
Mutual Funds   : )صندوق سرمایه گذاری مشترک( 

و بر روی یک دارایی و اوراق هایی مثثل سهام و اوراق به اصطالح مثل یک استخر پولی هستش که پول تمامی سرمایه گذاران در آن جمع آوری شده 

 های دولتی و خیلی موارد دیگر سرمایه گذاری انجام میگیره  .

 که این صندوق های سرمایه گذاری توسط مدیرانی حرفه ای و مجرب و ومتخصص اداره میشه 

 سرمایه گذاران ایجاد کنند  که این مدیران یا تصمیماتشون در تالش هستند که صندوق هایی سود ده رو برای

 که تمامی اهداف و عملکرد های این صندوق سرمایه گذاری مکتوب هستند و تمامی اعضا میتوانند مشاهده کنند 

 اجازه دسترسی به صندوق سرمایه گذاری رو به سهام داران خورد میدهد mutual fundsصندوق های سرمایه گذاری مشترک یا همان 

 

 تمامی سهامداران هم در سود و هم در ضرر صندوق سرمایه گذاری سهیم هستند 

انجام  یکی از مزایای خوب این نوع از سبد های سرمایه گذاری تنوع در سبد خزید هستش که اگر شما بر روی یکی از این صندوق ها سرمایه گذاری رو

 کلی دسته بندی از سهام ها سرمایه گذاری را انجام داده اید  بدید به طور خود به خود انگار بر روی

 ه این صندوق ها به دسته های متفاوتی تبدیل میشوند که این دسته بندی ها بر اساس دارایی هایی هستش که بر روی سرمایه گذاری انجام میگیر

تی از اعضا گرفته میشود که البته بعصی از این صندوق ای سرمایه این صندوق های سرمایه گذاری یک نرخ ساالنه دارن که به عنوان کارمزد مدیری

% ارزش سرمایه سرمایه گذار  3تا  0 .1هستش و معموال نرخ اون بین EXPENSE RATIOگذاری دارای کمیسیون هم هستند که نام این کارمزد مدیریتی 

 میباشد 

 

 

  NAVها یا همان صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله بر اساس  etfر و یا حتی قیمت گذاری هر یک سهام های این صندوق های سرمایه گذاری مشت

یا معادل فارسی آن ارزش خالص دارایی های یک سهام گفته میشود که در این روش محسابه آن مقدار ارزش کل دارایی ها   net asset valueیا همان 

 داد سهام آن میباشد .و اوراق های یک صندوق سرمایه گذاری مشترک تقسیم بر تع
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یا همان صندوق سرمایه   mutual fundsکه این قیمت گذاری و محاسبه قیمت بعد از پایان هر روز معامالتی محاسبه میشود و این به این معنا هستش که 

 زار قابل خرید و فروش میباشد .گذاری مشترک در طول روز معامله نمیشود بلکه بعد از ساعت و تایم با

 روش میباشد : 3خب حاال راه های کسب درامد برای سرمایه گذاران در این صندوق های سرمایه گذاری به 

 روش اول : سود تخصیص یافته شرکت هاست که بعد از تخصیص سود صندوق های سرمایه گذاری مشترک این سود رو بین اعضا تقسیم میکنند 

 

 

 

ود روش دوم : زمانی هستش که یک سهام که خریداری شده رشد میکنه و مدیر سرمایه گذاری تصمیم به فروش اون سهام با قیمت باالتر میگیره و س

 خوبی رو نسیب اعضا صندوق میکنه که یکی از اصلی ترین راه های کسب درامد صندوق ها همین هستش 



 
رزش روش سوم : فکر کنید مانند روش دوم سهام های یک شرکت با ارزش میشوند ولی مدیر صندوق تصمیم به نفروختن این سهام میگیره که  در این ا

دارایی هاش و ارزش روز هر یک برگ سهام شما باال میرود که دلیلش رو چندی قبلد گفتیم آن هم محاسبه ارزش یک صندوق بر اساس ارزش خالص 

 سهام هاش میباشد 

 
ید و میرسیم به بحث خرید و فروش سهام ای ن صندوق های سرمایه گذاری مشترکک که شما میتونید آنهارو از شرکت های سرمایه گذاری خریداری کن

اگر به دنبال معامله گری بر روی این صندوق ها هستید بهتر هستش که به دنبال صندوق های  ولیو سرمایه گذاری خودتون رو از این طریق انجام دهید 

ویدیو های مربوطه میتوانید به جلسه آموزشی ها بروید چون برای معامله گری بسیار مناسب تر هستند و شما برای دیدن  ETF سرمایه گذاری قابل معامله 

 ها هستش مراجعه فرمایید  ETFی که مربوط به معرف 143و  142  و  141

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

.دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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