
 

 

                       

|  ایران بورس در گذاری سرمایه های صندوق انواع

 ریسک تحمل میزان هر با گذاری سرمایه

کنند، خرید استقبال میکه افراد زیادی از آن  سرمایه گذاری غیرمستقیم هاییکی از شیوه

است. این صندوق ها با توجه به میزان  صندوق های سرمایه گذاری واحدهای

روند. تنوع انواع هایی کامال مناسب به شمار میگریزی افراد گزینهپذیری و یا ریسکریسک

ها برای کسی که ای است که آشنایی با آنصندوق های سرمایه گذاری در بورس به اندازه

در این مقاله سعی  اخبار بورس .رمایه گذاری دارد امری است بسیار مهم و حیاتیقصد س

ها را نیز مورد دارد به معرفی انواع صندوق های سرمایه گذاری بپردازد و میزان سود آن

توانید در مورد اینکه بهترین یبررسی قرار دهد. در نتیجه پس از مطالعه این مطلب م

 .صندوق سرمایه گذاری در بورس کدام است تصمیم بگیرید
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 صندوق سرمایه گذاری چیست؟
کنند در این زمینه ها که گمان میخیلی از افراد دانشی در سرمایه گذاری ندارند. یا حتی خیلی

هاست. یا برخی دیگر، زمان کافی تر از این حرففهمند که قضیه پیچیدهعمل می متبحرند هم هنگام
های سرمایه گذاری غیرمستقیم را برای معامله و یا بررسی بازار ندارند. به همین خاطر است که شیوه

یکی از ابزارهای همین روش است. به این  گذاری سرمایه صندوق .گیرندبسیار مورد استقبال قرار می
صورت که شما بدون اینکه دانش تحلیل سهام را داشته باشید و یا الزم باشد وقت زیادی بگذارید، 

های ی یکی از انواع صندوق های سرمایه گذاری در بورس، از نوسان داراییتوانید با خرید واحدهامی
 .داخل آن سود ببرید

گیری از دانش تخصصی مدیران گذاران مختلف، و با بهرهآوری وجوه سرمایهاین صندوق ها با جمع
آورد و یم گذاری را پایینتوانند بازده خوبی را ایجاد کنند. همین امر به مراتب ریسک سرمایهمی

گذاری ارجح های سرمایهحتی اگر بازده آن کم باشد باز هم بسیاری از افراد آن را بر سایر شیوه
 .دانندمی

توانند مفید و سودده باشند؟ قطعا چنین نیست. ها میخب آیا این به آن معناست که تمام صندوق
رد! پس الزمه سرمایه گذاری کطور بود دیگر کسی به صورت مستقیم سرمایه گذاری نمیکه اگر این

 .هاستدر این صندوق ها آشنایی با بهترین آن

 انواع صندوق سرمایه گذاری در بورس
صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهاردار انواع متعددی دارند که در این بخش مروری بر 

 .ها خواهیم داشتآن

  Mutual Fund یا صندوق سرمایه گذاری مشترک 
  ETF  صندوق قابل معامله در بورسیا 
 Fixed Income  یا صندوق درآمد ثابت 
  Stock fund یا صندوق سهامی 
  Mixed Investment Fund صندوق سرمایه گذاری مختلط 
 ETC  يا صندوق سرمایه گذاری کاالیی قابل معامله 
  Venture Capital Fund یا صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر 
  FOF  گذاری صندوق در صندوقیا صندوق سرمایه 
  Index Fund یا صندوق سرمایه گذاری شاخصی 
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 Market making Fund  یا صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی 
  Leveraged Fund یا صندوق اهرمی 
 ایصندوق سرمایه گذاری پروژه 
  Construction Fund یا صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان 
  REIT  گذاری امالک و مستغالتیا صندوق سرمایه 

پذیری افراد نیز مربوط است. به چنین به میزان ریسکبندی بر اساس نوع صندوق هماین دسته
ای عمل شده است که افرادی با سطوح ها به گونهبندی این صندوقبیان دیگر، در تقسیم

 .انتخاب کنندپذیری مختلف بتوانند بهترین صندوق سرمایه گذاری را از میان انواع آن ریسک

 صندوق سرمایه گذاری مشترک
های کنیم. چرا که بسیاری از صندوقمان را با صندوق سرمایه گذاری مشترک شروع میتوضیحات

