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 پیشگفتار

کسب سود و ثروت است. تورم در اوضاع و احوال زمانه و اقتصاد امروز، اولویت با حفظ ارزش پول و پس از آن 

ده باشد و در چنین شرایطی، همه افراد به دنبال یافتن راهی انداز کردن پول زیانروزافزون باعث شده پس

گردند. بسترهای مختلفی برای این کار وجود دارد. از بازارهای سنتی طال و دالر گرفته گذاری میبرای سرمایه

خودرو! هر یک از این بازارها، شرایط و بازدهی مخصوص به خود را دارند اما تا موارد جدید و عجیبی مانند 

گذاری تبدیل شده است. این بازار مزایای مختلفی دارد که از اخیرا بورس به یکی از بهترین بسترهای سرمایه

اولیه اندک و توان به شفافیت، قابلیت نقدشوندگی باال، سادگی خرید و فروش، نیاز به سرمایه ها میجمله آن

ها همزمان با تورم در حال رشد است و این باعث حفظ ارزش پول ... اشاره کرد. قیمت بسیاری از سهم

 گذاران خواهد شد. سرمایه

شود برخی افراد از حضور در آن هایی دارد که باعث میبا وجود تمامی مزایایی که اشاره شد، بورس پیچیدگی

های فراوانی که در دسترس است های بورس و بازار سرمایه از طریق آموزشامتناع کنند. یاد گرفتن فرایند

دهند سرمایه خود را به دست پذیر خواهد بود اما همه افراد وقت و حوصله این کار را ندارند و ترجیح میامکان

شده است.  گذاری ایجادهای غیر مستقیم سرمایهای بسپارند. برای کمک به این گونه افراد، روشافراد حرفه

گذاری. مدیریت دارایی صحیح  و استفاده از های سرمایههایی مثل سبدگردانی اختصاصی یا صندوقروش

ها در طول زمان به سوددهی بسیار باالیی نظرات متخصصان با تجربه، سبب شده است که بعضی از صندوق

ها را در پورتفوی ی بعضی از این صندوقهای بازار بورس نیز واحدهاایبرسند. به همین دلیل، بسیاری از حرفه

 ها، به کسب سود بپردازند. خود بگنجانند و  با خرید و فروش واحدهای آن

گذاری بررسی کنیم. با استفاده از این های سرمایهدر این مطلب، قصد داریم تمامی جزئیات را درباره صندوق

گذاری شوید و نکات مهمی درباره نحوه سرمایهنا میها آشکتاب، با تمامی اصطالحات رایج در مورد این صندوق

 آموزید. ها میدر آن
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 چیست؟ گذاریسرمایهصندوق 

کوچک، به  یمنابع پول یآوردرنظر گرفت که با جمع یمانند شرکت توانیرا م گذاریهیسرما صندوق

اوراق بهادار  ریسبد ممکن است شامل سهام، اوراق مشارکت و سا نیکه ا پردازدیم یدر سبد یگذارهیسرما

 نیاوراق بهادار که ا ریاوراق مشارکت و سا م،است از سها ایمجموعه یگذارهیصندوق سرما ،قتیباشد. در حق

 ایاوراق مشارکت خاص، در مجموعه ایسهم  کی دیخر یتا به جا کندیفراهم م گذارانهیسرما یامکان را برا

 یمورد نظر خود )هرچند اندک( در سبد هیبا سرما تواندیهر فرد م قتیکنند. در حق گذاریهیسرما هاییاز دارا

 میصندوق سه انیز نسبت به آورده خود در سود و بیترت نیکرده و به ا گذاریهیمتنوع سرما هایییااز دار

 یکار واحدها نیبا ا ،کندخود را از صندوق خارج  هیهر زمان که بخواهد سرما تواندیم گذارهیشود. سرما

 .شودیم دیازخر( بNAV) هاییاز منابع صندوق به نرخ ارزش روز دارا یو گذاریهیسرما

 

 :بازار بورس و اوراق بهادار آمدهقانون  20بند  1که در ماده  یفیبنا به تعر

در اوراق بهادار است  گذاریهیآن سرما یاصل تیکه فعال ینهاد مال کعبارت است از ی گذاریهیسرما صندوق»

 «هستند. کیصندوق شر انیخود در سود و ز گذاریهیآن نسبت به سرما نیو مالک
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شامل: سهام، اوراق قرضه، از اوراق بهادار  یمتنوع بترکی در هادر صندوق گذارانهیسرمااز  یافتیوجوه در

 یسودآور نیتضم دارای هااز صندوق بعضی نکهیتوجه به ا با .شودیم دارایی و پول بازار مدتکوتاه  یابزارها

ها، از انواع صندوق یکیخود در  یرپذیسکیبا توجه به ر توانندیهستند، افراد م نیبدون تضم بعضیو 

مختلف  گذارانهیسرما یو بازده برا سکیبازار را از نظر ر طیشرا گذاریهیسرما هایکنند. صندوق یگذارهیسرما

در انواع سبدها با  گذاریهیسرما قطری از هاصندوق نی. اکنندیمساعدتر م ایحرفه ریغ گذارانهیسرما ژهیو هب

را به  گذارانهیاکثر سرما قهسلی اندخاص خود را دارد، توانسته یژگیو کیگوناگون اوراق بهادار که هر باتیترک

 و هافرصت نموده، تردر بازار را جذاب گذاریهیسرما وو بازده پوشش داده  سکیاز ر یمناسب بیلحاظ ترک

 فراهم آورند. گذارانهیسرما یکمتر و بازده باالتر برا سکیرا با ر یشتریب هایانتخاب

شوند. روشی مناسب به ویژه برای افرادی گذاری محسوب میها یک روش غیر مستقیم برای سرمایهصندوق

ها اختصاص توانند زمان کافی را به تحلیل بازار و بررسی سهممیکه درباره بورس اطالعات کافی ندارند یا ن

های بورس و بازار سرمایه نیز از ایدهند. البته بازدهی این روش در بعضی موارد به حدی باال است که حرفه

 دهند.ها اختصاص میکنند و بخشی از سبد سهام خود را به صندوقآن استفاده می

 ذاری گهای سرمایهانواع صندوق

های مشخصی دارند و با گیرند، ترکیب داراییها بر اساس مجوزی که از سازمان بورس اوراق بهادار میصندوق

و  دیو ابطال )خر صدور کنند.ها را مشخص مینوع صندوق ،شوند. این دو فاکتورروش مشخصی فروخته می

