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  در این مقاله می آموزیم:
ü شرکت سبدگردانی چیست؟ 

ü گذاري چیست؟هاي سرمایههاي سبدگردانی با صندوقتفاوت شرکت   
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٢ 

  شرکت سبدگردانی چیست؟

ذاري گسرمایههاست که یک شخص در آنها داراییانواع  در  گذاريسرمایه گردانی،سبدمنظور از 
هاي مختلف ومتنوع اوراق مشارکت، شرکتبه عنوان مثال اگر فردي در مجموعه سهام  کرده است.

گذاري سبد سرمایه شودمیگفته  ،کرده باشد گذاريسرمایهرد اوراق اجاره و دیگر موا
   آن فرد متنوع است. (پورتفوي)

پایش  تنوع و ،گذاريسرمایهها براي کاهش ریسک سبد روشترین همچنین گفتیم یکی از مهم
 ایدهمواره ب گذارسرمایهیعنی  ؛مستمر وضعیت سهام و سایر اوراق بهادار موجود در این سبد است

گذار بر قیمت سهام و سایر انواع اوراق بهاداري که در اختیار با بررسی مستمر عوامل کلیدي اثر
شرکت الف که در سبد او وجود دارد باز هم امکان رشد در آینده را دارد تحلیل کند که آیا سهام 

هتري بجاي آن سهام شرکت دیگري را که فرصت رشد  دارد یا اینکه باید این سهام را بفروشد و به
  بر خوردار است خریداري کند.

یک هام س کنندمیداران هم دقیقا همین نقطه است که تصور یکی از اشتباهات متداول بین سهام
ر ییآور است، در حالی که تغشد همواره سود مقطعی از زمان سود آور محسوب می شرکت که در

آور را به یک سهام نه چندان تواند یک سهام ارزنده و سوددر عوامل اثرگذار بر قیمت سهام می
   ده تبدیل کند.زیان

فرد بیشتر باشد ضرورت دارد که  گذاريسرمایهبنابراین هر اندازه تعداد سهام موجود در سبد 
  تحلیل وضعیت این سهام اختصاص دهد.زمان بیشتري را براي  گذارسرمایه

راي بررسی ب فرصت کافی یاتخصص  کهمند در بورس ال اینجاست که براي افراد عالقهواما س
  ؟ خود ندارند چه راهکاري وجود دارد گذاريسرمایهمستمر وضعیت سهام موجود در سبد 

ه هاي قبلی بگذاري است که در قسمتسرمایههاي گذاري از طریق صندوقسرمایه ،ین راهکاراول
  تفصیل به آن پرداختیم.
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   .است گردانیسبداستفاده از خدمات اما دومین راهکار 

توسط  ذارگسرمایهر به نام ایا نگهداري اوراق بهاد خرید، فروشعبارت است از  گردانیسبدتعریف 
  .سودکسب  منظور گردان بهسبد

 گردانبدسیک شخص حقوقی متخصص بورس که اصطالحا  یگردانتر در سبدبه تعبیر ساده 
و به  ذارگکند و در قالب این قرارداد براي سرمایهمیي منعقد دادقرار گذارسرمایهبا  شودمینامیده 

 کند.یمطور مستمر مدیریت دهد و این سبد را به از انواع اوراق بهادار تشکیل می نام خود او سبدي
ي هاتشرکبنابراین  کند.میکارمزد دریافت  گذارسرمایهاین خدمات از  گردان به ازاي ارائهسبد

دام به گذاران اقسرمایهبورس هستند و به وکالت از  زمینه ي نیروي متخصص درادار گذاريسرمایه
  کنند.میآنها  گذاريسرمایهریت سبد تشکیل و مدی

موظف براي فعالیت هاي خود از سارمان بورس و  گذاريسرمایهي هاشرکتذکر است  الزم به 
  تحت نظارت سازمان بورس قرار دارد.اوراق بهادر مجوز دریافت کنند و بنابراین فعالیت آنها 
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۴ 

  : نکته قابل توجه استچند  گردانیسبدبا توجه به مفهوم 

ردانی گگذاري این است که در سبدسرمایههاي گردانی با صندوقترین تفاوت سبدمهم -1
ان گردشود و سبدگذار مستقیما مالک سهام و سایر اوراق بهادار محسوب میخود سرمایه

گذار هبنابراین سرمای .کنندگذار اقدام به خرید  و فروش اوراق بهادار میبه وکالت از سرمایه
به چه میزان سهام وجود دارد  گذاري خودش سهام کدام شرکت و داند در سبد سرمایهمی

گذاري فرد به صورت غیر مستقیم مالک سهام و اوراق هاي سرمایهدر حالی که در صندوق
گذار سهام یا اصطالحا بدین ترتیب سرمایه .شودبهادار خریدار شده توسط صندوق می

مدیر صندوق با وجوه حاصل از  کند وگذاري صندوق را خریداري میواحدهاي سرمایه
 .کندگذاري اقدام به خرید سهام وسایر اوراق بهادار میفروش واحد هاي سرمایه

 
ی برخ . در حال حاضر عالوهگردان یک شخص حقوقی است نه یک شخص حقیقیسبد  -2

گردانی را از سازمان بورس اوراق بهادار هاي کارگزاري که مجوز خدمات سبداز شرکت
ستقل با اخذ مجوز از سازمان بورس تشکیل به صورت م گردانسبدچند  ،دریافت کردند

  مند شوند.توانند از خدمات آنها بهرهان با مراجعه به آنها میگذارد که سرمایهانداده

وز از بدون دریافت مجاز سپردن سرمایه خودتان به افراد حقیقی یا حقوقی که  شودمیتوصیه 
   .خوداري کنند کنندمی گردانیسبداقدام به  سازمان بورس

بخش    www.seo. irبه نشانی  گردانیسبدي هاشرکتاسامی و مشخصات براي مشاهده 
  .هاي مالی تحت نظارت مراجعه کنیدنهاد
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یسک گذاري میزان رگردان موظف است قبل از تشکیل سبد سرمایهبراساس مقرارت سبد  -3
 گذارسرمایهگذاري مناسب با میزان ریسک پذیري پذیري فرد را ارزیابی کند و سرمایه

  تشکیل دهد.

براي فردي که قدرت ریسک پذیري کمتري دارد عمدتا اوراق  گردانسبدبه عنوان مثال 
 کند و مبلغ کمتري از سرمایه میمشارکت و اوراق اجاره که بازدهی ثابتی دارد خریداري 

؛ در حالی که بخش فرد را براي خرید سهام که ریسک بیشتري دارد اختصاص می دهد
 ریسک پذیر از سهام تشکیل شده است.سبد یک فرد  عمده

  

اد ددر این قرار .گردان موظف است براي ارائه خدمات قرارداد مشخصی منعقد کنندسبد  -4
 چنین نحوههم و مزدزان کارگذار، میگردان در قبال سرمایهمواردي مثل میزان تعهد سبد

زد مالزم به ذکر است میزان کار. شودگذار مشخص میردان به سرمایهگگزارش دهی سبد
 و در چارچوب سقف گردانگذار وسبدگردانی بر اساس توافق میان سرمایهخدمات سبد
  .شودداد ذکر میاي توسط سازمان بورس مشخص و در قرارتعیین شده

 

  ه ما باشید :)هاي بعدي همرابا ما در قسمت

  

   الناز رضایی                            محسن تقی نژاد نگارنده:

  