صندوقی است که در آن  مشترک گذاری سرمایه صندوق .دیگر خود نوعی از همین صندوق هستند
شود و امکان شود. در این حالت سرمایه صندوق بیشتر میوجوه سرمایه گذاران روی هم جمع می

دریافت سود هم بیشتر خواهد بود. این صندوق ها در حقیقت به کم رویکردی اشتراکی، سرمایه 
احدهای صندوق تقسیم دهند و سود حاصل از آن را نیز مشترکا میان دارندگان وگذاری را انجام می

 .کنندمی
این صندوق ها همیشه ممکن است واحدهای جدیدی را صادر کنند و به متقاضیان بفروشند. پس 
مشخص است که سرمایه در این صندوق ها متغیر است. اگر سهامدار تقاضا کند، این صندوق ها 

یی با سرمایه ثابت قرار هاتوانند سهام خود را بازخرید کنند. صندوق مشترک در برابر صندوقمی
 .ها دانستتوان مشابه سهام شرکتگیرد که در آن هر صندوق را میمی

 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
در این صندوق ها هم یک دارایی فیزیکی داریم یا اوراق بهادار داریم که ارزش این صندوق ها از 

ها ل معامله هستند و برای خرید آنشود. این صندوق ها در بورس قابها ناشی میاین دارایی
 قابل صندوق ای ازنمونه توانید از پنل کارگزاری اقدام کنید.می

ها آشنا هستید. این صندوق ها مانند هستند که احتماال با آن دارادوم و دارایکم همان معامله
بورس وجود  صندوق های سرمایه گذاری مشترک هستند ولی امکان معامله واحدهای آن در بازار

دارد. صندوق های سهامی، مختلط و درآمد ثابت، خود ممکن است از نوع صندوق های قابل معامله 
 .باشند
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 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
این صندوق سرمایه گذاری طرفداران زیادی دارد. چرا که عبارت درآمد ثابت نوعی آرامش خاطر و 

ها، درصد کند. حقیقت هم همین است. در این صندوقامنیت حاشیه سود را در ذهن تداعی می
اند بخشی ها موظفکند که این صندوقشود. قانون بیان میسود مطمئنی نصیب سرمایه گذار می

گذاری کنند. مابقی هم باید در سهام سرمایه قرضه اقاور در ٪۹۰تا  ٪۷۰شان را در حدود از دارایی
ها تقریبا ی آنگذاری شود. البته این درصدها ممکن است متغیر باشند ولی محدودهها سرمایهشرکت

همین است. یعنی بخش اعظم سرمایه به خرید اوراق با درآمد ثابتی که به آن اشاره شد اختصاص 
 .شودداده می

نشان … و  مشارکت اوراق ،اسالمی خزانه اسناد بدهی نظیر اوراق سپرده بانکی، باال بودن وزن اوراق
تواند سود تضمینی را به خوبی پرداخت کند. چرا؟ چون این اوراق دارد که این صندوق میاز آن 

گذار رقم توانند برآیند خوبی را برای سرمایههای بازار نیز میپشتوانه دولتی دارند و حتی در ریزش
ها کم است. مشخص ها که نوسان و ریسک بیشتری دارند در این صندوقبزنند. وزن سهام شرکت

گریز های افراد ریسکتواند یکی از بهترین گزینهاست که صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت می
 .باشد

در بیان مزیت این صندوق همین بس که معموال )و نه همیشه( سودی بیشتر از سود بانکی دارد. 
داشته باشیم درصد. اما در سمت دیگر، باید این نکته را هم به خاطر  ۴الی  ۳مثال چیزی در حدود 

توانند سودهای بسیار بیشتری را خلق کنند که بسیاری که انواع دیگر صندوق های سرمایه گذاری می
 .کنندها را انتخاب میاز سرمایه گذارانی که به دنبال سود بیشتر هستند آن

 صندوق سرمایه گذاری در سهام
ی در سهام هستند. چرا که نسبت نقطه مقابل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سرمایه گذار

سرمایه در  ٪۷۰در این صندوق دقیقا برعکس مورد قبلی است. یعنی در این صندوق ها،  ۳۰به  ۷۰
دهد که شود. همین نسبت نشان میمانده در اوراق بدهی سرمایه گذاری میباقی ٪۳۰سهام و 