 :ردیصورت پذ ریاز دو روش ز یکیممکن است به  یگذارهیصندوق سرما یفروش( واحدها

 هایصندوق در شعب کارگزار رشیبه واحد پذ یحضور مراجعه 

 رانیفرابورس ا ای( در بازار بورس اوراق بهادار نیسامانه معامالت برخط )آنال قیطر از (ETF) 

 یو مال یپول یدر ابزارها گذاریهیسرما هایصندوق یکل طور بهها است. فاکتور دیگر، ترکیب دارایی

 اشاره کرد. یبانک سپرده یهایها و گواهبه سپرده توانیم، یپول ی. از ابزارهاکنندیم یگذارهیسرما
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 :شودیم میدسته تقس 3 کنند بهیم گذاریهیها سرماها در آنکه صندوق یمال یابزارها

 مانند سهام( ییدارا اوراق( 

 (ی)مانند اوراق قرضه شرکت یبده اوراق 

 (سکی)بدون ر یمشارکت دولت /قرضه اوراق قرضه اوراق 

 ریبه موارد ز کنند،یم یگذارهیسرما یمالپولی و  یاز ابزارها کیها در کدام صندوق که نیبه ا بسته

 :شودیم یبندمیتقس

 (یسکیمشترک در سهام )ر یگذارهیسرما یهاصندوق 

 سود ینیبشیمشترک با درآمد ثابت و پ یگذارهیسرما یهاصندوق 

 مشترک مختلط یگذارهیسرما یهاصندوق 

و  یها را به لحاظ اندازه )بزرگوجود دارد که صندوق زین یگرید یهایبندبر آنچه گفته شد، تقسبم عالوه

 .کندیم یبررس یو ضمانت بازده ی(، ضامن نقدشوندگیکوچک

 

 گذاری با درامد ثابتصندوق سرمایه
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های بانکی، اوراق از سرمایه خود را به اوراق با درامد ثابت مثل سپرده %75ها موظفند حداقل این صندوق 

تری نسبت به انواع دیگر دارند. نحوه پرداخت مشارکت و .... اختصاص دهند و به همین دلیل ریسک پایین

 ها به دو صورت است:سود در این صندوق

 شود. گذاران تقسیم میی سه ماهه بین سرمایههابه صورت ماهانه یا در دوره 

 شود. ارزش واحدها بر اساس ارزش صندوق به صورت روزانه محاسبه واریز سود مستقیما انجام نمی

 شود و برای شناسایی سود، الزم است واحدها را بفروشید.می

 گذاری در سهامصندوق سرمایه

درصد از دارایی خود را به خرید سهام و  70باید حداقل  گذاری در سهام بر اساس قانونهای سرمایهصندوق 

ها نیز بیشتر ها باالتر و طبیعتا میزان ریسک آنحق تقدم سهام تخصیص دهند. معموال سوددهی این صندوق

تری هستند. دو نکته مهم در پذیری بیشتری دارند گزینه مناسبها برای افرادی که ریسکاست. این صندوق

 ها وجود دارد:مورد این صندوق

 ای ندارند و تنها در صورت فروش واحدها گذاری در سهام پرداخت سود دورههای سرمایهصندوق

 شود.)ابطال واحدها(، سود شناسایی می

 گذاری های سرمایهدر دوران رونق بازار بورس، به واسطه افزایش قیمت سهام، ارزش و بازدهی صندوق

 رود.در سهام به شدت باال می

 گذاری مختلطصندوق سرمایه

گیرند و بر اساس قانون، ها، از نظر بازدهی و میزان ریسک، بین دو موردی که قبال گفتیم قرار میاین صندوق 

 درآمد با اوراق در درصد 60 تا 40 و سهام بازار در درصد 60 تا 40 نسبت با را خود هایموظف هستند دارایی

ای ها نیز سود دورهاین نوع صندوق .گذاری کنندسرمایه … و مشارکت اقاور بانکی، هایسپرده مانند ثابت

 کنند.پرداخت نمی
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 یا قابل معامله ETFگذاری صندوق سرمایه

تواند طبق هر یک از الگوهایی که یا قابل معامله در بورس، می ETFگذاری های سرمایهترکیب دارایی صندوق

ها اشاره کردیم باشد. تفاوت این مورد با انواع قبلی، نحوه خرید و فروش واحدها است. واحدهای این صندوق

ها بیشتر است. نکته مهم دیگر این است که شود و به این ترتیب، نقدشوندگی آندر بورس خرید و فروش می

 گذارد.ها اثر میط کلی بازار و میزان عرضه و تقاضا، روی قیمت واحدهای این صندوقشرای

 tsetmc.comو  fipiran.comتوانید به دو سایت است یا خیر می ETFبرای این که بدانید یک صندوق 

مشاهده است.  گذاری دارای مجوز قابلهای سرمایهفهرست تمامی صندوق fipiranمراجعه کنید. در سایت 

شود. در صورتی ی نام صندوق مورد نظر و کلیک بر روی آن، اطالعات صندوق نمایش داده میوجوجستبا 

 شود.که صندوق مطابق شکل زیر قابل معامله باشد، در بخش توضیحات درج می

 

که نماد مذکور توانید نام صندوق مورد نظر را سرچ کنید. در صورتی می tsetmcهمچنین با مراجعه به سایت 

 ها نشان داده شد، به این معنی است که آن صندوق قابل معامله است.وجوجستدر 
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 طالدر گذاری صندوق سرمایه

ها، صندوق نیاز ا یکیهستند.  تیدر حال فعال رانیدر بازار بورس ا یمختلف یهاصندوق م،یکه گفت طورهمان

( مانند یبا داشتن کد معامالت اوراق )کد بورس یحقوق ای یقیطال است. هر فرد حق گذاریسرمایهصندوق 

در طال، مبالغ  گذاریسرمایه یهاصندوق است. صندوق نینمادها قادر به معامله اوراق مربوط به ا ریسا

 .دهندیشده توسط افراد را به معامالت طال در بورس اختصاص م گذاریسرمایه

صندوق  هیپا ییعنوان دارا ست که بها سپرده سکه طال یگواهدر  یگذارهی، سرماهاصندوق نیا یاصل تیفعال

دارد و بخش عمده منابع صندوق،  یعملکرد صندوق به عملکرد سکه طال بستگ نیبنابرا شود؛یدر نظر گرفته م

