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  در این مقاله می آموزیم:
ü  مناسب گذاريهاي سرمایهصندوقمعیارهاي انتخاب یک  
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٢ 

  گذاري مناسبمعیارهاي انتخاب یک صندوق سرمایه

 توصیه دارند. فعالیت ایران سرمایه بازار در يگذارسرمایه صندوق 100 از بیش حاضر حال در
 این قطری از ندارند بورس با کافی آشنایی که افرادي ویژه به وارد تازه انگذارسرمایهشود، می

 يهاصندوق همه آیا که است این شودمی مطرح اینجا در که سوالی .شوند بورس وارد هاصندوق
 صندوق کی انتخاب براي معیارهایی چه نیست یکسان اگر دارند؟ یکسانی عملکرد يگذارسرمایه
  دارد؟ وجود مطلوب يگذارسرمایه

 مینه ز در تایید مورد و متخصص افراد از يگذارسرمایه يهاصندوق همه اگرچه که است این پاسخ
 لزوما هاصندوق این همه کنند، امامی فعالیت هم بورس نظارت تحت و شده تشکیل يگذارسرمایه
 يهاواحد زرو ارزش به اجمالی نگاهی .ترندموفق بقیه به نسبت برخی و ندارند یکسانی عملکرد
  .نیست یکسان هاصندوق عملکرد که دهد می نشان خوبی به هاصندوق این يگذارسرمایه
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 گذاريسرمایه صندوق انتخاب معیارهاي

  صندوق . عملکرد1

 يگذارسرمایه (یونیت) واحد ارزش رشد میزان ،صندوق عملکرد ارزیابی هايمعیار از یکی 
 صندوق يگذارسرمایه  پایه ارزش که گفتیم. است صندوق آن فعالیت دوره با مقایسه در صندوق

 یکسال مدت در "الف" يگذارسرمایه واحد ارزش مثال فرض به اگر حاال .است تومان هزار 100
 اب مقایسه در صندوق این ،باشد کرده پیدا افزایش تومان هزار 150 هب تومان هزار 100 از فعالیت

 رسیده، تومان هزار 130 به فعالیت سال یک در آن يگذارسرمایه واحد ارزش که  "ب"صندوق 
 بازدهی میزان و  %50 "الف" صندوق   یکساله بازدهی میزان چون است داشته تريموفق عملکرد
 .است بوده %30 "ب" صندوق

 هاصندوق فعالیت شروع زمان که داشت توجه مهم نکته این به باید باهم هاصندوق مقایسه در البته
 انجام قصندو آن فعالیت عمر دوره طول به توجه با باید صندوق عملکرد ارزیابی و است متفاوت
 يهاواحد ارزش نوسانات میزان صندوق، یک عملکرد ارزیابی در دیگر مهم نکته. شود
  است. صندوق يگذارسرمایه

 با ایسهمق در باشد، داشته رشد مستمري و مناسب آهنگ با خودش فعالیت ي دوره در که صندوقی
 .دارد کمتري ریسک است، شده شدید نوسانات دچار بازار در اتفاق هر با که صندوقی
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۴ 

  صندوق گذاريسرمایه سبد به . توجه2

 بدس انطباق بگیرند، میزان نظر در باید صندوق انتخاب هنگام در افراد که مهمی موارد از یکی
 رونق ایطشر در فردي اگر مثال فرض بر. است يگذارسرمایه هاي فرصت با صندوق يگذارسرمایه
 دوقی کهصن  شرایط این در طبیعتا کند، انتخاب يگذارسرمایه براي را صندوقی بخواهد بورسی
 در هامس بورس، قیمت رونق بخاطر چون دارد هم بیشتري رشد امکان دارد اختیار در بیشتري سهام
 کیلتش مشارکت اوراق را آن هايدارایی عمده بخش که صندوقی شرایط این در است افزایش حال
 است ابتث مشارکت اوراق بازده که دلیل این به نیست؛ يگذارسرمایه براي مناسبی دهد،گزینهمی
 ندوقیص بورس رکود شرایط در مقابل، در .ندارد صندوق بازده افرایش در تاثیري بورس رونق و
 يگذاررمایهس براي تريمناسب دارد، گزینه خود يگذارسرمایه سبد در بیشتري مشارکت اوراق که
  .شودمی گذارسرمایه یبنص شده تضمین و مشخص بازده زیرا ،است