ز این صندوق ها هم ضامن ریسک سرمایه گذاری در این صندوق ها بیشتر است. هرچند در برخی ا
 .کندتان را از بابت نقد شدن دارایی راحت مینقدشوندگی وجود دارد که خیال

به این مسئله هم باید دقت کرد که حتی در این مدل از صندوق ها هم ممکن است اختالف سود 
راوانی بسیاری را ببینید. مثال دو صندوق سهامی را در نظر بگیرید. ممکن است صندوق اول سود ف

تر داشته باشد. این مسئله بیشتر به دیدگاه را خلق کند ولی صندوق دوم عملکردی بسیار ضعیف
کارانه سرمایه گذاری کنند. اگر دیدید مدیران صندوق مربوط است که با رویکرد تهاجمی یا محافظه

https://akhbarbourse.com/
https://t.me/akhbarboursecom
https://twitter.com/akhbarboursecom
https://www.aparat.com/akhbarboursecom
https://www.instagram.com/akhbarbourse_com/
https://akhbarbourse.com/what-is-bond-in-stock-market/
https://akhbarbourse.com/islamic-treasury-bonds-in-capital-market/
https://akhbarbourse.com/what-is-participation-papers/


 

 
 

 ریسک تحمل میزان هر با گذاری سرمایه|  ایران بورس در گذاری سرمایه های صندوق انواع 4

کارانه دارند شود حدس زد که روشی محافظهکنند، مییکی از این صندوق ها سود تضمینی ارائه می
 .و سودشان کمی بیشتر از صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت است

برای درک بهتر این مسئله به تصویر زیر نگاه کنید. تمام این صندوق ها از نوع سهامی هستند ولی 
ه بازده ساالن ٪۷و دیگری نزدیک به  ٪۲۳شان چقدر با هم تفاوت دارد. طوری که یکی ببینید که بازده

 .داشته است

 

 صندوق سرمایه گذاری مختلط
حاال که با دو مورد از بهترین انواع صندوق سرمایه گذاری در بورس آشنا شدیم، این سوال پیش 

گریز باشد که بخواهد به دنبال صندوق درآمد ثابت برود و نه قدر ریسکآید که اگر کسی نه آنمی
در صندوق های سهامی بیفتد تکلیفش چیست. صندوق پذیر که به فکر سرمایه گذاری قدر ریسکآن

سرمایه گذاری مختلط دقیقا مناسب این شخص است. چرا که حدفاصل دو صندوق قبلی است. 
پس ریسک آن هم نه خیلی کم و نه خیلی زیاد است. به تناسب، بازده هم از همین ریسک متوسط 

 .دهدقرار می کند و مقداری متوسط را در اختیار سرمایه گذارپیروی می

 تقدم حق های خود را به سهام یادارایی ٪۶۰تا  ٪۴۰ها معموال چیزی بین این صندوق
 شود. یا گاهی به صورت برعکسدهند و مابقی به اوراق با درآمد ثابت مربوط میاختصاص می سهام

دهند. به طور کلی مثل دو صندوق دیگر، ریسک و بازده این صندوق ها این تخصیص را انجام می
ها معموال تضمینی برای چنین در این صندوقهم به وضعیت کلی بازار سهام مربوط است. هم

 .دریافت حداقل سود وجود ندارد
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 صندوق سرمایه گذاری کاالیی قابل معامله
شوند، از جمله ابزارهای مالی هستند که بر اساس یک شناخته می ETC ناین صندوق ها که با عنوا
به شمار  کاالیی های صندوق شوند. به عنوان مثال صندوق طال یکی از انواعدارایی پایه تاسیس می

اگر دوست دارید روی طال یا هر کاالی ارزشمند دیگری رود که در بورس ایران هم فعال است. می
توانید به سراغ این صندوق ها بروید. خرید اوراق این صندوق به منزله آن سرمایه گذاری کنید می

ها و است که شما مالک دارایی هستید ولی صندوق مسئول نگهداری آن است. پس ریسک
 .کمتر خواهد شد های ناشی از نگهداری دارایی در این حالتهزینه

 صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر
کنند تا بتوانند وجوه شان را کنار هم جمع میپذیر سرمایهدر این صندوق ها سرمایه گذاران ریسک

