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 صندوق طال چیست؟

آوری شدد  از متدیریار را بده جدای     های جمعبل معامله در بورس است که سرمایههای کاالیی قاصندوق طال نوعی از صندوق

 .کندگذاری می اق مبینی بر طال سرمایهسپرد  و اوراق متارکت، در گواهی سپرد  طال و اور

 شود؟گذاری میوجوه صندوق در چه مواردی سرمایه

نقش این اوراق پوشش ریسک  .اوراق مبینی بر طال شامل گواهی سپرد  سکه طال و اوراق متیقه )قراردادهای آتی و آپتن(در 

   .سکه طالست به طوری که اگر قیمت سکه کم شود، ارزش واحدهای صندوق با نسبت کمیری کاهش پیدا خواهد کرد

در شدد   ها گواهی صاشود، معادل این سکهبانک رفا  نگهداری میو در خزانه سکه طال خریداری  تعریف گواهی سپرده طال:

 .گرددو در بورس کاال معامله می

 میزان سرمایه صندوق چقدر است؟

گدذاری جدیدد   سدرمایه  تواند تا سقف صد میلیارد تومار باشد، در صورت رسیدر به این میزار، امکدار سرمایه صندوق فعال می

از مقدار متخص شدد   ه در صورت افزایش قیمت سکه در آیند ، ممکن است قیمت هر واحد ضمن اینک .برای فرد وجود ندارد

 .ویسی بیتیر شودندر زمار پذیر 

 پوشش ریسک به چه معناست؟

ای گونهتوار بهمیبرای مثال  .شودد  میبا اسیفاد  از ابزارهایی مانند قرارداد آتی و آپتن، ریسک کاهش قیمت سکه پوشش دا

هدزار تومدار    01هزار تومار کاهش قیمت داشیه باشد، معادل آر در صندوق  011اگر سکه در بازار از ابزارها اسیفاد  نمود که 

 .ه باشدداشیریزش قیمت 

 نحوه خریداری واحدهای صندوق به چه صورت است؟

مراجعده بده هدر     ی وبا همرا  داشین مدارک شناسای .داشین کد معامالتی بورس کاال برای خرید واحدهای صندوق الزامی است

خرید و فروش واحدها پس از دریافت کد، به صورت آنالین  .های سطح کتور، می توار این کد را دریافت نمودیک از کارگزاری

 .قابل انجام است

 حداقل و حداکثر مبلغ برای پذیره نویسی صندوق چقدر است؟

واحد خریداری شدود، سدقفی بدرای میدزار خریدد       01ریال است و باید حداقل  01.111قیمت هر واحد در زمار پذیر  نویسی 

 .وجود ندارد

 مزایای صندوق طال نسبت به خرید سکه فیزیکی چیست؟

گذاری کرد، توار در صندوق سرمایهاست اما با یک صدم این مقدار می برای خرید هر سکه حداقل یک میلیور تومار پول الزم

ک گم یا دزیدد  شددر   سکه فیزیکی در معرض ریس .گذاری در بازار طال نمودرمایهوار اقدام به ست بنابراین با سرمایه کم نیز می
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های صندوق طدال  گواهی .های صندوق طال به صورت آنالین و تحت نظارت بورس کاال خرید و فروش می شونداست اما گواهی

یدا باندک مدورد اسدیفاد        وام از کارگزاریتوانند بعنوار وثیقه برای دریافت واحدهای صندوق می .از معافیت مالیاتی برخوردارند

گذاری در صندوق توسط تیمی از افراد خبر  مالی و بدا اسدیفاد  از ابزارهدای پوشدش ریسدک      از آنجایی که سرمایه .قرار گیرند

 .انجام می شود، بازدهی واحدهای صندوق طال نسبت به سکه طال باالتر است

 است؟ گزارش عملکرد صندوق از چه طریق قابل دسترس

 .www.codal.irشد  سایت کدالاز طریق گزارشات اعالم 

 چه واحدی بر صحت عملکرد صندوق نظارت می کند؟

هدای   عدالو  بدر ایدن، رکدن     .کندد عملکرد آنها نظارت مدی های قابل معامله را صادر و بر زمار بورس مجوز را  اندازی صندوقسا

هر دو این ارکار موسسات حسابرسی مسیقلی هسیند کده بدر اسداس مفداد      .حسابرس و میولی هم مسئول نظارت بر صندوقند

 .اساسنامه و امیدنامه بر عملکرد صحیح و قانونی صندوق نظارت می کنند
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