
 دارای لینک هستند دارآبی رنگ و زیرخطمطالب                       ؟صندوق سرمایه گذاری چیست

 در این مقاله می آموزیم:

 ؟صندوق سرمایه گذاری چیست و انواع آن کدامند

 ؟مزیت صندوق سرمایه گذاری نسبت به بانک چیست

ETF ها چیستند؟ 

 رسد؟چگونه از طریق خرید سهام یک صندوق به ما سود می
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 گذاری مشترکهای سرمایهصندوق

ظارت تحت ن (شودتأسیس می کارگزاران بورسکه عمدتا توسط )گذاری های سرمایهصندوق

 دهند، درگذاران در اختیـار آنها قرار میو وجوهی را که سرمایهکنند میفعالیت بورس سازمان 

گذاری می کنند ؛ بنابرایـن، بازده مناسب سرمایـه سهام و سایـر اوراق بهادارسبد متنوعـی از 

را نصیب سرمایه گذاران کرده و ریسک سرمایه گذاری در نسبت به سپرده گذاری در بانک تری 

 .می دهند کاهشبورس را برای غیرحرفه ای ها، 

 قصدفی در مورد بورس، ضیق وقت و ...( اطالعات کای که به دالیل مختلف ) عدم در صورت

ندوق صندارید به طور مستقیم به خرید و فروش سهام بپردازید بهترین جا برای سرمایه گذاری 

 هستند. های سرمایه گذاری

 

رید واحدهای خگذاری مشترک )از طریق های سرمایهگذاری در صندوقشما با سرمایه

این سبد،  هدهید کگذاری را تشکیل می(، در حقیقت یک سبد سرمایهگذاری صندوقسرمایه

 .به طور دائم تحت نظارت و مدیریت افراد متخصص و خبره است
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 ؟چیستگذاری در اوراق با درآمد ثابت سرمایه صندوق

گذاری گذاری براساس نوع اوراق بهاداری که در آن سرمایههای سرمایهانواع متعددی از صندوق

  . کننددنبال می متفاوتی را نیز اهدافی هر کدام کنند ومی

 در صندوق با درآمد ثابت و صندوق سهامگذاری در گروه های سرمایهصندوق ایران در

 .حال فعالیت هستند

گذاران را در پرتفویی )سبدی( از اوراق بهادار با درآمد ها وجوه دریافتی از سرمایهاین صندوق

گذاری و ( سرمایهانواع اوراق قرضه، اوراق مشارکت و انواع اوراق بدهی ثابت )شامل

است و  ریسک آنها پایینها این است که کنند. ویژگی خاص این صندوقرا اداره میآن 

 .برخوردار است اطمینان باالییبندی پرداخت سودها و اصل سرمایه توسط آنها از زمان

 

  سود کرد؟ گذاریسرمایه صندوق سهام  توان از خریدچگونه می

گذاری را خریداری نمایند از سه های سرمایهگذاری صندوقام یا واحد سرمایهکسانی که سه

  :کنندمحل بازدهی کسب می

 

   NAV ها یاافزایش ارزش خالص دارایی . 1

 دریافت سود تقسیمی ساالنه صندوق  . 2

 .ای حاصل از خرید و فروش اوراق بهادار توسط صندوقدریافت سود سرمایه. 3
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ها این امکان را به شما می دهند که به جای دریافت سود نقدی، آن را دوباره در معموالً صندوق 

خود صندوق، سرمایه گذاری کنید و بدین ترتیب مالک تعداد بیشتری از واحدهای صندوق 

 .شوید

گذاری مشترک از گذاری در صندوق سرمایهآیا سرمایه

 تر است؟گذاری مستقیم در بورس مطمئنسرمایه

ول ا اکثر افرادی که تازه به بورس وارد شدند، در چند ماه و حتی چند سال این کهباتوجه به 

مواجه می شوند ) به دلیل عدم اطالعات و دانش کافی، عدم داشتن  ضرربا  سرمایه گذاری عمدتا 

بنابراین ؛ و ...( یک مشاور خرید و فروش، اشتیاق کاذب ماه های اول برای خرید و فروش سهام

گذاری گذاری مشترک از ریسک سرمایهندوق سرمایهگذاری در صتوان گفت ریسک سرمایهمی

ورس، در ب؛ اما به دلیل افزایش ریسک سرمایه گذاری مستقیم  مستقیم در بورس کمتر است

 یابدافزایش می نسبت به صندوقامکان کسب سود 

 ؟انتخاب کرد مناسب گونه میتوان یک صندوق سرمایه گذاریچه

و استفاده از  www.seo.ir ها با مراجعه به سایت بررسی وضعیت صندوق  .1

 .هاصندوق. …ماهه و های عملکرد هفتگی، ماهانه، سهگزارش

ر و بررسی روند آن د NAV ها با مراجعه به نمودارهایبررسی روند نوسانات صندوق  .2

 (استتر دی باشد با نوسان کم مطلوبروند اگر صعوی فعالیت )طول دوره

 تریوع)صندوقی که ترکیب دارایی متنها بررسی میزان ترکیب دارایی صندوق .3

 (ستداشته باشد ریسکش کمتر ا
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 ؟خرید و فروش کردگذاری سرمایه سهام صندوق توانمیگونه چ

گذاری توسط نمایندگان مدیر صندوق صادر و ابطال های سرمایههای صندوقواحدها یا یونیت

  .شودمی

توانند با مراجعه مستقیم یا اوراق باشند، می یا فروش بنابراین کسانی که متقاضی خرید

  هنداوراق را بد یا فروش درخواست خریدغیرمستقیم به مدیر صندوق 

و یافتن لیست  www.fipiran.com –   www.seo.ir  های مراجعه به یکی از سایت با 

 مراجعه حضوری به یکی از شعب صندوق سپس ها و مشخصات تماس و آدرس قصندو

  اقدام به سرمایه گذاری در صندوق خواهید کرد

 مزایای صندوق های سرمایه گذاری

که : یکی از مزایای مهم صندوق های سرمایه گذاری آن است مدیریت حرفه ای .1

توسط گروهی از تحلیل گران و افراد حرفه ای مدیریت می شوند و همین مساله نکته 

ی بسیار مهمی برای سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خرد و غیر حرفه ای به 

 شمار می رود. 

: براساس تئوری های مالی با افزایش تنوع در سرمایه گذاری می توان خطر تنوع .2

اهش داد و کاهش قیمت یک سهم را با افزایش در سایر اوراق بهادار سرمایه گذاری را ک

جبران کرد. معموالً سبد صندوق های سرمایه گذاری بزرگ حاوی ده ها سهم و یا 

 اوراق مشارکت متنوع است تا خطر سرمایه گذاری به حداقل برسد.

به تحلیل : سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری ساده است و نیازی سادگی  .3

 . های پیچیده ندارد
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ETF  چیست؟ 

“ETF” گذاری قابل معامله در بورس هستندهای سرمایهها از انواع صندوق. 

هر واحد در پایان روز محاسبه و  ”NAV“ گذاری مشترک کههای سرمایهبر خالف صندوق

یک سهم در بازار سرمایه توان همانند میها را  ”ETF”گیرد،مبنای خرید و فروش قرار می

 .و قیمت آن در نتیجه ی عرضه و تقاضا مشخص می شودکرد معامله 

 

 

باید کدمعامالتی خود را از طریق یکی از  ETF هایصندوق سرمایه گذاری دربرای 

 .ها را مانند سهام خریداری نماییدکارگزاران رسمی بورس دریافت کنید و واحدهای این صندوق

 

      محسن تقی نژاد نگارنده:
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