
 

 

                       

 گزینه بهترین ثابت درآمد با گذاری سرمایه صندوق

 گریز ریسک افراد برای

توان به شکل کامل آن را محو ناپذیر که نمیریسک در بازارهای مالی امری است اجتناب

ای است که ها را تا حد مطلوبی کم کرد و این همان مسئلهتوان آنکرد و از بین برد. اما می

توان به دنبال آن بود. بر همین اساس صندوق سرمایه در صندوق های سرمایه گذاری می

کند که با ریسکی پایین بتوانیم سرمایه گذاری بت این امکان را فراهم میگذاری درآمد ثا

کنیم و از آن سود ببریم. اما سوال اینجاست که صندوق درآمد ثابت چیست و بهترین آن 

ی توضیحاتی کامل در ائهقصد دارد با ار اخبار بورس .کدام است و کارمزد آن چقدر است

این خصوص، مسیر را برای انتخاب یک صندوق درآمد ثابت با بیشترین سود هموار کند تا 

 .بهتر بتوانید برای سرمایه گذاری تصمیم بگیرید
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 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت چیست؟
 در گذاری سرمایه های صندوق انواع یکی از )Fixed Income (صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

است که اتفاقا خیلی هم پرطرفدار است. چرا؟ به دلیل مزایایی که دارد. البته این مزایا را در  بورس
 .هاداشته باشیم بر ماهیت و سازوکار این صندوق دهیم. اما اول بهتر است نگاهیادامه توضیح می

ها، سود سرمایه گذاری معموال ثابت است. مدیر صندوق ترکیبی از اوراق با درآمد در این صندوق
تواند کند. همین نسبت سرمایه گذاری است که میها سرمایه گذاری میثابت را انتخاب و روی آن

ت کمتر کند. افرادی که مشتاق سرمایه گذاری ها را هم به نسبریسک صندوق را کم و طبیعتا بازده آن
در صندوق درآمد ثابت هستند حتما باید به این مسئله توجه کنند و توقع نداشته باشند که در کنار 

 .کاهش ریسک به دنبال سودی بسیار زیاد باشند
ها کم است، پس چرا سراغ آید این است که خب اگر سود این صندوقسوالی که اینجا پیش می

ها نرویم. پاسخ این است که صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت حتی گذاری در بانکردهسپ
با وجود سود اندک معموال سودی بیشتر از سود بانکی دارند و همین باعث جذابیت این صندوق 

رکت شان در بازارهای مالی شخواهند با پولشود که سرمایه خیلی زیادی ندارند و میبرای افرادی می
ها هم روزشمار است که همین نکته نیز امتیازی مثبت برای کنند. البته به جز این، سود این صندوق

 .شودها محسوب میآن

 های صندوق درآمد ثابتترکیب دارایی
از سرمایه به اوراق با درآمد ثابتی  ٪۷۵ورتی است که ها معموال به صترکیب دارایی در این صندوق

اختصاص پیدا  اسالمی خزانه اسناد مانند اوراق مشارکت دولتی و سازمانی، اوراق سپرده بانکی و
 .شودها سرمایه گذاری میکند و بقیه در سهام شرکتمی

هم باشد. هرچه میزان  ٪۸۵و تا  ٪۷۵البته ممکن است این نسبت برای اوراق درآمد ثابت بیشتر از 
رود. یعنی اگر سرمایه گذاری در سهام بیشتر باشد، ریسک این صندوق ها هم به نسبت باالتر می

اند سود بیشتری اشد، صندوق هایی که بیشتر در سهام سرمایه گذاری کردهشرایط بازار صعودی ب
خواهند داشت اما در شرایط نزولی بازار، موجب ضرر و زیان بیشتری خواهند شد. پس اگر قصد 

ها را مدنظر قرار دهید و مطمئن سرمایه گذاری در این صندوق ها را دارید، باید ترکیب دارایی آن
 .مدیریت صندوق با آنچه مدنظر شماست مشابهت داردباشید که سازوکار 

 انواع صندوق درآمد ثابت
یا  معامله قابل های صندوق شوند. یکیصندوق های درآمد ثابت به طور کلی به دو دسته تقسیم می

