائه را یگذارهیسرما واحدهای ابطال درخواست اساسنامه مطابق تواندیم

( ابطال كارمزد كسر از پس خود یگذارهیسرما واحدهاي روز ارزش خالص معادل) هانهیهز ساير و هایبده کسر از پس

 متولي، تثب مدیر، مدیر تغییر یاستثنابه) نامه دیام یا اساسنامه تغییر به رأی، صندوق مجمع کهیدرصورت. کند دریافت

 فرصت، عادی یگذارهیسرما واحدهای دارندگان تا شودیم اِعمال، اعالم از بعد روز 0۴ تغییرات اين، دهد( حسابرس و

 0۴ مدت طي. باشند داشته خود یگذارهیسرما واحدهاي ابطال يا یگذارهیسرما ادامه براي یریگمیتصم براي كافي

 متولی یا مدیر تقاضای با یادشده مدت کاهش. بود خواهد حاكم كماكان قبلي نامه دیام و اساسنامه، ادشدهی روز

 نای دهد تشخیص که کرد خواهد موافقت یادشده مدت کاهش با صورتی در سبا. است پذیرامکان سبا تأیید و صندوق

 .یستن تعارض در صندوق گذارانسرمایه از حمایت و منافع حفظ اصل با امر

 ابتدای در، صندوق گذاريسرمايه واحدهاي حداقل %5۴ کمدست صندوق ممتاز گذاریسرمایه واحدهای -4-4

 انمؤسس توسط نقد صورتبه تماماً ، صندوق عادی گذاریسرمایه واحدهای اولیه نویسیپذیره از قبل و صندوق تأسیس

 مطابق که مؤسسان هویت. است زشدهیوار تأسیس شرف در صندوق بانکی حساببه مربوطه وجوه و شدهیداریخر

 گذاریسرمایه واحدهای دارندگان هویت. است منتشرشده اولیه نویسیپذیره هنگام در، دارند رأی حق اساسنامه

 .شودمی درج صندوق ساالنه مالی هایگزارش در هرساله، دارند رأی حق اساسنامه مطابق که ممتاز
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