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  ) Mutual Fund(سرمایه گذاری مشترک  صندوق

  مقدمه 
ماده یک  ٢١گرفته بند گذاري در ایران از مصادیق تعريف صورت سرمايه   صندوق

و بند هـ  ١٣٨۴قانون بازار اوراق بهادار مصوب مجلس شوراي اسالمي در آذرماه 
اجرای منظور تسهيل  ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به

است  ١٣٨٨های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه  سياست
در ساير آشورها  ١گذاري هاي سرمايه ترين شكل از صندوق و با الهام از متعارف
براي مطلع شدن از چگونگي فعاليت و نظارت بر اين . طراحي شده است

نامه، اميدنامه و گذاران با مطالعة دقيق اساس ها الزم است آه سرمايه صندوق
ها و انتظارات خود  مقررات مربوطه با جزئيات آن آشنا شوند و با توجه به استراتژي

گذاری  شده در بورس اوراق بهادار و یا سرمایه گذاري در سهام پذیرفته از سرمايه
ها  گذاري اين صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت در مورد خريد واحدهاي سرمايه

  . بي اتخاذ نمايندتصميم مناس

مجلس  ١٣٨۴مصوب آذرماه (ماده یک قانون بازار اوراق بهادار  ٢١و  ٢٠ مطابق بند
گذاری از  جمله نهادهای مالی هستند که  های سرمایه صندوق) شورای اسالمی
کان آن به نسبت باشد و مال گذاری در اوراق بهادار می ها سرمایه فعاليت اصلی آن

مجوز تأسيس و . ود و زیان صندوق شریک هستنددر س گذاری خود سرمایه
گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر  های سرمایه فعاليت صندوق

  .گيرد ها تحت نظارت سازمان انجام می شود و فعاليت آن می

  صندوق سرمایه گذاری مشترک چيست؟ 
هاي  گذاري مشترك، واسطه هاي سرمايه گذاري يا صندوق هاي سرمايه صندوق

را ) سهام صندوق(گذاری  مالي هستند آه به عموم مردم واحد سرمایه
گذاري  فروشند و وجوه حاصله را در پرتفوي متنوعي از اوراق بهادار سرمايه مي
گذاري فروخته  هاي سرمايه گذاري آه در صندوق هر واحد سرمايه. نمايند مي
ر است آه صندوق شود، نمايندة نسبتا متناسبي از پرتفوي اوراق بهادا مي

 . نمايد گذاري به وآالت از طرف سهامداران خود اداره مي سرمايه

تجارب . استفاده از صندوق های سرمایه گذاری به توزیع ریسک کمک می کند
بازار سرمایه در اغلب کشورهای دنيا نشان می دهد که اغلب مردم در این 

از آنجا که بسياری از کشورها سهامدار هستند اما نه به صورت مستقيم؛ بلکه 
مردم اطالعات درستی از روند بازار سهام ندارند و یا فرصتی برای حضور مداوم در 
این بازار برایشان مهيا نيست، برای سرمایه گذاری از صندوق های مشترک 

   .سرمایه گذاری استفاده می کنند

وه بر های سرمایه گذاری صندوق ها افراد عادی می توانند عالبا خرید واحد
، از مدیریت حرفه ای صندوق ز ریسک های معمول معامالت مستقيماجتناب ا

، تضمين نقد شوندگی در کوتاه ترین زمان ممکن، شفافيت اطالعات در این  ها،
گذاری  تسهيل فرآیند سرمایه .صندوق ها و استفاده از سبد سهام استفاده کنند
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آن از دیگر مزایای این ابزار نوین ها و همچنين خروج راحت سرمایه از  دراین صندوق
کارشناسان بازار صندوق های سرمایه گذاری را بهترین گزینه برای . مالی است

افرادی می دانند که تجربه چندانی در بازار سرمایه ندارند و سرمایه گذاری 
از آنجایی که این صندوق ها . مستقيم برای آنان در بازار خالی از ریسک نيست

اوم سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند و از طرفی، مدیریت تحت نظارت مد
حرفه ای آنها را هدایت می کند، افراد به راحتی می توانند با اطمينان در آن 
سرمایه گذاری کرده و با بررسی مداوم اوضاع در جریان امور مربوط به واحدهای 

سرمایه گذاری به سه روش به  های صندوق .سرمایه گذاری خود قرار گيرد
  :سرمایه گذاران خود سود می دهد