بورس  یبازار مشتقه سکه طال رد نیزاز منابع صندوق  ی. بخششودیسپرده سکه طال م یگواه دیصرف خر

 .شودیم یگذارهیمعامله سکه طال، سرما اریاخت یو قراردادها یکاال، ازجمله معامالت آت

طال و سکه را  یکیزیف یو نگهدار ییجاهجاب د،یخر سکیطال، ر گذاریسرمایهو فروش در صندوق  دیخر با

 گذاریسرمایه یهان، صندوقیعالوه بر ا. داشت دیآن را نخواه ینقد شوندگ ینگران گریو د دیاپشت سر گذاشته

از اوراق بهادار  یدر سبد گذاریسرمایهخرد و کالن به  یهاهیسرما یآورهستند که با جمع یدر حکم شرکت

 توانیوابسته است. م یجهان یانس طال متیسکه طال به دو پارامتر نرخ دالر و ق یگذارمتیق. پردازندیم
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 گذاریسرمایه یجهان ینرخ ارز و طال یرو میمستق ریصورت غها شما بهصندوق نیدر ا گذاریسرمایهگفت با 

 زیبازار طال ن یاوقات تحوالت بازار ارز رو یدوطرفه است. گاه یابازار ارز و بازار طال رابطه نیب رابطه .دایکرده

هرکدام  یعنیقرار دهد؛  ریت تأثبازار ارز را تح تواندیاوقات نوسانات بازار طال م یگاه نی. همچنگذاردیم ریتأث

 .نندک یرا باز رویو پ شروینقش پ توانندیبازارها م نیاز ا

 متیو با باال رفتن ارزش دالر، ق شودیم یگذارارزش کایبه دالر آمر یجهان یاست که طال در بازارها نیا علت

آن کاسته شده و  یاز تقاضا جهیدر نت شود؛یدارند، گران م دیارزها قصد خر گریکه با د یکسان یطال برا

کاهش ارزش دالر موجب کاهش  یعنیاست؛  قصاد زیموضوع ن نیرا به دنبال دارد. عکس ا متیکاهش ق

تقاضا باال رفته و موجب  جهیدارند؛ در نت دیاز دالر قصد خر ریغ یاست که با ارز یدارانیخر یطال برا متیق

 .شودیم متیق شیافزا

که  دیاست. فرض کن ریپذامکان یهر انس طال، به سادگ متیمظنه آن، بر اساس ق ایسکه  متیق محاسبات

 متیق دی. در قدم اول بامیانس طال، محاسبه کن متیرا بر اساس ق یسکه تمام بهار آزاد کی متیق میخواهیم

عدد  نیچه ا . چنانمیابی ستد الیانس طال بر حسب ر کی متیتا به ق میروز دالر ضرب کن متیانس را در ق

به  الیبر حسب ر اریع 24 یگرم طال کی متیق م،یینما میتقس 31.103431بر  یعنیانس،  کیرا بر وزن 

 24آمده را بر دستبه متیق دیبا ار،یع لیتبد یعنیمرحله بعد،  یسکه برا اریدست خواهد آمد. با توجه به ع

 .کنیماست، ضرب  22تر، به عبارت ساده ای 21.6 نجایموردنظر، که ا اریو در ع میتقس

 یعنیمقدار را در وزن سکه  نیا چنان چهو  میادهیرس الیبر حسب ر اریع 22 یگرم طال کی متیبه ق اکنون

 یطال متیعدد، ق نی. امیارا محاسبه کرده الیبر حسب ر یسکه تمام بهار آزاد کی متیق م،یضرب کن 8.133

است که در معامالت  نیا توجه بل. نکته قاشودیم ادیاز آن  زیسکه ن یعنوان ارزش ذاتبه یسکه است و گاه

روز سکه طال  متیاضافه کرد تا به ق زیبر ارزش افزوده ن اتیحق ضرب و مال دیبا متیق نیو آزاد، به ا یسنت

 .شوندیدر نظر گرفته نم متیعوامل در ق نیکه در معامالت صندوق، ا یدر حال د؛یرس
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 ؟یمگذاری در بورس را انتخاب کنصندوق سرمایه نیچگونه بهتر

 دینیبب دیهستند. در درجه نخست با لیدخ یبورس گذاریسرمایهصندوق  نیدر انتخاب بهتر یمختلف عوامل

 زانیهر صندوق گفته شد، م یطور که در معرف . هماندیمند هستعالقه گذاریسرمایهاز  یکه به چه نوع

به  گذاریسرمایهصندوق  نیانتخاب بهتر راست. د رگذاریندوق مناسب تاثدر انتخاب نوع ص یتا حد سکیر

 :دیدقت کن ریموارد ز

 گذاریو اعتبار صندوق سرمایه شهرت

 ریمد رو نیاز هم رد؛یگیرا م ارشیوجوه تحت اخت گذاریسرمایهمختلف درباره  ماتیصندوق تصم ریمد

 یبه عملکرد صندوق دیکن یدارد. سع گذاریسرمایهعملکرد صندوق  تیدر موفق یپررنگ و اساس یصندوق نقش

 یصندوق را به شکل یهاییخوب، دارا ریمد کی. دیتوجه داشته باش د،یدر نظر دار گذاریسرمایه یکه برا

 بیشتر یبازده تواندیدر صندوق م گذاریسرمایه بی. تنوع و ترکردیگیبه کار م گذاریسرمایهمتنوع در سبد 

 را به همراه داشته باشد. یترکم سکیو ر

 هاسوابق صندوق یبررس

 یبا بررس گذاری مهم است. مثالسرمایهصندوق  نیانتخاب بهتر یها هم براسوابق و عملکرد صندوق یبررس

متعادل با  یبیش ینمودار پرداخت. اگر صندوق دارا بیش یبه بررس توانیعملکرد هر صندوق م ینمودارها

 تیشروع به فعال گذاریسرمایه وقکه صند یزمانخواهد بود. مدت یشده باشد، انتخاب آن عقالننوسانات کنترل

 دیبرو ییهابهتر است به سراغ صندوق د،یو بلندمدت دار مدتانیم گذاریسرمایهکرده هم مهم است. اگر قصد 

 مقدور است. شانیکار روند یاند و بررسداشته تیسال فعال 5تا  4که حدود 

 هاآن تیسا بررسی گذاری وسرمایه یهاصندوق سهیمقا

کدام  تان،یازهایو ن یاخالق اتیو خصوص دیدار اریکه در اخت یاهیبا توجه به سرما دیمتوجه شد که نیا از بعد