 روز به و مستمر بصورت يگذارسرمایهي هاصندوق يگذارسرمایه سبد ترکیب به مربوط اطالعات
  .شودمی منتشر هاصندوق از یک هر اختصاصی سایت در

  صندوق ماهیت و نوع به . توجه3

 حالی رد ،هستند  ریسک بدون و ثابت درآمد با يهاصندوق ،هاصندوق برخی که شده عنوان قبال
 این بر .هستند ریسک داراي سهام در يگذارسرمایه يهاصندوق یعنی هاصندوق از دیگر برخی که
 اقدام ندوقص انتخاب به نسبت خود پذیري ریسک میزان داشتن نظر در با باید گذارسرمایه اساس
   کند.

 يگذارسرمایه ثابت  درآمد با يهاصندوق در است بهتر ندارد ریسک پذیرش به تمایل که فردي
 ند.ک انتخاب را سهام در يگذارسرمایه صندوق پذیر میتواندریسک گذارسرمایه یک اما کند
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  صندوق شعب بودن دسترس . در4

 يارگذسرمایه يهاواحد ابطال و صدور تر،دقیق تعبیر به یا فروش و خرید براي حاضر حال در
 واندتمی صندوق شعب بودن دسترس  در دلیل همین به. است الزامی حضوري ي مراجعه ،هاصندوق
  .کند ترراحت را يگذارسرمایه يهاواحد ابطال و صدور فرایند

  صندوق گذاريسرمایه مدیران گذشته عملکرد . بررسی5

 به اینکه هب توجه با. کنندمی ایفا اساسی نقش صندوق عملکرد در هاصندوق يگذارسرمایه مدیران
 هک آنجا از و است تجربه و بازار اطالعات، دانش، شناخت نیازمند ،هاصندوق منابع کارگیري
 سابقه و وضعیت بررسی ،است موثر صندوق عملکرد در مستقیما توانمند مدیر یک تصمیمات
 خصمش حدودي تا را صندوق موفقیت و توانمندي میزان تواندمی هاصندوق يگذارسرمایه مدیران

  کند.

  صندوق هاي هزینه داشتن نظر در .6

 يهاواحد ابطال یا صدور کارمزد شامل که صندوق هايهزینه از ايعمده بخش اگرچه
 رايب هاصندوق برخی اما است، یکسان هاصندوق  همه بین قانونی لحاظ به است، يگذارسرمایه
 در خود رمزدکا میزان در هایی راتخفیف کنند، ایجاد انگذارسرمایه براي بیشتري جذابیت اینکه
 عاتدف و يگذارسرمایه مبالغ وقتی ویژهه ب هاصندوق از هریک در هاهزینه میزان. گیرندمی نظر
 برايمهم  هايمعیار از یکی میتواند کند،می پیدا افزایش يگذارسرمایه يهاواحد ابطال و صدور
  .باشد صندوق انتخاب

  گذاريسرمایه مشاوران کمک از استفاده .7

 کسب اب يگذارسرمایه مشاوره هايشرکت عنوان تحت هایی شرکت بورس در خوشبختانه امروزه
 به مشاوره حق عنوان به مبلغی اخذ با توانندمی که شدند تشکیل سازمان بورس از مجوز
  .بدهند ايمشاوره ي،خدماتگذارسرمایه مختلف هاي حوزه در انگذارسرمایه
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۶ 

 پذیريریسک میزان و شخصیتی هايویژگی جمله از متعدد موارد بررسی با هاشرکت این
 پیشنهاد فرد به را يگذارسرمایه مناسب هايینهگز...  و يگذارسرمایه دوره طول ،گذارسرمایه
  .دهندمی

 کند، هاستفاد يگذارسرمایه مشاوره هاي شرکت خدمات از میتواند گذارسرمایه که مواردي از یکی
 نشانی و اطالعات مشاهده براي. است مناسب يگذارسرمایه صندوق انتخاب خصوص در مشاوره
 رنتیاینت پایگاه به یدتوانمی بهادار اوراق و بورس سازمان مجوز داراي يگذارسرمایه هايشرکت
  .کنید مراجعه www.seo.ir نشانی به بورس سازمان

 

  هاي بعدي باشید :)همراه ما در قسمت

 

   آمنه هاشمی                            محسن تقی نژاد نگارنده:
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