سود ناشی از معامالت سهام یا اوراق مشارکت موجود در سبد سرمایه  .١
  . گذاری

سود نقدی سهام و یا بهره ی پرداخت شده به اوراق مشارکت موجود در  .٢
  .سبد سرمایه گذاری

که سرمایه افزایش ارزش سهم سرمایه گذار در صندوق سرمایه گذاری  .٣
  .گذار می تواند با فروش سهم خود در صندوق سود کسب کند

معموًال صندوق ها این امکان را به شما می دهند که به جای دریافت سود  
نقدی، آن را دوباره در خود صندوق، سرمایه گذاری کنيد و بدین ترتيب مالک 

  .تعداد بيشتری از واحدهای صندوق شوید

صندوق های سرمایه گذاری مشترك از محبوبيت زیادی طی دو دهه ی گذشته 
ميليون نفر در  ٨٠در حال حاضر بيش از . در بين سرمایه گذاران برخوردار شده اند

آمریکا در صندوق های سرمایه گذاری سرمایه گذاری کرده اند و برای بسياری از 
دوق سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در بورس به معنای سرمایه گذاری در صن

در همين راستا در سرتاسر جهان صندوق های . های سرمایه گذاری است
سرمایه گذاری به شکل ها و روش های مختلف و به عنوان ابزاری مفيد و کارآمد 

ایران نيز از این قاعده دور . برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار شکل گرفته اند
بازار سرمایه ی ایران در نبوده است و در حال حاضر صندوق های متعددی در 

در تئوری، سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری . حال فعاليت هستند
بسيار مطلوب و مورد توصيه خبرگان است، ولی در عمل این کار باید با دقت و 

  .بررسی عميق انجام شود

گذاری های سرمایه درمورد صندوق نيز های زیر بندی درحال حاضر تقسيم
  :وجود دارد

  شوند؛ تقسيم می بزرگو  کوچکها به دو دسته  از لحاظ اندازه صندوق .١
اوراق بهادار با ، در سهام ها فعًال به سه دسته در از لحاظ ترکيب دارایی .٢

  شوند تقسيم می مختلطو  درآمد ثابت
و  ارز، در طال، در اوراق بهادارازنظر موضوع فعاليت به چند دسته در  .٣

  .گردند سایر تقسيم می
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با گذاری به دو دسته های سرمایهنظر وضعيت نقدشوندگی، صندوقاز  .۴
 . شوند تقسيم می بدون ضمانت نقدشوندگیو  ضمانت نقدشوندگی

با تضمين ها را به دو دسته توان صندوقاز منظر تضمين بازدهی می .۵
  .تقسيم کرد بدون تضمين حداقل بازدهیو  حداقل بازدهی

بينی  صرفًا با پيشو  بدون تضمينی گذار های سرمایه و در نهایت صندوق .۶
  . سود

  مزایای صندوق های سرمایه گذاری 
 از تعدادي که شخصی: های بورسی جایگزینی برای خرید سهام شرکت .١

 مالک واقع در دارد اختيار در را ها صندوق از یکی گذاري سرمایه واحدهاي
 سبد عنوان به خود دارایيهاي محل از صندوق که است شرکت سهام چند

 مالکان زیان یا سود ترتيب بدین .است نموده خریداري سرمایهگذاري
 قيمت نوسان مستقيم تأثير تحت صندوق، گذاري سرمایه واحدهاي
 .است صندوق گذاري سرمایه سبد در موجود سهام مجموعۀ

یکی از مزایای مهم صندوق های سرمایه گذاری آن : مدیریت حرفه ای .٢
است که توسط گروهی از تحليل گران و افراد حرفه ای مدیریت می شوند 
و همين مساله نکته ی بسيار مهمی برای سرمایه گذاران به ویژه 

  . سرمایه گذاران خرد و غير حرفه ای به شمار می رود
مالی با افزایش تنوع در سرمایه گذاری می براساس تئوری های : تنوع .٣

توان خطر سرمایه گذاری را کاهش داد و کاهش قيمت یک سهم را با 
معموًال سبد صندوق های . افزایش در سایر اوراق بهادار جبران کرد

سرمایه گذاری بزرگ حاوی ده ها سهم و یا اوراق مشارکت متنوع است 
  .تا خطر سرمایه گذاری به حداقل برسد

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری ساده است و : ادگیس .۴
 .نيازی به تحليل های پيچيده ندارد