هر  تیوبسا . دردیصندوق موردنظرتان مراجعه کن تیبه وبسا دیاست با دتریمف تانیبرا گذاریسرمایهصندوق 
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سازمان بورس و اوراق بهادار  تیسادر وبرا  گذاریسرمایه یهاتمام صندوق ی)اسام گذاریسرمایهصندوق 

 ،گذاریسرمایهواحد  کی دنیخر یمبلغ الزم برا ایصدور  متیدرباره ق ی(، اطالعاتتوانید مشاهده کنیدمی

بورس  یشرکت فناور تسایوب. دارد وجود …صندوق و رانیفروش واحد خود، مد متیق یعنیابطال  متیق

درباره  یخوب اریهم اطالعات بس /http://www.fipiran.com یبه نشان رانیپیف تیسا نیو همچن تهران

 یهاعملکرد صندوق دیتوانیم تیساوب نی. با مراجعه به ادهدیمختلف ارائه م گذاریسرمایه یهاصندوق

 .دیکن ییو شناسا یمختلف را بررس

 گذاریهای سرمایهواحدهای صندوقو فروش نحوه خرید 

ها، تنها از طریق مراجعه حضوری قابل خرید و فروش )صدور و ابطال( هستند البته در مواردی بعضی از صندوق

 گذاریسرمایه هایصندوق از دسته آن نیز امکان خرید از طریق پنل سایت صندوق نیز فراهم شده است. برای

 صندوق شعب به الزم مدارک با گذارسرمایه که است نیاز شود،می انجام حضوری صورت به آن معامالت که

 حضوری مراجعه طریق از آگاه، مشترک گذاریسرمایه صندوق صدور واحدهای مثال عنوان به. کند مراجعه

 :است صندوق، طی کردن مراحل زیر الزم این در گذاریسرمایه برای. است پذیرامکان

 آگاه کارگزاری شعب از یکی به حضوری مراجعه 

 رسمی نامهوکالت یا نامهمعرفی( / ملی کارت و شناسنامه اصل) هویتی مدارک ارائه 

 درخواست فرم یا( است صندوق کار به شروع زمان به مربوط تنها فرم این) نویسیپذیره فرم تکمیل 

 گذاریسرمایه واحد صدور

 صندوق در مدیر نماینده به فیش و ارائه نظر مورد مبلغ واریز 

 مدیر نماینده از گذاریسرمایه واحدهای صدور درخواست رسید دریافت 

 ارائه محل در گذاری راسرمایه گواهی و صدور کاری، اعالمیه روز دو پایان تا توانند حداکثرمتقاضیان می

 درخواست دریافت کنند. 
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تر است. متقاضیان باید کد بورسی ساده ETFگذاری قابل معامله یا های سرمایهفرایند خرید واحدهای صندوق

های عادی در بازار ها مثل سهمهای معامالتی مراجعه کنند. واحدهای این صندوقداشته باشند و به سامانه

 شود. بورس خرید و فروش می

 

به  ریخود را داشته باشد، با مدارک ز یگذارهیسرما یاز واحدها یبخش ایبه ابطال تمام  میتصم یاگر متقاض

 :کندیآگاه مراجعه م یاز شعب کارگزار یکیصندوق در  رشیپذ یمتصد

 آگاه یاز شعب کارگزار یکیبه  مراجعه 

 یوکالتنامه رسم ای نامهی( / معرفی)اصل شناسنامه و کارت مل یتیمدارک هو ارائه 

 ریمد ندهیگذاری به نماگذاری به همراه فرم درخواست ابطال واحد سرمایهسرمایه یگواه لیتحو 

 گذاریفرم درخواست ابطال واحد سرمایه لیتکم 

 یو یقانون ندهینما ایگذار  هیدرخواست ابطال به سرما دیرس لیتحو 

 یو یقانون ندهینما / گذار هیبه سرما لیگذاری و تحوسرمایه یابطال واحدها هیاعالم صدور 

درخواست  هیابطال روز بعد از ارا متیق یبر مبنا ،یگذارهیابطال هر واحد سرما متیبه ذکر است که ق الزم

 رشیخود را به بخش پذ یگذارهیسرما یاگر شما امروز درخواست ابطال واحدها یعنی. شودیابطال، محاسبه م

ها موجود در صندوق یهانهیاز هز یکیشد. فردا محاسبه خواهد  متیشما به ق یواحدها د،ییصندوق اعالم نما
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 یثابت برا هنیاست. هز ریثابت و متغ نهیابطال شامل هز نهیابطال است. هز نهیاست، هز گذارهیکه متوجه سرما

و بر اساس فاصله  ریابطال طبق جدول ز ریمتغ نهیاست. اما هز الیر 20،000 یگذارهیسرما یابطال هر گواه

 ابطال است. خیرصدور و تا خیتار انیم یزمان

مراجعه  ازمندیمشترک بود که صدور و ابطال آن ن یگذارهیسرما یهاکه گفته شد در مورد صندوق یموارد

. ستین یبه مراجعه حضور ازی( نETFقابل معامله در بورس و فرابورس ) یهااست. اما در مورد صندوق یحضور

 نیا یو فروش واحدها دیکه خر شودیصندوق قابل معامله محسوب م کیبخش آگاه  یصندوق هست مثال

و در تمام  ی)برخط( کارگزار نیسامانه معامالت آنال قیطر دارند، از نیآنال یکه کد بورس یکسان یصندوق برا

 است. ریپذامکان رانیبورس اوراق بهادار و فرابورس ا یساعت معامالت بازارها

 گذاریسرمایه هایاصطالحات رایج در صندوق

رود. بعضی از این مفاهیم ساده ها به کار میدر مورد آنو اصطالحاتی  ی دارندگذاری ارکانهای سرمایهصندوق

شوند و توضیحات بیشتری نیاز دارند. در ادامه این اصطالحات هایی میهستند و و بعضی دیگر شامل پیچیدگی

 را با هم بررسی خواهیم کرد. 