ها، ETF مبتنی بر صدور و ابطال. برای سرمایه گذاری در ها هستند و دیگری صندوق هایETF همان
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داشته باشید و فرایندی را دقیقا مطابق فرایند خرید سهام دنبال کنید. به این معنا  بورسی کد باید
خریداری خرید ولی به جای سهام واحدهای صندوق سرمایه گذاری را می که انگار دارید سهام

های توانید آن را بفروشید یا مجددا خرید کنید و به دارایی. هر زمان هم که دلتان بخواهد میکنیدمی
 .اضافه کنید خود

نوع دیگر هم شامل صندوق های صدور و ابطال است که برای سرمایه گذاری در این صندوق ها 
تونید صرفا با مراجعه به سایت یا سامانه اختصاصی صندوق ه کد بورسی نیازی ندارید و میدیگر ب

ها دیگر قابلیت خرید و فروش ندارند و زمانی که اقدام به خرید واحدهای آن کنید. این صندوق
 خواهید انصراف خود را اعالم کنید باید اقدام به ابطال واحدهای سرمایه گذاری کنید. در اینمی

 .توانید واحدهای صندوق را بفروشیدشرایط با همان قیمتی که در ابتدا خرید کرده بودید می

 محاسبه و تقسیم سود در صندوق های درآمد ثابت
شوند. بندی میاز سوی دیگر صندوق های درآمد ثابت به لحاظ تقسیم سود هم در دو گروه دسته

های زمانی مشخص سودی ای دارند. یعنی در بازههایی هستند که تقسیم سود دورهیکی صندوق
شود. در این ماهه و یا ساالنه حساب سرمایه گذاران واریز میماهه، ششبه صورت ماهانه، سه

کند و پس از ابطال واحدهای صندوق همان مبلغ اولیه را ها اصل سرمایه معموال تغییر نمیصندوق
 .بودند کسب خواهند کرد ها پرداختهکه برای خرید آن

التفاوت ناشی از قیمت ها مابهنوع دیگر صندوق های بدون تقسیم سود هستند. در این صندوق
ها سود گیرد. این صندوقداران تعلق میصدور و ابطال همان مبلغی است که به عنوان سود به سهام

 .مرکب دارند

هایی که تقسیم سود ندارند، این مبلغ به ارزش واحدهای صندوق اضافه تر در صندوقبه زبان ساده
شود و به ٪ سود کنید، این میزان به ارزش واحدهای شما اضافه میx شود. یعنی اگر قرار باشدمی

سود خود توانید گیرد. در نهایت با فروش واحدهای خود میشکل سود نقدی در اختیارتان قرار نمی
 .را برداشت کنید

 ویژگی ها و مزایای استفاده از صندوق درآمد ثابت
ها را هم تشکیل خورد که البته به نوعی مزایای آنها به چشم میچند ویژگی مهم در این صندوق

 :کنیمدهد. با هم این موارد را مرور میمی
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 ریسک پایین
ذاری در صندوق های با درآمد ثابت متمایل شود افراد به سرمایه گترین دلیلی که موجب میمهم

شوند، ریسک پایین آن است. سرمایه گذاری در اوراق دولتی و درآمد ثابت ریسک کار را پایین 
تان را راحت کند. پس تواند خیالی معتبری دارند و این امر میآورد. چرا که این اوراق پشتوانهمی

توانید نگاهی ی زیادی هم در اختیارتان نیست، میگریز دارید و سرمایهاگر شما شخصیتی ریسک
 .ها داشته باشیدهم به این صندوق

 مدیریت کارآمد
تواند شود، همین مسئله میها توسط متخصصان اداره میاز سمت دیگر از آنجا که این صندوق

دارد ی آرامش خیال بیشتری باشد و شروع خوبی برای فردی باشد که چندان از بورس اطالع نمایه
ها این است که با اش را در این بستر وارد کند. تمام تالش صندوقولی دوست دارد که سرمایه

 .های بیشتری را جذب کنندمدیریت بهینه، بتوانند بازدهی صندوق را باال ببرند و سرمایه

 کارمزد پایین و معافیت مالیاتی
هستند. مبلغ  مالیات از معاف ست کههای صندوق های سرمایه گذاری این اترین ویژگییکی از مهم

ها بپردازید که در هنگام انجام بسیار ناچیزی هم بابت کارمزد خرید و فروش باید به این صندوق
شود. کارمزد صندوق های درآمد ثابت در خرید و فروش برابر است که تان کسر میمعامله از حساب