سرمایه  صندوقهاي اینکه به توجه با: صرفه جویی نسبت به مقياس  .۵
تشکيل  سرمایه گذار زیادي تعداد اندك پول هاي گردآوري از گذاري
 سرمایه گذاري مجموعۀ یک مزایاي از استفاده امکان بنابراین ميشوند
 سرمایه گذار یک که است طبيعی .خواهد بود فراهم آن اجزاي براي بزرگ
 از نرم افزارهاي استفاده یا و مشاوره هزینه هاي پرداخت امکان تنهایی به

 قرار هم کنار با ولی داشت نخواهد را تحليلگري و رسانی اطالع مختلف
 مزایاي از استفاده امکان خرد، سرمایه گذاران سرمایه هاي اندك گرفتن
 .شد خواهد فراهم چنين این

 شدة طراحی ساختار به توجه با: انگيزه مدیریت صندوق سرمایه گذاری .۶
رشد  بين مستقيم ارتباط و سهام در مشترك سرمایه گذاري صندوقهاي

 قابل صندوق، ارکان سایر و مدیر شدن منتفع و صندوق دارایيهاي ارزش
 سبد ترکيب بهترین تشکيل براي انگيزة کافی مدیر که است پيشبينی

 را دارایيهاي صندوق ارزش خالص تا نماید تالش داشته، را سرمایه گذاري
  .رساند ممکن حداکثر به

   Net Asset Value (NAV)ارزش خالص دارایی ها یا 
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از صندوق سرمایه  همانطور که گفته شد شما با پرداخت مبلغی مالک بخشی
یا ارزش خالص دارایی ها در واقع ارزش مجموعه ی NAV .گذاری می شوید

سرمایه گذاری صندوق تقسيم بر تعداد سهام آن است که در پایان هر روز 
معامالتی با توجه به تغييرات قيمت سهام، اوراق بهادار و سود های نقدی تعلق 

 . گرفته به آن محاسبه می شود
  
  

  ارکان صندوق و وظایف هریک  آشنایی با
) ميليارد ریال ۵حداقل سرمایه (گذاری در اندازه کوچک  های سرمایهدر صندوق

های مجمع، مدیر، ضامن، متولی، حسابرس و در صندوق: ارکان صندوق شامل
ميليارد ریال شامل، مجمع،  ۵٠با حداقل سرمایه (گذاری در اندازه بزرگ  سرمایه

  . سابرس و مدیر ثبت استمدیر، ضامن، متولی، ح

: مجمع صندوق  
مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به عالوة يك واحدهاي 

واحدهاي . يابد گذاري ممتاز داراي حق رأي صندوق رسميت مي سرمايه
گذاري ممتاز آن بخش از سرماية اوليه است آه توسط مؤسسين تأمين  سرمايه

ماندة  عمومي براي تأمين باقي  مجوز عرضةگردد و پس از پرداخت اين مبلغ،   مي
مجمع . صادر خواهد شد) گذاري عادي به عنوان واحدهاي سرمايه(سرماية اوليه

ترين وظيفة آن انتخاب مدير،  گردد و مهم صندوق باالترين رآن صندوق قلمداد مي
مدیر ثبت، متولي، ضامن، نصب و عزل حسابرس و معرفي به سازمان بورس و 

  .ار جهت تأييد استاوراق بهاد

: مدير صندوق  
رآن اجرايي صندوق و متخصص در بازار سرمايه است آه الزم است مطابق 

بيني شده و اطالعات قابل ارائه را تهيه و در اختيار  اساسنامه، گزارشات پيش
همچنين با استفاده از تارنماي مربوط به . متولي، حسابرس و سازمان قرار دهد

رساني اساسنامه را  اطالعات ذآر شده در بخش اطالع گذاري، صندوق سرمايه
مدير صندوق يك يا چند نفر شخص حقيقي . نمايد جهت آگاهي عموم افشاء مي

نمايد آه به نمايندگي  گذاري انتخاب مي گروه مديران سرمايه/ را به عنوان مدير
را  گذاري و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار مدير تصميمات مربوط به سرمايه
گذاري در اختيار  مشخصات مدير سرمايه. نمايند در چارچوب مقررات اعمال مي