 (Unit) یگذارهیسرما واحد

سهام شرکت  گذارهیسرما مثال یعنیفروش، تعداد سهم است.  ای دیحجم خر یو فروش سهام، مبنا دیخر در

که در  یاست. در معامالت کرده یداریسهم خر 10،000به تعداد  یو با حجم الیر 1،000 متیالف را با ق

 کیشود. مثالً  یگفته م Unit ایو فروش، واحد  دیحجم خر یمبنا افتدیاتفاق م یگذارهیسرما یهاصندوق

 15،000،000هر واحد صندوق  یمشترک آگاه را به ارزش اسم یگذارهیسرما واحد از صندوق 5 گذار،هیسرما

 است. دهیخر الیر

 و ابطال صدور
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 یهااما در معامالت صندوق شود؛ینوع معامله استفاده م یو فروش برا دیمعامالت سهام از کلمه خر در

 .شودی( و ابطال )در زمان فروش( استفاده مدیزمان خر از واژه صدور )در یگذارهیسرما

 صندوق یسینورهیپذ

 لیآن صندوق دارند، با تکم یواحدها دیبه خر لیکه تما یگذارانهیصندوق، سرما کیاز شروع به کار  شیپ

 قیاز طر یگذارهیبه سرما توانندیصندوق، م ریبه مد ازیمدارک مورد ن ریو ارائه آن با سا یسینورهیفرم پذ

 .اقدام کننددر صندوق مورد نظر  یسینورهیپذ

 NAV هاییخالص دارا ارزش

NAV  مخفف کلمهNet Asset Value است. درواقع  ییارزش خالص دارا یو به معناNAV دهنده نشان

استانداردشده  یاریشاخص مع نیاست. ا یگذارهیصندوق سرما ایشرکت و  کی یهاییکل خالص ارزش دارا

استفاده  یگذارهیرماس یهاها و صندوقعملکرد شرکت سهیمنظور انجام مقااز آن به توانیکه م شودیقلمداد م

و برآورد  یابیارزش یدر بورس اوراق بهادار است که برا یخالص، شاخص یهاییارزش دارا گریدعبارتکرد. به

 .شودیاستفاده م ،یگذارهیسرما یهاها و صندوقشرکت یهاییدارا یارزش ذات

مجموعه  یهاییو بر اساس کل دارا دهدیشرکت را نشان م ایصندوق  کیارزش خالص  ،ییخالص دارا ارزش

آن مجموعه، برابر است با ارزش  یهایکل بده یمنها هایی. ارزش کل داراشودیآن محاسبه م یهایو کل بده

 :آن مجموعه NAV ای هاییخالص دارا

 NAVهادارایی کل ارزش – های= بده 

  NAVPSهر سهم  یبه ازا ییخالص دارا ارزش

هر سهم  یبه ازا ییخالص ارزش دارا دیبا ،یگذارهیسهام شرکت سرما ایهر واحد صندوق  یابیارزش جهت

(Net Asset Value Per Share )که برابر است با: میرا محاسبه کن 

NAV صدور 
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 شودیصدور گفته م NAV کنند،یصندوق پرداخت م دیجد یواحدها دیخر یبرا گذارانهیکه سرما یمبلغ به

صندوق  ریاست که مد لیدل نیتفاوت به ا نیهر واحد( است. ا NAVاز ارزش خالص هر واحد ) ترشیب یو اندک

کارمزد به  نیا که نیا یرارا بابت کارمزد پرداخت کند و ب یانهیهز دیبا دیاوراق بهادار جد دیدر خر

 .شودیم افتیدر دیجد گذارانهینشود، از سرما لیتحم یمیقد گذارانهیسرما

NAV ابطال 

صورت واحدها به متیرا کند، ق شیداشته باشد و قصد فروش واحدها ازیبه پول نقد ن یگذارهیسرما چنان چه

NAV مربوط به معامالت از  یهانهیهر واحد در زمان ابطال با فرض کسر هز متی. قشودیابطال محاسبه م

 نهیهز یعنی رد؛یگیم ارخالص پرداخت به شخص قر یو مبنا شودیم نییسبد، تع یهاییفروش دارا یبها

 NAV بیترت نیبد .شودیو از ارزش خالص هر واحد کسر م شودیکارمزد معامالت فروش، در نظر گرفته م

 هر واحد است. NAV یمساو ایابطال معموالً کمتر 

 صندوق ریمد

در  یدانش کاف یو دارا هیکه متخصص در بازار سرما شودیصندوق محسوب م ییصندوق، مسئول اجرا ریمد

صندوق موظف است گزارش  ریصندوق است. طبق اساسنامه صندوق، مد یگذارهیسرما یسبدها تیریامر مد

حسابرس و سازمان  ،صندوق یمتول ارینموده، در اخت میو تنظ هیشده و اطالعات قابل ارائه را ته ینیبشیپ

 بورس اوراق بهادار قرار دهد.

 ضامن

واحدها در هر زمان  دیجهت ابطال و بازخر یگذارهیسرما یواحدها ینقدشوندگ کنندهنیصندوق تضم ضامن

به منظور پرداخت اصل  یگریبا درآمد ثابت(، ضمانت د ایها )در سهام از صندوق یدر برخ نیا است. عالوه بر

با ضامن خواهد بود. الزم  هاآنوجود دارد که ضمانت  یاسود دوره ایدوره مشخص  یحداقل سود برا ه،یسرما

 .دیآیشمار مدر صندوق به یاریبه ذکر است ضامن صندوق، رکن اخت
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 صندوق یمتول

 یهافهی. از وظشودیصندوق است که توسط مجمع صندوق انتخاب و مشخص م یصندوق مسئول نظارت یمتول

 :کرداشاره  ریبه موارد ز توانیم یمهم متول

 حسابرس به مجمع صندوق شنهادیپ 

 صندوق یبرا ریافتتاح شده توسط مد یبانک یهاحساب دییتأ 

 و ضامن ریمستمر بر عملکرد مد نظارت 

نظارت بر حسن انجام  یگذاران براهیاز جانب سرما یداردر نقش ناظر، در واقع وکالت و امانت یمتول گاهیجا

صندوق  اتیارکان و دست اندرکاران عمل انیها مو مندرجات توافق دنامهیمفاد اساسنامه، ام قیدق تیامور و رعا

 است.