را فراهم کنند. به همین خاطر است که نام  های مختلف استارتاپ های نوپا همچونموردنیاز پروژه
دیگر این صندوق ها، صندوق های سرمایه گذاری کارآفرینی است. معموال کسب و کارهای نوپا در 

توانند سودهای چندصد درصدی را خلق کنند. به همین خاطر است که های فراوان، میکنار ریسک
 .نداین صندوق ها موردعالقه افراد خطرپذیر و جسور هست

 صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق
کنند. جالب است که برخی از صندوق ها خودشان در واحدهای صندوق های دیگر سرمایه گذاری می

کنند و از این طریق سرمایه یعنی به جای خرید دارایی، واحدهای یک صندوق دیگر را خرید می
از سرمایه صرف  ٪۸۵صندوق ها دست کم  کنند. در اینگذاران را در بازده حاصل از آن شریک می

 .شودهای دیگر سرمایه گذاری میمانده مبلغ در داراییشود و باقیهمین کار می

ترین مزیتش این است که سرمایه گذاری در چنین صندوق اما اصال این صندوق چه مزیتی دارد؟ مهم
دوق ها هر کدام بازده خوبی هایی، به منزله سرمایه گذاری در چندین صندوق است. پس اگر آن صن

زمان و تنها با خرید جا و همتواند چندین بازده مثبت را به صورت یکداشته باشند، سرمایه گذار می
 .واحدهای یک صندوق دریافت کند

 صندوق سرمایه گذاری شاخصی
کند که عملکردی مطابق آن شاخص داشته کند و سعی میگاهی هم صندوق، شاخصی را انتخاب می

کند. این را ردیابی می بورس کل شاخص ای از چنین صندوق هایی، صندوقی است کهاشد. نمونهب
شاخص عمل  ساز بورسی، سعی بر آن دارند که شبیهصندوق ها با سرمایه گذاری روی سهام شاخص

کنند و با افت و خیز شاخص به حرکت خود ادامه بدهند. در واقع این صندوق ها، صندوق های 
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ای است که بتوانند رفتار شاخص مبنای صندوق را ها به گونهردیاب هستند که چیدمان دارایی آن
 .تقلید کنند

 صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی
کنند های حاضر در بازار بورس سرمایه گذاری میروی بخشی از سهام شرکت بازارگردانی های صندوق

اصلی این صندوق ها کمک به نقدینگی الزم و تسهیل  دهند. وظیفهها را انجام میآن بازارگردانی و
دهند. خرید و فروش معامالت در بورس است که این کار را از طریق خرید و فروش سهام انجام می

معموال انوا ع صندوق های سرمایه گذاری در بورس یک بازارگردان دارند که نقدشوندگی واحدهای 
توان به ایی است که هنگام سرمایه گذاری در صندوق میهکند و یکی از آیتمصندوق را تامین می

 .آن توجه کرد

 صندوق سرمایه گذاری اهرمی
دانیم که با ریسک باال سر و کار داریم. آید، میدر بازارهای مالی هر کجا که بحث اهرم پیش می

اهرم این ٪ سود کرده باشید، x شود. به طور مثال اگراهرم عاملی است که موجب افزایش سود می
تان شود، دهد. روی دیگر این سکه هم این است که اگر ضرری متوجه سرمایهدرصد را افزایش می

 .کنداهرم این زیان را هم چندبرابر می

شوند. بندی میانواع صندوق های سرمایه گذاری اهرمی در بورس به صورت ممتاز و عادی دسته
شوند. واحدهای صندوق عادی را ص تقسی میصندوق های ممتاز هم خود به دو گروه عام و خا

توان مشابه صندوق های با درآمد ثابت دانست. اما سود و زیان در واحدهای ممتاز چند برابر می
خواهد شد. تفاوت میان واحدهای ممتاز عام و خاص هم در این است که دارندگان واحدهای 

خریداران واحدهای ممتاز عام از  خاص در مدیریت صندوق حق رای دارند. این در حالی است که
 .چنین امتیازی برخوردار نیستند

در این صندوق ها سقف و کف بازدهی مشخص است. سود یا زیان دارندگان واحدهای ممتاز به 
تر شدن مسئله یک مثال را با هم بررسی مازاد یا کسری صندوق های عادی مربوط است. برای واضح

 .کنیممی

دی طی یک دوره، بازدهی فراتر از حدانتظار داشته است. در این حالت، فرض کنید که صندوق عا
شود؟ گیرد. اما مازاد آن چه میسقف سود تضمینی در اختیار دارندگان واحدهای صندوق عام قرار می