 .۰٫۰۰۱۴۵است و در مجموع برابر است با  ۰٫۰۰۰۷۲۵معادل 

 نقدشوندگی
آید این است که آیا این صندوق ها همیشه سود ثابت دارند؟ با قطعیت سوالی که پیش می

شود. باید نگاهی مشخص می بازارگردان توان به این سوال پاسخ داد. اینجاست که نقشنمی
یا ارزش خالص دارایی صندوق داشته باشیم. گاه به دلیل تقاضا یا عرضه زیاد ممکن است  NAV به

شود وارد عمل می نقدشوندگی ضامن خود فاصله بگیرند. در این شرایط NAV واحدهای صندوق از
ی اصلی برگرداند کند قیمت هر واحد را به محدودهو با خرید یا فروش واحدهای صندوق سعی می
 .و شیب ثابت قیمت این صندوق ها را حفظ کند

 سود بیشتر از سود بانکی
ذاری با درآمد ثابت، سودی که از خرید این واحدها های صندوق سرمایه گبه دلیل ترکیب دارایی
شود از سود بانکی بیشتر است. البته ممکن است در شرایط بد و نزولی بازار، نصیب سرمایه گذار می
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ها ارزش سرمایه نیز در چنین در این صندوقاین مسئله نقض شود اما به طور کلی برقرار است. هم
 .شودحفظ می تورم برابر

 امکان سرمایه گذاری با مبلغ کم
هایی بسیار پایین هم اقدام به خرید واحدهای آن کنید. توانید با سرمایهدر این صندوق ها حتی می

تواند خرید یکی از واحدهای صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال این میزان میدر مورد صندوق
ل برای هر های قابل معامله هم، حداقل سرمایه به اندازه حداقل میزان قابل قبوباشد. برای صندوق

 .سفارش در بورس است

 سود روزشمار
ها شاره کرد که این توان به روزشمار بودن آناز جمله دیگر ویژگی های صندوق های درآمد ثابت می

خورد. یعنی هر زمان که اقدام به فروش واحدهای صندوق های بانکی به چشم نمیمسئله در سپرده
 .را دریافت کنیدتوانید به صورت روزشمار سودتان کنید، می

هایی که سود واریزی دارند آیا خرید واحدهای صندوق
 فقط در ابتدای ماه ممکن است؟

دهیم. فرض کنید شما در روز بیستم ماه اقدام به خرید پاسخ این سوال را با یک مثال شرح می
یعی کنید. در این تاریخ صندوق بخشی از رشد خود را انجام داده است. طبواحدهای صندوق می

 .است که قیمت واحدها از قیمت آغاز ماه بیشتر است

ناموت  ۱۰۱۵ناموت است، شما در روز بیستم هر واحد را  ۱۰۰۰یعنی اگر در ابتدای ماه قیمت هر واحد 
کنید ناموت سود می ۳رسد. پس شما ناموت می ۱۰۱۸خرید. فرض کنیم قیمت در انتهای ماه به می

گردد. در نتیجه در جریان این فرایند شما ناموت برمی ۱۰۰۰ا به و قیمت بعد از تقسیم سود مجدد
اید؟ پاسخ منفی ناموت. آیا ضرر کرده ۱۰۰۰ناموت پرداخت کردید، ولی االن قیمت رسیده به  ۱۰۱۵

دهد. یعنی کاری ندارد که چه موقع آن واحدها را ناموت سود نمی ۳است. چون صندوق به شما 
ناموت به ازای هر  ۱۸دهد که در این مثال برابر است با ه را به شما میاید. سود کامل یک ماخریده
 .واحد

کنید دارید واحدها را از یک ی ماه اقدام به خرید واحدهای صندوق میدر حقیقت وقتی در میانه
کنید در واقع حکم سود خرید. پس آن مبلغ اضافی را که برای خرید پرداخت میی دیگر میفروشنده
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کنید ولی در انتهای ماه صندوق آن ناموت اضافه به آن فرد پرداخت می ۱۵ا دارد. یعنی شما آن فرد ر
ی واحدها ی ماه سودی را به فروشندهدهد. پس به طور خالصه شما در میانهمبلغ را به شما پس می

هم پردازد. پس مدهید و صندوق به جای آنکه سود را در اختیار آن فرد قرار دهد به شما میمی
خرید. چون تفاوتی در میزان سودتان نخواهد نیست که واحدهای این صندوق را چه موقعی می

 .داشت

 بهترین صندوق درآمد ثابت کدام است؟
برای اینکه بتوانیم در بهترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنیم، باید هنگام 

 :اند ازترین این فاکتورها عبارتمهم انتخاب صندوق به چند معیار مهم توجه کنیم.