 حسابرس

معتمد سازمان  یمؤسسات حسابرس نیصندوق از ب یصندوق است که توسط متول یرکن نظارت حسابرس

و حسابرس با  کندیم نییحسابرس را مجمع تع تی. مدت مأمورشودیم یبه مجمع صندوق معرف دییجهت تأ

 گرفت. واهدمحوله را طبق اساسنامه به عهده خ یهاتیو مسئول فیوظا ده،یسمت ارائه گرد یقبول
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 گذاریی سرمایههاصندوق یبازده

 گذاریمتیآن ق یو واحدها یابیارز NAV ای ییبا استفاده از ارزش خالص دارا گذاریهیسرما هایصندوق بازده

صندوق،  گذاریهیواحد سرما کی دیخر یبرا گذارهیاست که سرما یمتیق ،یی. ارزش خالص داراشوندیم

صندوق بر تعداد سهام موجود در  در گذاریهیارزش مجموعه سرما میاز حاصل تقس NAV. کندیپرداخت م

تعلق  ینقد یسهام اوراق بهادار و سودها متیق راتییو با توجه به تغ یهر روز معامالت انیآن است که در پا

 .شودیگرفته به آن، محاسبه م

 یگذارهیصندوق سرما141( در حال حاضر Fipiran) رانیا یآمار مرکز پردازش اطالعات مال نیآخر طبق

 نیمرکز مراجعه کرد. همچن نیا تیبه سا توانیها مآن یو بازده طینوع، شرا یبررس یوجود دارد که برا

با  توانندیم گذارانهیاسازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد و سرم تیها در ساگزارش عملکرد صندوق

 یبررس یبرا نی. عالوه بر اکنندمطمئن اتخاذ  یگذارهیسرما کیانجام  یرا برا یترقیدق ماتیمطالعه آن تصم

 ی. براکنیداستفاده  Fipiran تیاز سا دیتوانیاکسل آن، م یخروج افتیصندوق و در کی NAV خچهیتار

 نهیها گزمراجعه نموده و در تب صندوق رانیا یمال اطالعاتمرکز پردازش  تیاست به سا یمنظور کاف نیا
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 یبازه زمان نییبا وارد نمودن نام صندوق مورد نظر در کادر مربوطه و تع سپسو را انتخاب  «NAV خچهیتار»

 .کنید کیکل Excelدکمه  یرو ،یمورد بررس

 

 گذاریهیسرما هایسود صندوق

 :دهندیخود سود م گذارانهیروش به سرما 3به  گذاریهیسرما هایصندوق

 و فروش اوراق بهادار دیحاصل از خر سود 

 الحساب اوراق مشارکت(یعل یسودها ایاز اوراق بهادار )مثل سهام  یسود نقد افتیدر 

 بورس در سهام شدن ترارزش روز اوراق بهادار مثال گران شیافزا 

با توجه به  ،یگذارهیسرما یهاآن در صندوق یزمان و چگونگ نیعدم پرداخت سود و همچن ای پرداخت

در صندوق  یگذارهی. به عنوان مثال سود مربوط به سرماردیگیها صورت منامه آنو اساس دنامهیمندرجات ام

 یگذارهیسرما یزمان ابطال واحدها رد ایشود و  یم زیوار گذارهیهر ماه به حساب سرما انیپا ن،یزم رانیبانک ا

 یکه به جا دهندیم گذارانهیامکان را به سرما نای هاها پرداخت خواهد شد. الزم به ذکر است صندوقبه آن

 کنند. گذاریهیآن را دوباره در خود صندوق سرما ،یسود نقد افتیرد
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 یگذارهیسرما یصدور و ابطال واحدها متیق نیینحوه تع

و قبل از  هیاول یسینورهی. ابتدا در دوره پذردگییزمان صورت م 2صندوق در  گذاریهیسرما یواحدها تیمالک

. شودیفروخته م الیر 1،000،000 هیبه ارزش پا گذاریهیزمان هر واحد سرما نیصندوق، که در ا تیشروع فعال

 یاست که در آن صدور واحدها یسینورهیدر مرحله پذ هیدر جذب حداقل سرما تیمرحله دوم پس از موفق

فرم درخواست  لیروز پس از تکم کیصدور اعالم شده  متیبه ق انیمتقاض یصندوق برا گذاریهیسرما

 یصدور واحدها متیق جهیشده در اساسنامه صورت خواهد گرفت. در نت یزد شعب معرفمربوطه ن

 یال و پس از آن برابر با ارزش روز واحدهایر ونیلیم کیمعادل  یسینورهیدر زمان پذ گذاریهیسرما

 است. گذاریهیسرما

ثابت  نهیدرخواست ابطال خواهد بود. هز خیروز بعد از تار گذاریهیسرما ابطال واحد متیمحاسبه ق یمبنا

است که در صورت ابطال،  هایینهیاست. کارمزد ابطال از جمله هز الیر 20،000 گذارهیسرما یابطال هر گواه

 شدهنییتع ینحوه پرداخت و بازه زمان نه،یهز نیا زانی. مشودیپرداخت م گذارهیتوسط سرما میطور مستقبه

 شدهنییمدت تع یمربوط به ابطال ط هاینهیاست. پس از کسر هز دنامهیاساسنامه و ام یپرداخت بر مبنا یبرا

 یمعرف گذارهیکه سرما یدر خواست ابطال، وجه مربوطه به حساب خیها از تارنامه صندوقو اساس دنامهیدر ام

 ،کندخود را ابطال  گذاریهیسرما یاز واحدها یبخش گذارهیکه سرما یشد. در صورت اهدخو زینموده است، وار

نخواهد  یصدور گواه نهیصادر خواهد شد که مشمول هز دیجد گذاریهیسرما یمانده گواه یبخش باق یبرا

 بود.

 سهام یهاصندوق یهانهیکارمزدها و هز

آن درج  دنامهیدر اساسنامه و ام یگذارهیمربوط به صندوق سرما یهانهیمحاسبه کارمزد ارکان و هز نحوه

 :میپردازیها مصندوق و نحوه محاسبه آن یهانهیهز نیاز مهمتر یبرخ یادامه به بررس . درشودیم

صندوق  یو نظارت ییکارمزد ارکان اجرا یگذارهیسرما یهاصندوق یهانهیهز نیتراز مهم یکی: ارکان کارمزد

و ضامن  ی، متول ریصندوق به مد یضمانت نقدشوندگ سکیارائه خدمات و تحمل ر تیکارمزد با نیاست؛ ا
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صندوق،که  یها ییاز خالص ارزش روز دارا یصورت درصداز ارکان صندوق به کیکارمزد هر  .شودیپرداخت م

نوع کارمزد  نی. اشودیصندوق کسر م یهاییاست، محاسبه شده و روزشمار از دارامشخص شده نامهدیدر ام

نمونه سازمان بورس و  دنامهی. طبق امشودیپرداخت م کباریماه  کیصورت ها معموال بهحساب دییپس از تا

شده  نییدرصد تع 5 هیفعال در بازار سرما یهاو ضامن در صندوق یمتول ر،یاوراق بهادار، مجموع کارمزد مد

 است.