شود. این نکته را در نظر بگیرید که دارندگان واحدهای های ممتاز تقسیم میمیان دارندگان صندوق
اند و حاال خودشان قبال به دلیل وضعیت خوب صندوق یک مرتبه سود دریافت کردهصندوق ممتاز 

شود. پس عمال در شرایطی که بازار سهام وضعیت خوبی داشته این مازاد نیز به آن مبلغ اضافه می
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تواند سرمایه را چندین برابر کند. برعکس این باشد، سرمایه گذاری در صندوق های اهرمی ممتاز می
افتد که کسری سود صندوق عادی از محل صندوق ممتاز م در زمان رکود بورس اتفاق میقضیه ه

 .شودجبران می

 ایصندوق سرمایه گذاری پروژه
ها شوند. زمانی که مالکان پروژهاین صندوق ها با هدف تامین مالی پروژه های مختلف تشکیل می

از سازمان بورس این صندوق ها را تاسیس به دنبال تامین مالی طرح خود هستند، با دریافت مجوز 
رود. سپس سرمایه گذاران کنند. به این ترتیب با جمع آوری وجوه سرمایه گذاران، پروژه جلو میمی

شوند و مالک واحدهای صندوق خواهند بود. شان از سهام شرکت برخوردار مینیز به میزان آورده
 .شودآن مشخص می ارزش سهام پروژه نیز با توجه به میزان پیشرفت

شود. در این حالت است که شرکت سهامی خاص به شرکت با اتمام پروژه، عمر صندوق نیز تمام می
شود و پس از آن دارندگان واحد صندوق، به سهامداران آن شرکت تبدیل سهامی عام تبدیل می

 .شوندمی

 صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان
کند. در های ساختمانی هزینه میه را در مسیر پیشبرد پروژهآوری شداین صندوق هم وجوه جمع

ای باید گفت که ارکان این دو صندوق با هم تفاوت دارند. بیان تفاوت این صندوق با صندوق پروژه
ای با یک شرکت سهامی در صندوق زمین و ساختمان مدیر ساخت داریم، ولی در صندوق پروژه

ریت پروژه را به عهده دارد. به غیر از این، صندوق های پروژه خاص سر و کار داریم که وظیفه مدی
 .شوندالزاما به پروژه های ساختمانی محدود نمی

 صندوق سرمایه گذاری امالک و مستغالت
های غیرمنقول است. این صندوق از نوع اساس کار این صندوق ها در سرمایه گذاری در دارایی

ت است که پس از عرضه اولیه واحدهای صندوق، دیگر صندوق های سرمایه گذاری محدود یا ثاب
چنین صدور و ابطال واحدها نیز تحت نظر مدیر صندوق شود. هموجه جدیدی به آن تزریق نمی

های غیرمنقول، میان دارندگان شود. در نهایت سود حاصل از سرمایه گذاری در این داراییانجام می
 .شودواحدهای صندوق تقسیم می
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 مزایا و معایب صندوق های سرمایه گذاری
توان فهمید که مزیت انواع صندوق های سرمایه گذاری در بورس چیست. اما معایبش تاحدودی می

 .کنیمها آشنایید؟ با هم این مزایا و معایب را مرور میبا آنچطور؟ 

 مزایا
 توانید خیلی زمان بگذارید یا اصال دانشش را ندارید که به صورت اگر نمی: جویی در زمانصرفه

چنین شما مستقیم سرمایه گذاری کنید، این صندوق ها بهترین انتخاب برای شما هستند. هم
 .بازار را بسیار رصد کنید. فقط کافی است از حال و هوای کلی آن باخبر باشیددیگر نیاز ندارید که 

 شود مدیریت مزیت دیگر این صندوق ها آن است که باعث می: ای سرمایهمدیریت حرفه
ای هستند و همین مسئله باز هم در کاهش تان در اختیار افرادی قرار بگیرد که حرفهدارایی

 .تریسک سرمایه گذاری موثر اس
 توانید ها ضامن نقدشوندگی دارند، میز آنجایی که بیشتر این صندوقا :قابلیت نقدشوندگی باال

 .تری سرمایه گذاری کنیداز این بابت با خیال آسوده
 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر کرده است که صندوق ها باید متنوع باشند و  :کاهش ریسک