 نحوه پرداخت سود صندوق 
 مدیران و سبدگردانان صندوق 
 تراز مالی 
 وجود ضامن نقدشوندگی 
 های گذشتهسوابق و بازدهی دوره 
 کننده صندوقسازمان تاسیس 
 گزارش عملکرد 
 های صندوق و میزان رشد آنارزش دارایی 
 هایحجم معامالت صندوق ETF 

تهران با هم مقایسه کنید تا  بورس فناوری مدیریت شرکت سایتاین فاکتورها را در وبتوانید می
 .بتوانید یک صندوق درآمد ثابت با بیشترین سود پیدا و در آن سرمایه گذاری کنید

 جمع بندی
ها برای افرادی هستند که دوست ترین و بهترین گزینهصندوق های سرمایه گذاری یکی از مطمئن

ها ریسک دارند در بازار بورس سرمایه گذاری کنند اما از ریسک آن واهمه دارند. البته تمام صندوق
ران و حتی افراد کاای عالی برای تازهتواند گزینهکمی ندارند. اما در این میان صندوق درآمد ثابت می

ها بیشترین بخش دارایی صندوق به اوراق با درآمد ثابتی ی بازار باشد. در این صندوقخبره
های معتبر و دولتی دارند و همین مسئله ریسک سرمایه گذاری شود که پشتوانهاختصاص داده می

اکتورهایی مانند کند. پیدا کردن یک صندوق درآمد ثابت با بیشترین سود با توجه به فرا کم می
 .پذیر استی مدیران صندوق، گزارش عملکرد و میزان بازدهی امکانسابقه
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 سواالت متداول با پاسخ های کوتاه
 ؟چیست ثابت درآمد گذاری سرمایه صندوق

های صندوق به از دارایی ٪۸۵تا  ۷۰یکی از انواع صندوق سرمایه گذاری است که در آن چیزی بین 
ها شود و مابقی صرف خرید سهام و حق تقدم شرکتاختصاص داده می اوراق با درآمد ثابت

 .شودمی

 ؟است کدام ثابت درآمد با گذاری سرمایه های صندوق انواع

های صدور و ابطال و یا صندوق (ETF) ها ممکن است به شکل قابل معامله در بورساین صندوق
 .باشند

 ؟شودیم محاسبه چطور و است چقدر ثابت درآمد صندوق سود

رود. اما تقسیم سود ندارند و به جای آن ارزش واحدهای صندوق باال می ETF هایصندوق
کنند که درصد ای سود را میان دارندگان صندوق واریز میهای صدور و ابطال به صورت دورهصندوق

 .آن کمی کمتر از سود بانکی است

 ؟کرد پیدا ودس بیشترین با را ثابت درآمد صندوق بهترین توانمی چطور

ی مدیران صندوق، عملکرد و بازدهی، تراز مالی، برای این کار باید فاکتورهای مهمی مانند سابقه
 .ی مناسب را انتخاب کنیدرا در نظر بگیرید و پس از انجام تحقیقات، گزینه… ضامن نقدشوندگی و 

 ؟چیست ثابت درآمد صندوق مزایای

مندی از مدیریت کارآمد، سود روزشمار و حفظ مالیاتی، بهرهنقدشوندگی باال، ریسک پایین، معافیت 
 .ارزش در برابر تورم

 ؟چیست ثابت درآمد صندوق عیب

گیر نیست و به همین ها ریسک پایینی دارند متعاقبا سودشان هم چشماز آنجا که این صندوق
 .دانندها میخاطر برخی این نکته را عیب این صندوق
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 ؟است افرادی چه مناسب ثابت درآمد صندوق

ها حتی خواهند کمتر ریسک کنند. البته این صندوقاین صندوق برای افرادی مناسب است که می
شان را به خرید ی خوبی است و معموال این افراد بخشی از سرمایهای هم گزینهبرای افراد حرفه

بازار چندان  دهند. این امر به ویژه در دورانی که وضعیتواحدهای این صندوق اختصاص می
 .تر استمناسب نیست پررنگ
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