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  در این مقاله می آموزیم:
ü  گذاريهاي سرمایهصندوقانواع معرفی   
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٢ 

  گذاريصندوق سرمایه انواع

 گذاريسرمایهي هاصندوقان از جمله مزایاي گذارسرمایه ها متناسب با عالیق و سلیقهصندوقتنوع 
گذاري فعال در بازار سرمایهحال حاضر بیش از صد صندوق  در است که قبال به آن اشاره شد.

ه اصلی طبقه گرو 2به  گذاريسرمایهي هاصندوق، سرمایه فعال است؛ اما در یک تقسیم بندي کلی
  : شوندبندي می

ü با درآمد ثابت  گذاريسرمایهي هاصندوق 

ü در سهام گذاريسرمایهي هاصندوق 

  

ها مشخص صندوقهمانطور که از اسم این : با درآمد ثابت گذاريسرمایهي هاندوقص
راین . بنابکنندگذاران خود میسرمایهاي را نصیب ها حداقل بازده تضمین شدهصندوق، این است

، درواقع کنندا درآمد ثابت را خریداري میي بهاصندوق گذاريسرمایهافرادي که واحدهاي 
  .آورند ه دستحداقل بازدهی تضمین شده اي را ب نی کم ریسک هستند و انتظار دارنداگذارسرمایه

هم منابع مالی حاصل از فروش واحدهاي  گذاريسرمایهي هاصندوقبه همین علت مدیران این 
را عمدتا به خرید اوراق بهادار بدون ریسک یا کم ریسک مثل اوراق مشارکت،  گذاريسرمایه

گذاران سرمایهاي را براي دهند تا بتوانند سود تضمین شدهمی موارد اختصاص اوراق اجاره و دیگر
  .محقق کنند

با درآمد ثابت، اغلب در اوراق مشارکت و اوراق اجاره  گذاريسرمایهي هاصندوقباتوجه به اینکه 
که کنندمستمر سودهاي نقدي دریافت می کنند، بنابراین در طول سال هم به طورمی گذاريسرمایه

کنند. بین آنها تقسیم می گذاري،سرمایهدارندگان واحدهاي  ها را به نسبت میزان سرمایهن سودای
محل امکان  2هم مثل دارندگان سهام از  هاصندوقاین نوع  گذاريسرمایهدارندگان واحدهاي 
 گذاريسرمایهیش ارزش واحد افزا – 2دریافت سود نقدي   – 1 کسب بازدهی دارند:

  صندوق
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شوندگی و ضامن جبران خسارت هاي با درآمد ثابت داراي ضامن نقدصندوقزم به ذکر است که ال
هاي الزم براي پرداخت سود و همچنین اصل سرمایه افراد در تمالی هستند و بنابراین پیش بینیاح

  .شودها انجام میصندوقاین 

ر اوراق بهادار بدون ریسک مثل هم د هاصندوقشاید این سوال مطرح شود که اگر قرار است این 
  ؟یما براي خرید اوراق اقدام نکنیم، چرا خودمان مستقگذاري کنندسرمایهاوراق مشارکت 

با درآمد ثابت به جاي خرید یک نوع اوراق  گذاريسرمایهي هاصندوقپاسخ این است که اوال 
 گذاريهسرمایمشارکت با بازده مشخص، در ترکیب متنوعی از اوراق مشارکت با بازده هاي متنوع 

رید ان صندوق در مقایسه با خگذارسرمایهکنند و این امر امکان کسب بازدهی بیشتري را براي می
فروش اوراق مشارکت به صورت مقطعی انجام  . به عالوهکندم مییک نوع اوراق مشارکت فراه

ه گذاري در اختیار نداشتسرمایه، مبلغی براي ست فرد در زمان انتشار این اوراقشود و ممکن امی
شود و به صورت مستمر انجام می هاصندوق گذاريسرمایههاي باشد، در حالی که فروش واحد

ین تواند از طریق ا، میدر اختیار داشته باشدگذاري سرمایههرزمان که مبلغی براي  گذارسرمایه
  .گذاري کندسرمایهاقدام به  هاصندوق
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۴ 

 ،گذاري با درآمد ثابتسرمایههاي وقبرخالف صند در سهام: گذاريسرمایهي هاصندوق
ها خود را در سهام شرکت در سهام بخش عمده منابع مالی گذاريسرمایهي هاصندوق
ي هاندوقصدر مقایسه با  هاصندوقدر این  گذاريسرمایهریسک  بنابراین. کنندگذاري میسرمایه

سک که داراي قدرت ریبراي افرادي  با درآمد ثابت بیشتر و همچنین داراي بازدهی بیشتر است.
بورس  در گذاريسرمایهفرصت کافی براي  پذیري باالتري هستند و در عین حال تخصص و یا

  .واند مطلوبیت بیشتري داشته باشدتمی هاصندوق در این گذاريسرمایهندارند، 

ارزش  ،تر و سودآوري بیشتري داشته باشد البته با گذشت زمان هرچه عملکرد صندوق موفق
کند و در مقابل هم اگر صندوق عملکرد مناسبی نداشته واحدهاي آن صندوق هم افزایش پیدا می

 گذاريهسرمایهاي ، ممکن است ارزش واحدمناسبی تشکیل نداده باشد گذاريسرمایهباشد و سبد 
  و حتی کاهش هم داشته باشد.صندوق رشد مناسبی نداشته باشد 

  مشاهده کنید. www.fipiran.irگذاري را در سایت هاي سرمایهتوانید لیست صندوقمی

  

  هاي بعدي باشید :)همراه ما در قسمت
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