ػٌَاى :آًچِ در هَرد طٌذٍق ّای هشتزک سزهایِ گذاری تایذ تذاًین

طیثِ کَارٍیی
کبسضىبس اسضذ حسبثذاسی داوطگبٌ ضُیذ ثبَىش کشمبن
هْذیِ دٍلت آتادی
کبسضىبس اسضذ حسبثذاسی داوطگبٌ ضُیذ ثبَىش کشمبن
هقذهِ:
ثبصاسَبی مبلی دس دٍَ َبی اخیش ثبتحًالت چطمگیشی مًاخهٍ ضهذٌ اوهذ .ثبپیهذاشص ياطه ٍ َهبی
مبلی خذشذ ي اثضاسَبی مبلی خذشذ سفتٍ سفتٍ اص وقص اوحػبسی ياطه ٍ َهبی مهبلی خهبظ ي ثهٍ يشه ٌ
ثبوکُب تبحذيدی کبطتٍ ضذٌ اطت ي خبشگبٌ خبغی ثشای ياطه ٍ َهبشی چهًن غهىذيی َهبی طهشمبشٍ
گزاسی مطتشک 1ي ضشکت َبی طشمبشٍ گزاسی ثب طشمبشٍ ثبص ،اشدبد ضذٌ اطت .ثٍ عجبستی ثسهیبسی اص
مطتششبن ثبوکی ثب پزششش سشسک ثیطتش ثدبی آن کٍ غشفب طپشدٌ گهزاس ثهًدٌ ي ثهٍ طهًد کهک ثهبوکی
اکتفب ومبشىذ،تمبشل ثٍ طشمبشٍ گزاسی دس ثبصاس اص طششق چىیه ياط ٍ َبشی ثشای کست طًد ثیطهتش ي ثهب
سشسک ثبالتش ومًدٌ اوذ .دس اششان ویض ثب سيوهق ثیطهتش ثهبصاس طهُبه ضهبَذ چىهیه گشاشطهی َسهتیک.وقهص
غىذيی َبی طشمبشٍ گزاسی مطتشک اص اشه خُت حبئض اَمیت اطت کٍ خًد ثهٍ عىهًان شهک مهذشش
طجذ داساشی ثشای طشمبشٍ گزاسان دس ضشکت َبی طشمبشٍ گزاسی ویض عمل می کىىذ.
تاریخچِ:
غىذيی َبی مطتشک طشمبشٍ گزاسی ثٍ عىًان اثضاسی دس ثبصاس ثبوًشهٍ ضهىبختٍ ضهذٌ اوهذ .اگشچهٍ
تبسشخ تطکیل غىذيی َبی طشمبشٍ گزاسی ثٍ قشن َدذَک میالدی دس اوگلستبن ثهش مهی گهشدد ،يلهی
ايلیه غىذيی طشمبشٍ گهزاسی ثهٍ ضهکل امهشيصی دس طهب  1991دس ضهُش ثًطهتًن آمششکهب تطهکیل
گشدشذ .اص آن طب تبکىًن ،غىذيی َبی طشمبشٍ گهزاسی دس خُهبن ثهٍ يشه ٌ دسآمششکهب ثهٍ غهًست
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مًفقیت آمیضی فعبلیت خًد سا ادامٍ دادٌ اوذ؛ کطًسَبی دشگش ویض ثب تًخهٍ ثهٍ اَمیهت اشهه قهجهیههههل
غهىهههذيی َهههب ثهههٍ تهطهکهیهههل ي گهسهتههشش غىذيی َبی طشمبشٍ گزاسی اقذاه ومًدٌ اوذ].[6
دس اششان ویض اشه غىذيیَب ثب تًخٍ ثٍ تعششف غًست گشفتٍ دس قبوًن ثهبصاس ايسای ثُهبداس مػهًة
مدلس ضًسای اطالمی دس آرسمبٌ  1881ي ثٍ عىهًان خهبشگضشه مىبطهجی ثهشای طهجذَبی مطهبج اشدهبد
گشدشذٌاوذ.
تؼزیف:
ثش اطبس قبوًن ثبصاس ايسای ثُبداس خمًُسی اطالمی اششان (مبدٌ  1ثىذ  ،)9۲غىذيی طشمبشٍ گزاسی ثٍ
ضشح صشش تعششف ضذٌ اطت:
« وُبدی مبلی اطت کٍ فعبلیت اغلی آن طشمبشٍ گهزاسی دس ايسای ثُهبداس مهی ثبضهذ ي مبلکهبن آن ثهٍ
وسجت طشمبشٍ گزاسی خًد ،دس طًد ي صشبن غىذيی ضششک اوذ».
اّذاف طٌذٍقّای سزهایِگذاری
 اشدبد تىًج دس طشمبشٍگزاسی ي حذاقل کشدن مخبطشٌ
 پبشیه آيسدن َضشىٍَبی اخشاشی
 اطتفبدٌ اص مذشششت ثب تدشثٍ ي حشفٍای
 ثبال ثشدن وقذشىگی دس طشمبشٍگزاسیَب].[3
ارکاى ساسهاًی :
هذیز طٌذٍق سزهایِ گذاری :شک شب ثیص اص شکی غىذيی طشمبشٍ گزاسی مطتشک تبطیس
می کىذ ،آوُب سا ثٍ ثبصاس عشضٍ ي امًس آوُب سا طشپشطتی می کىذ.
هشاٍر سزهایِ گذاری  :مذشش پًلی حشفٍ ای کٍ ثٍ يطیلٍ مذشش غىذيی مطتشک طشمبشٍ
گزاسی ثشای َذاشت طشمبشٍ گزاسی يخًٌ غىذيی مىػًة می ضًد .مذشش غىذيی َمچىیه ثٍ
عىًان مطبيس طشمبشٍ گزاسی عمل می کىذ.