تواند منجر به کاهش ار را پوشش دهند. همین امر میهای نقدی و اوراق بهادانواع دارایی
 .شود و این به نفع سرمایه گذاران خواهد بود ریسک پوشش و

 توانید با برای سرمایه گذاری در صندوق های بورسی می: امکان سرمایه گذاری با مبالغ اندک
خرید یک واحد از صندوق کار خودتان را شروع کنید. اتفاقا بهترین کار همین است که ابتدا با 

 .های کمتر وارد شوید و پس از آن به مرور زمان مبالغ بیشتری را وارد صندوق کنیدسرمایه
 کنند. میین صندوق ها زیر نظر متولی، حسابرس و سازمان بورس اوراق بهادار فعالیت ا :نظارت

تواند از جزئیات عملکرد های صندوق تحت نظارت است و سرمایه گذار میاز این رو تمام فعالیت
 .صندوق مطلع شود

 سرمایه یا باشند )محدود( ثابت سرمایه نوع از توانندمی گذاری سرمایه های صندوق
 و هستند ثابت صندوق واحدهای ثابت، سرمایه های صندوق در )نامحدود(. متغیر
 معامله بورس در صندوق این سپس شوند.می واگذار عمومی عرضه هنگام فقط
 آن، برعکس شد. خواهدن تزریق آن به ایسرمایه هیچ دیگر آن از پس و شودمی

 زمان هر و ندارند محدودیتی آن واحدهای که هستند متغیر سرمایه های صندوق
 .هستند خریداری قابل متقاضیان توسط
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 معایب
 ز آنجا که این صندوق ها از تیم مدیریتی ا :های داخل صندوقتسلط کمتر سرمایه گذار بر دارایی

کنند. مشخصا صندوق را مدیریت می های داخلای برخوردارند، خودشان هم داراییمجرب و حرفه
 .ای که در سرمایه گذاری مستقیم باز است، باز نخواهد بوددر این حالت دست شما به اندازه

 در سرمایه گذاری مستقیم، شما این امکان را دارید که در  :عدم برخورداری از حق رای در مجامع
کند. ین امکان را از شما سلب میمجامع بورسی شرکت کنید. اما سرمایه گذاری در صندوق ها ا

 .البته اگر واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را خریده باشید، این امکان برای شما فراهم خواهد بود
 گیرید در بر است. وقتی که تصمیم میداره این صندوق ها هزینها :های مدیریت صندوقهزینه

ان هزینه اداره صندوق بپردازید. البته گذاری کنید، باید مبلغی را تحت عنواین صندوق ها سرمایه
توان گفت مقدار آن چندان شود و از این منظر میاین مبلغ میان تمام سرمایه گذاران تقسیم می

 .توان این هزینه را نادیده گرفتهم زیاد نیست. هرچند نمی
 خاطر، درست است که این صندوق ها ریسک پایینی دارند اما دقیقا به همین  :میزان سود کمتر

توان انتظار داشت که تر است. حتی در صندوق های جسورانه هم نمیها هم پایینبازده آن
 .تان شود. آن روی این سکه ضرر و زیان استهمیشه سودهای فراوان نصیب

بهترین منبع بررسی وضعیت صندوق های سرمایه 
 گذاری

ها به دست اطالعات بیشتری را در مورد آناید، دوست دارید اگر حاال که با این صندوق ها آشنا شده
کننده باشد. تواند بسیار کمکمی فیپیران بیاورید، سایت مرکز پردازش اطالعات مالی ایران یا همان

کنید و اطالعاتی  توانید به کمک فیلترهای موجود، نوع صندوق موردنظر را انتخابدر این سایت می
ها را ها، قیمت صدور و ابطال و بازدهی ساالنه آننظیر دوره تقسیم سود، کل ارزش خالص دارایی

توانید نمایی از نقشه انواع صندوق های سرمایه گذاری در بورس بررسی کنید. در تصویر زیر می
ها به صورت این صندوقایران را مشاهده کنید که در سایت فیپیران در دسترس است. هر کدام از 

 .جداگانه در این سایت قابل بررسی هستند
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 بهترین صندوق سرمایه گذاری در بورس کدام است؟
توانند جزو پاسخ این سوال را با نگاهی به خطوط باال پیدا خواهید کرد. تمام این صندوق ها می