  . اي او نيز به تأييد سازمان رسد سازمان قرار گرفته، الزم است تا صالحيت حرفه

:مدیر ثبت  
های صدور و ابطال با رعایت  وظيفه اصلی مدیر ثبت اجرای صحيح درخواست

مدیر ثبت موظف است شعب . ه استمقررات مربوطه و در چارچوب اساسنام
توانند از طریق مراجعه به آن تمام فرآیند صدور و  گذاران می خود را که سرمایه

  .ابطال را انجام دهند اعالم نماید
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:متولي صندوق  
رآن نظارتي صندوق محسوب گرديده و توسط مجمع صندوق انتخاب خواهد 

صندوق، تأييد از وظايف مهم متولي پيشنهاد حسابرس به مجمع . شد
هاي بانكي افتتاح شده توسط مدير براي صندوق و نظارت مستمر بر  حساب

در واقع متولي به عنوان نماينده و وآيل . عملكرد مدير و ضامن است
گذاران براي اقامة هرگونه دعواي آيفري عليه صندوق تعيين گرديده  سرمايه
های  گ و صندوقگذاری در اندازه بزر های سرمایه در مورد صندوق. است

گذاری با درآمد ثابت، یکی از مهمترین وظایف متولی تأیيد تمامی  سرمایه
  .های صورت گرفته توسط مدیر قبل از پرداخت است پرداخت

: نقدشوندگی ضامن  
گذاري در ابتدا فراهم نمودن  هاي سرمايه منظور از ضمانت در ساختار صندوق

ها طبق  نقدينگي آافي در شرايطي است آه صندوق براي انجام پرداخت
گذاري متقاضيان به قيمت ابطال محاسبه  اساسنامه و يا ابطال واحدهاي سرمايه

به فراهم نمودن   بنابراين وجود ضامن منجر. شده وجه نقد آافي نداشته باشد
گذاري  ها در مقايسه با سرمايه گونه صندوق گذاري در اين يكي از امتيازات سرمايه

ها خواهد شد چرا آه با وجود ضامن نقدشوندگي  مستقيم در سهام شرآت
گذاري اين اطمينان را خواهند داشت آه هر زمان  دارندگان واحدهاي سرمايه

اري خود بگيرند تقاضا براي آن طبق گذ واحد سرمايه) فروش(تصميم به ابطال
  . ضوابط و مقررات مربوطه وجود دارد

: حسابرس  
رآن ديگر نظارتي است آه از بين مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان و 

مدت مأموريت . گردد توسط متولي، جهت تأييد به مجمع صندوق معرفي مي
ه گرديد گردد و حسابرس با قبولي سمت ارائ حسابرس توسط مجمع تعيين مي

  .هاي محوله طبق اساسنامه را به عهده خواهد گرفت وظايف و مسئوليت

 :گذاري مشترك سرمایه هاي ق صندو عایدي
 سرمایه مشترك هاي صندوق در گذاري سرمایه با توانيد می طریق سه از شما
 :کنيد کسب درآمد گذاري
 قرضـه  اوراق بهـره  و صـندوق   سـهام  نقـدي  سـود  طریق از که درآمدهایی -١

 به صندوق توسط ساله هر درآمدها این .آید بدست می صندوق در موجود
 .شود می توزیع نقدي سود بعنوان گذاران سرمایه

 بفروشـد  اسـت،  یافتـه  افزایش آنها قيمت که را بهاداري اوراق صندوق اگر -٢
 را هـا  عایـدي  ایـن  هـا  صـندوق  بيشتر .آورد خواهد بدست اي سرمایه بازده
  .کنند می تقسيم گذاران سرمایه بين سود بعنوان هم

 مـدیران  امـا  کنـد  پيـدا  افـزایش  صـندوق  در موجـود  بهـادار  اوراق ارزش اگـر  -٣
 سـهام  ارزش نفروشـند  اي سـرمایه  شناسـایی بـازده   بـراي  را آنها صندوق
 سهام خود توانيد می شما صورت این در .کرد خواهد پيدا افزایش صندوق

 بـه  را امکـان  ایـن  هـا  صـندوق  "معمـوال  .برسـانيد  بفروش بيشتر سود با را
 در "مجـددا  را آنهـا  خـود  هـاي  سـود  دریافـت  بجـاي  کـه  داد خواهنـد  شـما 

  .کنيد دریافت بيشتري سهام و کرده گذاري سرمایه صندوق
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  ها صندوق در سرمایه گذاري نحوة
 معرفی شعب از یکی به ميتوان صندوقها سرمایه گذاري واحدهاي خرید براي
 /پذیره نویسی فرم کرده، مراجعه صندوق هر اساسنامۀ پيوست در شده