به  هانهیهز نی. اشودیم جادیصندوق ا یبرا یو مقطع یاصورت دورهکه به ییهانهیهز: یادوره یهانهیهز

 است: ریشرح ز

 یسال مال کی یاست که بابت خدمات حسابرس صندوق در ط یشامل دستمزد نهیهز نیا: حسابرس نهیهز

 .شودیبه او پرداخت م

 صندوق تیمجوز و آغاز فعال افتیاز در شیاست که پ ییهانهیشامل هز هانهیهز نیا: هیو تسو سیتاس نهیهز

 ینیب شیصندوق پ دنامهیدر ام هانهیهز نی. اشودیم جادیصندوق ا تیو اتمام فعال هیانجام امور تسو برای ای

 .شودیصندوق مستهلک م تیشده و در طول فعال

 ریشده است و مد ینیبشینامه صندوق پدیدر ام هانهینوع از هز نیسقف ا ها:در کانون تیمجامع و عضو نهیهز

 هاییدر صورت تحقق روز شمار از دارا هانهیهز نی. استیشده ن نییاز سقف تع شتریصندوق مجاز مجاز به ب

 .شودیصندوق مستهلک م تیکسر شده و در طول فعال

و  دنامهیکه در ام دیوجود آ ذکر شده ممکن است به یهانهیبه جز هز یگرید یهانهیهز ها: نهیهز ریسا

 .شودیکسر م هاییاز ارزش دارا هانهیهز نیشده است، ا ینیبشیاساسنامه صندوق پ

 شود؟گذاری چگونه تضمین میهای سرمایهاعتبار صندوق

گذاری غیر مستقیم، میزان اعتبار شرکت مورد نظر است. هنگامی ها در زمان سرمایهیکی از مهمترین دغدغه

خواهد سرمایه خود را به یک شرکت بسپارد، باید بتواند به آن شرکت اعتماد کند و آن را معتبر که شخصی می
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هایی در مورد کالهبرداری وجود دارد و اتفاقاتی که در چند سال اخیر با بعضی از موسسات همیشه دغدغهبداند. 

کنیم که میزان اعتبار و زند. در ادامه مواردی را بررسی میها دامن میمالی و اعتباری رخ داد، به این نگرانی

 دهند. گذاری را نشان میهای سرمایهنحوه نظارت بر صندوق

ها و تاسیس این صندوق ابتدا روش باید، گذاریسرمایهی هاصندوقی بررسی میزان اعتبار و اطمینان برا

 قوانینی که در این زمینه وجود دارند را بررسی کنیم. 

هایی قبل از تاسیس صندوق، الزم است مجوزهای متعددی از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت شود. صندوق

شوند، الزم ها یا موسسات مالی و اعتباری یا اشخاص حقوقی مرتبط به بانک تاسیس میککه با مشارکت بان

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی  2است مجوز بانک مرکزی را نیز به دست آورند. همچنین طبق ماده 

 ها نیز به ثبت برسد.جدید، الزم است صندوق در مرجع ثبت شرکت

ها زها، طرح اساسنامه و مدارک شناسایی موسسان صندوق به اداره ثبت شرکتپس از این مرحله، باید مجو

ارائه شود تا بتواند مجوز پذیره نویسی را بگیرد. سازمان بورس و اوراق بهادار قبل از پذیره نویسی اولیه و بعد 

 کند:از برگزاری مجمع، موارد زیر را از صندوق دریافت می

 صندوق اساسنامه و امیدنامه مصوب مجمع 

 مدارک مبتنی بر سمت توسط مدیر، مدیر ثبت، متولی و حسابرس منتخب مجمع صندوق 

 گذاری ممتاز پذیره نویسی شده توسط فهرست هویت و اقامتگاه موسسان و تعداد واحدهای سرمایه

 هاآن

 گذاری ممتاز به حساب بانکی صندوقتاییدیه بانک مبنی بر واریز ارزش مبنای واحدهای سرمایه 

 ایر موارد به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادارس 

 شود. ها آغاز مینویسی و فروش واحدهای صندوقپس از طی همه مراحلی که گفته شد، اجازه پذیره
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 شود؟گذاری چگونه انجام میهای سرمایهنظارت بر صندوق

گذاری وجود دارد اما کار مایههای سرچنان که تا این جا دیدیم، قوانین محکم و دقیقی برای تاسیس صندوق

ها هم از سمت گیرانه متعددی وجود دارد. این نظارتشود و فرایندهای نظارتی سختدر این مرحله تمام نمی

 شوند:سازمان بورس و هم به صورت داخلی و درون خود شرکت انجام می

 گذاریهای سرمایهنظارت سازمان بورس بر صندوق

شده صدور و های تکمیلها را دائما تحت نظر دارد. تمامی فرمسازمان بورس و اوراق بهادار عملکرد صندوق

شوند. همچنین ناظرهای سازمان بورس، محل دفتر شرکت و امکانات و ابطال و نحوه بایگانی اسناد بررسی می

ای بر عملکرد ها امکان نظارت لحظهندوقافزار صدهد. عالوه بر این، نرمتجهیزات آن را مورد بررسی قرار می

 گذارد: کند و امکانات و اطالعات زیر را در اختیار سازمان میصندوق را فراهم می

 های مالیصورت 

 گزارش بازرسی 

 ثبت اسناد 

 صورت حساب مشتری 

 امکان ارتباط آنالین و ذخیره اطالعات 

 انجام مراحل صدور و ابطال 

 ( محاسبه ارزش خالص داراییNAV) 

 گذاریهای سرمایهسیستم نظارت داخلی صندوق

کنند. منظور از ارکان، مدیر، متولی و حسابرس صندوق ارکان صندوق، یک سیستم نظارت داخلی را اجرا می

ها نظارت دارد و همچنین، عملکرد کارگزاران است. مدیر بر تمام مراحل اجرایی صندوق و دریافت و پرداخت

متولی صندوق به صورت مستمر بر عملکرد مدیر و ضامن  گیرد. صندوق را تحت نظر میگذاری و مدیر سرمایه
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ها و نظرات حسابرس و انتشار به موقع اطالعات توسط مدیر اطمینان نظارت دارد. او از ارائه به موقع گزارش