ه شخصیتی دارید و سطح های سرمایه گذاری باشند. این به شما بستگی دارد که چبهترین گزینه
پذیر نیستید قطعا سرمایه گذاری در صندوقی با استراتژی تان چقدر است. اگر ریسکدانش بورسی

تان نخواهد بود. آیا تحمل دارید که پای ریسک باالی این صندوق بنشینید؟ عکس تهاجمی به نفع
در نظر بگیرید که معموال این قضیه هم برقرار است. به عالوه باید دو مفهوم ترس و طمع را هم 

 .شود افراد فارغ از شخصیت خود، تصمیماتی بگیرند که همه از سر احساسات استباعث می

کنید، باید یادتان باشد که چشم و گوش بسته سراغ فارغ از اینکه در کدام صندوق سرمایه گذاری می
ست، تضمینی وجود ندارد سرمایه گذاری نروید. اگر صندوقی طی ماه گذشته بازدهی عالی داشته ا

که این ماه هم همان بازده عالی را کسب کند. برای پرهیز از افتادن در دام چنین مصایبی، باید 
ای از آنان در مواردی را بررسی کنید. باید بدانید مدیران صندوق چه کسانی هستند و چه پیشینه

ها از سیر تا پیاز این سایت سایت اختصاصی هم دارند. با مراجعه بهها وبدسترس است. صندوق
ی مهم دیگری است چنین مطالعه اساسنامه صندوق نیز مسئلهصندوق را مطالعه و بررسی کنید. هم

توانید بهترین صندوق سرمایه گذاری را انتخاب و در آن افتد. در نتیجه میکه معموال از قلم می
 .سرمایه گذاری کنید
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 جمع بندی
طرفداران خود را دارد. این شیوه سرمایه گذاری مخصوص افرادی  سرمایه گذاری غیرمستقیم هم

است که زمان و دانش کافی را برای سرمایه گذاری مستقیم ندارند. صندوق های سرمایه گذاری از 
توانند به شما کمک کنند تا از یک روند که میجمله ابزارهای سرمایه گذاری غیرمستقیم به شمار می

کنند و در مند شوید. این صندوق ها سرمایه سهامداران را جمع میی بهرهامدیریت منسجم و حرفه
شود کنند. ترکیب هر صندوق با توجه به نوع آن مشخص میهای مختلفی سرمایه گذاری میدارایی

پذیر هستید یا نه، که مبنای آن میزان ریسک و بازده صندوق است. پس فارغ از اینکه ریسک
 .این صندوق ها را انتخاب کنید توانید یکی از انواعمی

 سواالت متداول با پاسخ های کوتاه
 صندوق سرمایه گذاری چیست؟

شود و از انواع های خرد است که توسط تیم مدیریت مجرب اداره میمحلی برای جمع آوری سرمایه
 .رودهای سرمایه گذاری غیرمستقیم به شمار میشیوه

 کدام است؟انواع صندوق سرمایه گذاری در بورس 

صندوق قابل معامله در بورس، صندوق با درآمد ثابت، صندوق سهام، صندوق مختلط، صندوق 
ای، صندوق زمین و شاخصی، صندوق در صندوق، صندوق امالک و مستغالت، صندوق پروژه

ساختمان، صندوق اهرمی، صندوق مشترک، صندوق خطرپذیر، صندوق کاالیی، صندوق بازارگردانی 
 … و

 سرمایه گذاری برای چه افرادی مناسب است؟صندوق 

چنین افرادی که به دنبال افرادی که دانش یا زمان کافی برای انجام معامالت مستقیم ندارند. هم
های با درآمد ثابت توانند در صندوقسودهای تضمینی هستند و اهل ریسک کردن نیستند می

 .سرمایه گذاری کنند

 ؟مزایا صندوق سرمایه گذاری چیست

صرفه جویی در زمان، پوشش ریسک، تضمین نقدشوندگی در صورت وجود ضامن نقدشوندگی، 
 … ای صندوق ومندی از مدیریت حرفهبهره
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 معایب صندوق سرمایه گذاری چیست؟

های مازاد نظیر کارمزد ها، هزینهعدم تسلط بر مدیریت دارایی، عدم امکان حضور در مجامع شرکت
 .سودی عموما کمتر از سود سرمایه گذاری مستقیممدیران صندوق، میزان 
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