 بدین ترتيب مالکيت .نمود تکميل را سرمایه گذاري واحد صدور درخواست
 دورة اول .گيرد صورت است ممکن زمان دو در صندوق سرمایه گذاري واحدهاي

 سرمایه گذاري واحد هر که صندوق فعاليت شروع از و قبل اوليه پذیره نویسی
 جذب در موفقيت از پس دوم، .شد خواهد فروخته ریال 1.000.000 پایۀ ارزش به

سرمایه گذاري  صندوق فعاليت آغاز و پذیره نویسی مرحلۀ در سرمایه حداقل
 صدور قيمت به متقاضيان براي سرمایه گذاري واحدهاي صدور پس آن از .است
 شده معرفی شعب نزد مربوطه درخواست فرم از تکميل پس روز یک شده اعالم
 پرداختهاي و دریافتها کليۀ .گرفت خواهد صورت اساسنامه در مدیر توسط

 و صورت گيرد شده معرفی بانکی حساب طریق از باید صندوق با سرمایه گذاران
 درخواست شده تکميل فرم همراه به را مربوطه بانکی فيش باید سرمایه گذاران

 شدة تکميل پرینت ه،داد تحویل شعبه نمایندة به واحد سرمایه گذاري صدور
 نمایندة از حتمًا را واحد سرمایه گذاري صدور درخواست /پذیره نویسی رسيد
 گواهی سرمایه گذاري صدور پيگيري جهت لزوم صورت در تا نمایند دریافت شعبه
 در الزم سرمایه گذاري حداقل که است یادآوري به الزم .باشد ارائه قابل

سرمایه  هر توسط سرمایه گذاري واحد 10 خرید حاضر، صندوقهاي سرمایه گذار
 واحدهاي حداکثر %5 خرید گذار هر سرمایه براي مجاز مقدار بيشترین و گذار

   .است صندوق یک سرمایه گذاري
 همانند نيز سرمایه گذاري واحد ابطال اصطالحًا و سرمایه گذاري از خروج براي
 معرفی شعب از یکی به مراجعه با که سرمایه گذار است الزم صدور، مرحلۀ
 و نموده شعبه دریافت نمایندة از را مربوطه فرم اساسنامه، در مدیر توسط شده
 خود سرمایه گذاري واحدهاي از تعدادي یا تمام ابطال تقاضاي فرم این تکميل با
 تاریخ از بعد روز سرمایه گذاري واحد ابطال قيمت محاسبه، مبناي .ارائه نماید را

 در که( ابطال به مربوط هزینه هاي کسر پس از و بود خواهد ابطال درخواست
 از کاري روز 7ظرف حداکثر)است شده اشاره آن به تفصيل به هزینه ها بخش
 نموده معرفی سرمایه گذاري که حسابی به مربوطه وجه ابطال درخواست تاریخ
 واحدهاي از بخشی سرمایه گذار که صورتی در .خواهد گردید واریز است

سرمایه  گواهی باقيماندة آن بخش براي نماید ابطال را خود گذاري سرمایه
 گواهی صدور هزینۀ مشمول صدور این که شد خواهد صادر جدیدي گذاري
  .بود نخواهد

  
  نحوه صدور سرمایه گذاری  خالصه
مراجعه به یکی از شعب صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق و تکميل  .١

 فرم درخواست صدور واحد سرمایه گذاری 
  معرفينامه یا وکالتنامه / ارائه مدارک هویتی   .٢
واریز به حساب بانکی صندوق و ارائه فيش واریز به نماینده مدیر در  .٣

  صندوق 
  دریافت رسيد واریز وجه از نماینده مدیر  .۴
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عالميه صدور و گواهی سرمایه گذاری حداکثر تا پایان دو روز کاری تحویل ا .۵
  در محل ارائه درخواست به سرمایه گذار

 نحوه ابطال سرمایه گذاری خالصه
مراجعه به یکی از شعب و تکميل فرم درخواست ابطال واحد سرمایه  .١

 گذاری 
تحویل گواهی سرمایه گذاری به همراه فرم درخواست ابطال واحد  .٢

 گذاری به نماینده مدیر  سرمایه
معرفی نامه و وکالتنامه رسمی برای ابطال / ارائه مدارک هویتی  .٣