مراجع به  کند. همچنین وظیفه طرح موارد تخلف مدیر، ضامن و حسابرس صندوق نزد سبا یا دیگرحاصل می

عهده متولی است. حسابرس نحوه طراحی و اجرای سیستم کنترل داخلی و تمامی عملیات مالی صندوق را 

دهد. او همچنین کند و صحت محاسبه خالص ارزش دارایی صندوق را مورد بررسی قرار میکنترل می

 های مالی و اطالعات تهیه شده توسط مدیر را تحت نظر دارد. ها، صورتگزارش

 ها نظارت داشته باشند؟توانند بر صندوقگذاران چگونه میسرمایه

ها دهند. این نظارتهای قانونی خارجی و داخلی بر صندوق را نشان میها اشاره کردیم، نظارتمواردی که به آن

رساند. برد و احتمال بروز تخلف و اختالس را به صفر میها را باال میها و اعتبار آنمیزان اطمینان به صندوق

ها مستقیما به صورت وضعیت ظارت داشته باشند. آنتوانند شخصا بر عملکرد صندوق نگذاران نیز میسرمایه

 کدالگذاری خود دسترسی دارند. گزارش عملکرد صندوق هر سه ماه یک بار روی سامانه حساب سرمایه

 شود. شود و پورتفوی صندوق نیز ماهی یک بار در همین سامانه منتشر میمنتشر می

 ی کارگزاری آگاهگذارهیسرمای هاصندوق

 دریافت با 17/05/1387تاریخ  در آگاه گذاری مشترکسرمایه : صندوقمشترک آگاه گذاریسرمایهصندوق 

 سهام شامل عمدتا صندوق هایدارایی. کرد آغاز را خود فعالیت( سبا) بهادار اوراق و بورس سازمان از مجوز

های درامد ثابت احتمال سود و البته بنابراین نسبت به صندوقشود می بورس در شدهپذیرفته هایشرکت

 ریسک بیشتری نیز دارد.

http://www.agahfund.ir/
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. کرد آغاز را خود فعالیت  03/11/1389تاریخ  در عقیق گذاریسرمایه : صندوقعقیق گذاریسرمایهصندوق 

شود و برای کسانی که های بورسی میاین صندوق نیز شامل سهام شرکت هایدرصد بیشتر دارایی

 پذیری باالیی دارند مناسب است. ریسک

 

 هاینوع صندوق آگاه از بخشهستی  گذاریسرمایه : صندوقآگاه )آگاس( بخش هستی گذاریسرمایه صندوق

 در شود. آگاس فعالیت خود را می داده نمایش فرابورس تابلو روی آگاس نماد با و است ETFیا  معامله قابل

 به را خود هایدارایی درصد 90 تا 70 بین که سهام در گذاریسرمایه صندوق شروع کرد؛ یک 1394 سال

http://aghighfund.com/
http://www.hbagahfund.com/
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دهد. برای خرید واحدهای این صندوق داشتن کد بورسی و دسترسی به می اختصاص سرمایه بازار سهام

 های معامالتی ضروری است. سامانه

 

 است ثابت درآمد با و معامله قابل نوع از که آگاه یاقوت گذاریسرمایه : صندوقیاقوت گذاریسرمایهصندوق 

 بورس سازمان الزام تاسیس شد. این صندوق طبق آگاه سبدگردان شرکت توسط 20/01/1399در تاریخ 

ثابت اختصاص دهد و به همین دلیل،  درآمد با اوراق به را خود هایدارایی از درصد 75 حداقل است موظف

 پذیری باالیی ندارند بهتر است. گذاری در آن برای کسانی که قدرت ریسکسرمایه

 

http://yaghootfund.ir/
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 معموال هاصندوق این. است مختلط هایاز نوع صندوق صندوق، : اینیکم نیکوکاری گذاریسرمایهصندوق 

 حفظ را خود کارانهمحافظه رویکرد اما دارند ثابت درآمد با هایصندوق و بانکی هایسپرده از باالتری بازده

 ثابت درآمد با هایصندوق و سهامی هایصندوق میانی حد پذیری،ریسک نظر از مختلط هایصندوق. کنندمی

 شوند. محسوب می

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1nikokarifund.com/
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 پایانی نکات

گذاری مطمئن، الزم است ابتدا اهداف و نیازهای خود را مشخص کنید. کسانی که برای داشتن یک سرمایه

های درامد ثابت را انتخاب کنند و کسانی که توانند درباره سرمایه خود ریسک بپذیرند، بهتر است صندوقنمی

کند. اگر سرعت ای سود پرداخت میورهبه سود صندوق نیاز دارند، باید موردی را در نظر بگیرند که به صورت د

پذیری را انتخاب کنید و اگر قابلیت ریسک ETFهای تان اهمیت دارد، بهتر است صندوقنقدشوندگی برای

 تان کند. توانند سود بیشتری نصیبهای سهام میباالیی دارید، صندوق

ای را پیدا کنید که طبق مدل مورد نظر وقتی نوع صندوق متناسب با نیازهایتان را پیدا کردید، باید مجموعه

کند. مرجع اصلی برای این کار، سایت شرکت فناوری بورس ایران است که اطالعات کاملی را شما فعالیت می

دهد. قبل از انتخاب صندوق، باید اساسنامه و امیدنامه  و های فعال در اختیارتان قرار میدرباره همه صندوق

های مربوط به میزان بازدهی فعلی و ن را بررسی کنید. همچنین الزم است گزارشسابقه و تاریخچه فعالیت آ

 شده را در نظر داشته باشید تا بتوانید دیدی کلی از نحوه عملکرد آن به دست آورید. بینیبازدهی پیش

ی گذاری در چند نوع صندوق است؛ کاری که اصطالحا به آن تشکیل پرتفونکته مهم دیگر، ضرورت سرمایه

های مختلف و در نتیجه میزان گذاری، داراییهای سرمایهشود.  همان طور که اشاره کردیم، صندوقگفته می

های مختلفی دارند. برای این که در میزان ریسک و سود دریافتی به تعادل برسیم، بهتر است یک پرتفو ریسک

شود. این کار از طرفی مختلف تشکیل می هایگذاری ایجاد کنیم که از واحدهای انواع صندوقیا سبد سرمایه

 شود. دهد و از طرف دیگر شامل سود ماهانه میگذاری افراد را پوشش میریسک سرمایه

 

 

 

 


