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  در این مقاله می آموزیم:
ü قابل معامله در بورس گذاريهاي سرمایهصندوق   
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٢ 

  قابل معامله در بورس گذاريسرمایه هايصندوق

ی اي معرفغیرحرفهگذاري افراد سرمایهرا به عنوان نهادي براي  گذاريسرمایههاي قبال صندوق
وان در بورس را به عن گذاري قابل معاملههاي سرمایهصندوقخواهیم . هم اکنون میکردیم

رفی ، معي معمولی از مزایاي بیشتري هم برخوردار استهایک ابزار جدید که نسبت به صندوق
  کنیم.

رید و راي خب گیريتصمیمموفق در بورس آن است که قبل از  گذاريسرمایهشرط اساسی براي 
شرکت را مورد بررسی قرار اطالعات و عوامل موثر بر قیمت سهام آن  همه، هاشرکتفروش سهام 

به طور مستمر این عوامل را ارزیابی کنیم و در صورت بروز تغییر در بدهیم و پس از خرید سهام، 
  سبد سهام خود را بروز کنیم. هریک از عوامل موثر در ارزش سهام آن شرکت،

ن اوصاف افرادي هستند که یا تخصص کافی براي بررسی اطالعات موثر بر قیمت سهام ندارند، با ای
و یا تخصص دارند ولی فرصت و وقت کافی را براي بررسی مستمر وضعیت سهام خود را در بورس 

 ه از طریق آن حتی. راهکاري کشودراد یک راهکار موثر ارائه میسته از افدندارند، که براي این 
  .توانند وارد بازار بورس شوندمی اي هماد غیرحرفهافر

   "گذاريهاي سرمایهصندوق "راهکاري به نام 

گذاري غیر مستقیم محسوب سرمایهیک  گذاريسرمایههاي از طریق صندوق گذاريسرمایه
ود  در روش اوراق خف و خود مستقیما به خرید گذارسرمایه. به این معنی که به جاي اینکه شودمی

ق دهد تا متخصصان صندوقرار می گذاريسرمایههاي پول خود را در اختیار صندوق بورس بپردازد 
هاي به یکی از صندوق گذارسرمایه. براي این کار کافی است که گذاري کنندسرمایهاقدام به 
یا  "اريگذواحد سرمایه"مراجعه کند و سهام آن صندوق که اصطالحا  گذاريسرمایه

ر ، پول دگذارسرمایهتوسط  گذاريسرمایهبا خرید واحد  .، خریداري کندنام دارد "یونیت"
خصص ندوق که افراد متگیرد. سپس مدیران و کارشناسان صقرار می گذاريسرمایهاختیار صندوق 
  کنند. در بورس می گذاريسرمایه، با این پول اقدام به بورسی هستند
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کنند هم مثل سهامداران یک یرا خریداري م هاصندوق گذاريسرمایهافرادي که واحدهاي 
ازه اند بنابراین هر .هاي آن صندوق هستندگذاري خود، مالک داراییسرمایهبه نسبت  شرکت

واحدهاي  ارزش ورند،تري داشته باشند و بازده بیشتري بدست بیاگذاري مناسبسرمایهصندوق 
مچنین با ه .شودگذاران میسرمایهیب شود و سود بیشتري هم نصبیشتر می آنها هم گذاريسرمایه

فقیت گیرد، بنابراین احتمال موها توسط افراد متخصص صورت میاین صندوق توجه به اینکه اداره 
گذاري مستقیم، به ویژه براي افراد سرمایهها در مقایسه با از طریق این صندوق گذاريسرمایه
این  اي از طریقشود که افراد غیرحرفهم توصیه میبه همین دلیل هاي بیشتر است  و غیرحرفه
  .وارد بورس شوند هاصندوق

  

  فرابورس ایران 
یی هارکتشباتوجه به محدودیت هاي پذیرش در بورس، تدبیري اندیشیده شده است تا آن دسته از 

زایاي پذیرش از مشوند اما وضعیت قابل قبولی دارند، بتوانند که موفق به احراز شرایط در بورس نمی
رکت ش"اندازي این مشکل با راه ، از جمله تامین مالی آسان و ارزان بهره مند شوند.در بازار سرمایه

  برطرف شد. "فرابورس ایران
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۴ 

 انواعکه در این بازار  ي نوین فرابورس استابازار ابزاره ازارهاي فرابورس ایران،بیکی از 
هاي دولتی و خصوصی، گواهی سپرده بانکی، صکوك، اوراق مشارکت شرکت

  .شودخرید و فروش می ها و ...اوراق مشارکت شهرداري

 تر ارائه شده راحت گذاريسرمایهیکی از ابزارهاي مالی جدیدي که در فرابورس ایران براي 
  باشد.می " ETF "یا  "قابل معامله گذاريسرمایههاي صندوق"

ر جدید است که از مزایاي بیشتري نسبت به سایر گذاري قابل معامله یک ابزاسرمایهصندوق 
گذاري هستند که همان صندوق سرمایهدر واقع  ETFهاي . صندوقبرخوردار است هاصندوق

بار شما به صورت مستقیم خود  واقع این یعنی در قابل معامله در بازار سرمایه است؛واحدهاي آن 
   کنید.ازار سهام خرید و فروش میصندوق را در ب

  ایران در فرابورس معامله قابل گذاريسرمایه هايصندوق مزایاي
 يهاصندوق سایر مزایاي بر معامله،عالوه قابل گذاريسرمایه يهاصندوق در گذاريسرمایه
  :دارد هم را مزایا این شده ذکر مزایاي و گذاريسرمایه

ü واحدها معامالت مالیاتی معافیت 

ü هاي واحد نقدشوندگی افزایش  ETF بازارگردانی عملیات وجود با 

ü كاند زمان و هزینه حذف با) سازي متنوع( هادارایی بهینه تخصیص 

ü ،معامله در سرعت و سهولت سادگی   
ü فعلی هايصندوق به نسبت تصفیه زمان کاهش  
ü هاي واحد نالینآ فروش و خرید ETF   
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  ایران فرابورس ETF  بازار در گذاريسرمایه نحوه
 امالتی، نسبتمع کد گرفتن و هاي کارگزاري از یکی به مراجعه با توانندمی راحتی به انگذارسرمایه

 اربانکی کارگز حساب به اريگذسرمایه وجه واریز و اريگذسرمایه واحدهاي فروش یا خرید به
  ارباز در معامله، قابل يهاصندوق گذاريسرمایه هاي واحد خرید با ترتیب بدین و کنند اقدام

 معامله ابلق گذاريسرمایه صندوق واحدهاي نویسیپذیره که است ذکر به الزم .کنندگذاري سرمایه
  .پذیردمی صورت ایران فرابورس بازار در

 حداقل و نویسیپذیره براي ریال هزار 10 واحد هر مبناي ارزش به صندوق گذاريسرمایه واحدهاي
 صندوق گذاريسرمایه واحدهاي ثانویه معامالت و شودمی عرضه عموم براي واحد 100 خرید
 نوین ابزارهاي بازار در صندوق، ثبت و نویسیپذیره اتمام از پس معامله قابل گذاريسرمایه

  .شودمی آغاز ایران فرابورس

  

  بعدي باشید :)هاي همراه ما در قسمت

 

 

  

   آمنه هاشمی                            محسن تقی نژاد نگارنده:

  