2

تَسیغ کٌٌذُ (ػاهل فزٍش) اطلی  :فشيش غىذيی ثٍ طشمبشٍ گزاسان ،چٍ ثٍ غًست
مستقیک شب اص طششق فشيضىذٌ َبی اشىتشوتی سا َمبَىگ می کىذ.
سزپزست :ثبوک شب مؤطسٍ امیىی کٍ کٍ ثٍ يطیلٍ مذشش غىذيی مطتشک طشمبشٍ گزاسی ثشای
اداسٌ َمٍ ايسای ثُبداس غىذيی تعییه می ضًد.
کارگشار ٍ هاهَر اًتقال اٍراق تْادار :گشيٌ مسئً وگٍ داسی لیست َمٍ طشمبشٍ گزاسان
دس غىذيی َستىذ.
حساتزس :حسبثذاسان مستقلی کٍ ثٍ يطیلٍ مذشش غىذيی طشمبشٍ گزاسی ثشای حسبثشطی َش
طب ي گضاسش سيی غًست َبی مبلی غىذيی وگٍ داضتٍ می ضًوذ.
اهیيٍ-کیل -هؼتوذ :ياحذی کٍ حق مبلکیت ايسای ثُبداس غىذيی سا ( صمبوی کٍ غىذيی ثٍ
عىًان تشاطت ثٍ خبی ضشکت طُبمی طبصمبوذَی ضذٌ اطت) اص طشف داسوذگبن طُبه ثشعُذٌ داسد.
حقًی َب يپبداش َب می تًاوىذ اص شک غىذيی ي شک فشيضىذٌ ثٍ دشگشی ثسهیبس متفهبيت ثبضهىذ
].[6
*دس کطًس مب عاليٌ ثش مًاسد فًی دي سکه مدمع غىذيی ي ضبمه ویض يخًد داسد.