 الزامی است 
  تحویل رسيد ابطال به سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی  .۴
صدور اعالميه ابطال واحدهای سرمایه گذاری و تحویل به سرمایه گذار  .۵

 نماینده قانونی وی/
  
  

بخش 
متغير 

کارمزد 
ابطال 

واحدهای 
سرمایه 
  گذاری

  درصد جریمه  شرایط ابطال
  ۵ روز از تاریخ صدور ٧کمتر از 

  ۴ روز از تاریخ صدور ١٥تا  ٧بين 
  ٣ روز از تاریخ صدور ٣٠تا  ١٥بين 
  ٢ روز از تاریخ صدور ٦٠تا  ٣٠بين 
  ١ روز از تاریخ صدور ٩٠تا  ٦٠بين 

  ٠  روز ٩٠بيشتر از 
  

در سهام با پرداخت ( مشترک ذوب آهن اصفهانگذاری صندوق سرمایه
  )سود ساالنه

 پرداخت با و) کوچک( سهام درگذاری مشترک ذوب آهن اصفهان  هسرمای صندوق
 نظارت تحت و است رسيده ثبت به بهادار اوراق و بورس سازمان نزد بوده و سود
های صندوق در  درصد دارایی ٧٠به عبارتی دست کم  .باشد مي سازمان آن

. استگذاری  شده در بورس و فرابورس قابل سرمایه های پذیرفته سهام شرکت
حداقل تعداد واحدهای صندوق . باشد ریال می ١.٠٠٠.٠٠٠ارزش مبنای هر واحد 

واحد  ١.٠٠٠ممتاز آن تعداد واحدهای  وواحد  ۵٠.٠٠٠و حداکثر آن  ٠٠٠.۵
 ۴۵٠ واحد آن متعلق به شرکت کارگزاری بانک ملی ایران و ۵۵٠که  باشد می

 تقسيم قابل سود. استواحد آن متعلق به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 
است که در درصد  ١٨حداکثر معادل  ،دسو تقسيم ساالنه دورة هر پايان در

 هر روزانة ارزش خالص متوسط از مبنا ارزش تفريق حاصلبر مبنای صورت تحقق، 
 .باشد می قابل محاسبه سود تقسيم دورة آخرين پايان در گذاري سرمايه واحد

 ١٨در صورتی پرداخت خواهد شد که دست کم سود الزم به ذکر است که سود 
و بازده نقدی  )ناشی از خرید و فروش سهام( درصدی ناشی از بازده سرمایه

   .صندوق تا پایان دوره حاصل شودد در پرتفوی جوسهام مو
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 مقطع پايان درگيرد که  گذارانی تعلق می سودهای قابل تقسيم به سرمایه
 و شوند محسوب صندوق سرمايهگذاري واحدهاي مالك مربوطه، سود تقسيم
 به متعلق گذاري سرمايه واحدهاي تعداد نسبت برابر نيز گذار سرمايه هر سهم
 گذاري سرمايه واحدهاي آل از سود، تقسيم براي نظر مورد مقطع پايان در وي

  .باشد مي مقطع، آن پايان در منتشره
 تقسيم مقطع هر پايان از قبل مشخصي فرم طي تواند مي گذار سرمايه هرالبته 
 وي، به تقسيم قابل سود از ناشي مطالبات محل از تا نمايد درخواست سود،

  .گردد صادر وي نام به اساسنامه طبق جديد گذاري سرمايه واحدهاي
 سازمان نزد و رسيده صندوق مجمع تصويب به صندوق اين اميدنامة و ساسنامها

 بر بهادار اوراق و بورس سازمان نظارت .است شده ثبت بهادار اوراق و بورس
 سازمان ومصوبات قانوني مقررات رعايت از اطمينان حصول منظور به صندوق
 تضمينمزايا و  تأئيد منزلة به و بوده اطالعاتي شفافيت و بهادار اوراق و بورس

  .باشد نمي سودآوري،
 عادي گذاري سرمايه واحدهاي صندوق، اين در گذاري سرمايه به مندان عالقه
 روية در گذاري سرمايه واحدهاي خريد نحوة .نمايند مي خريداري را صندوق
 صندوق تارنماي در آه گذاري سرمايه واحدهاي ابطال و صدور نويسي، پذيره
  .است شده داده توضيح است، شده منتشر

  
  گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایرانصندوق سرمایه

از آنجاکه شرکت کارگزاری بانک ملی ایران با همکاری شرکت سهامی ذوب آهن 
گذاری مشترک برای پرسنل شرکت  اصفهان، اقدام به تاسيس صندوق سرمایه

ی گذار سهامی ذوب آهن اصفهان نموده است و ازآنجاکه مدیریت سرمایه
 بنابراینهای این صندوق با شرکت کارگزاری بانک ملی ایران خواهد بود،  دارایی

شرکت کارگزاری بانک  گذاری مشترک فعلی آشنایی با عملکرد صندوق سرمایه
  .رسد های آن ضروری به نظر می روز دارایی ملی ایران و بازدهی و خالص ارزش

با  ١٩/٠١/١٣٨٧ران در تاریخ گذاري مشترك آارگزاري بانك ملي اي صندوق سرمايه
- به عنوان صندوق سرمایه) سبا(دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار 

، ١٣٨٤قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال  ١ماده  ٢٠گذاری موضوع بند 
نزد سبا به ثبت رسيده  ١٠٥٩٦این صندوق با شماره . فعاليت خود را آغاز کرد

ارچوب صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و اميدنامه و در چ عملکرد این. است
فعاليت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده   .تقوانين و مقررات مربوطه اس

مدیریت . اشته استو متولی صندوق نيز به طور مستمر فعاليت آن را زیر نظر د
س دارایی های صندوق که عمدتًا شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بور

ضامن . می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گيرد
روز پس از ارایه  ٧گذران حداکثر صندوق پرداخت وجوه سرمایهنقدشوندگی 

  .درخواست ابطال را ضمانت کرده است
در جدول زیر به صورت خالصه گزارش مقایسه ای بين عملکرد صندوق سرمایه 

های فعال در بازار  بانک ملی ایران و متوسط عملکرد کليه صندوق مشترک گذاری
صندوق  .سرمایه ایران و عملکرد شاخص کل بورس ارائه شده است

با ارزش مبنای هر واحد  ١٣٨٧گذاری مشترک بانک ملی ایران در سال  سرمایه
هزار تومان فعاليت خود را آغاز کرد و هم اکنون در  ١٠٠گذاری معادل  سرمایه
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تومان  ١.٠۵٣.٩٩۴گذاری به حدود  ارزش هر واحد سرمایه ٢۶/٣/١٣٩٢اریخ ت
   .رسيده است

گذاری مشترک بانک ملی ایران با بورس و  مقایسه عملکرد صندوق سرمایه
  ها متوسط سایر صندوق

 نام 
تاریخ 
آخرین 
 اطالعات

 درصد بازدهی

ماه
 اخير

سه ماه 
 اخير

شش ماه 
سال اخير اخير

 76.56 1392/3/256.2922.5632.81 بازارشاخص کل 
متوسط 

 62.7 30.8 25.9 1392/3/257.7 های فعال صندوق

کارگزاری بانک 
 ملی ایران

1392/3/2۵10.1 29.6 43.2 97.3 

  
  در مقاطع زمانی مختلف مشترک بانک ملی ایرانگذاری  سرمایهبازدهی 

 تا تاریخ از تاریخ شرح
بازده 
 صندوق

بازده 
 بازار

 ساده ساده
 ٥.٧٨ ٢٠/٠٣/١٣٩٢٢٦/٠٣/١٣٩٢٥.٠٤روز گذشته ٧
 ١٠.٤٣ ٢٨/٠٢/١٣٩٢٢٦/٠٣/١٣٩٢١٤.٠٢روز گذشته ٣٠
 ٢٥.٧٠ ٢٩/١٢/١٣٩١٢٦/٠٣/١٣٩٢٢٩.٩٣روز گذشته ٩٠
 ٣٣.٧٢ ٢٩/٠٩/١٣٩١٢٦/٠٣/١٣٩٢٣٨.٦٧گذشتهروز  ١٨٠
 ٨١.٦٤ ٢٨/٠٣/١٣٩١٢٦/٠٣/١٣٩٢١٠٠.٩٢روز گذشته ٣٦٥

ازتاریخ تاسيس
 کنونتا

٤٣٠.٩١ ٢١/٠٢/١٣٨٧٢٦/٠٣/١٣٩٢٩٤٦.٥٤ 

 ٩.٨٠ ٤٠.٥١حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسيس
 ٥.٦٠- ٨.١٠-حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسيس
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