اًَاع طٌذٍق ّای هشتزک سزهایِ گذاری:
 -1طٌذٍق ّای تاسار پَلی:
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طشمبشٍ گزاسی دس ايسای ثُبداس ديلتی ي ضشکتی کًتبٌ مهذت مبوىهذ ايسای خضاوهٍ ،پهزششش َهبی
ثبوکی ي اطىبد ضشکت کٍ داسای سشسک ي ثبصدٌ کک می ثبضىذ.
 -2طٌذٍق ّای دراهذ ثاتت:
طشمبشٍ گزاسی دس ايسای ثُبداسی مبوىذ ايسای قشضهٍ شهب طهُبه ممتهبص کهٍ طهًد طهُبه مهى ک مهی
پشداصوذَ .ذف ،فشاَک ومًدن خششبن عبدی دسامذ ثب سشسک کک ثشای طشمبشٍ گزاسان اطت.
 -3طٌذٍق ّای رٍتِ رشذ یا طٌذٍق ّای ارسش ٍیژُ:
طشمبشٍ گزاسی عمذٌ دس طُبه عبدی ضشکت َبی داخلی ي خبسخی ثهب َهذف دطهتیبثی ثهٍ ثهبصدٌ
ثلىذمذت اطت.
 -4طٌذٍق ّای تؼادلی:
طشمبشٍ گزاسی دس شک پشتفًی تعبدلی طُبه ،ايسای ثُبداس ثذَی ي اثضاسَبی ثبصاس پًلی ثهب َهذف
اشدبد ثبصدٌ َبی معقً ثب سشسک کک اطت.
 -5طٌذٍق ّای جْاًی ٍ خارجی:
غىذيی َبی دسامذ ثبثت ،تعبدلی شب سضذی می تًاوىذ دس ايسای ثُهبداس خهبسخی طهشمبشٍ گهزاسی
کىىذ .طشمبشٍ گزاسی دس کطًسَبی خبسخی داسای سشسک اطت.
 -6طٌذٍق ّای اختظاطی:
طشمبشٍ گزاسی دس شک وبحیٍ خغشافیبشی شب شک غىعت خبظ اطت.
 -7طٌذٍق ّای ٍاتستِ تِ اشخاص (طٌذٍق ّای شاخض):
طشمبشٍ گزاسی دس شک پشتفًی ايسای ثُبداس ثشای اسائٍ شک ضبخع خبظ می ثبضذ.
 -8طٌذٍق ّای اخالق هذار
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طشمبشٍ گزاسی دس ضشکت َبشی کٍ معیبس َبی خبظ اخالقی شب دشىی سا لحبظ می کىىذ].[6
تقسین تٌذی طٌذٍق ّای سزهایِ گذاری اس ًظز فؼالیت
2

طٌذٍق ّای سزهایِ گذاری تا سزهایِ تستِ

اشه غىذيی َب تعذادی طُبه ثبثت مىتطش می کىىذ ي طپس آن َب سا ثٍ ثًسس اسائهٍ ي ثهیه طهشمبشٍ
گزاسان مجبدلٍ می کىىذ .دس اشه غىذيی َب ،طُبه خذشذ ثٍ طًس مستمش مىتطش ومی ضًد يطُبه مًخًد
ثٍ يطیلٍ طشمبشٍ گزاسان اص طششق ثًسس طُبه فشيختٍ می ضًوذ.
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طٌذٍق ّای سزهایِ گذاری تا سزهایِ تاس

دس غىذيی َبی طشمبشٍ گزاسی ثبص تىُب ثخطی اص طهشمبشٍ تضهمیه مهی ضهًد .دس ضهمه دطهتمضد
مذشششت ثشای غىذيی َبی فًی ثیطتش اص طبششغىذيی َب می ثبضذ].[2
ػایذی طٌذٍق ّای هشتزک سزهایِ گذاری
 .1تًصشع ثُشٌ ،طًد شب ثبصدٌ طشمبشٍ غىذيی
 .9افضاشص خبلع دس اسصش طُبه غىذيی].[6

هقایسِ شزکت سزهایِ گذاری ٍ طٌذٍق سزهایِ گذاری
مًضًج

ضشکت طشمبشٍگزاسی

غىذيی طشمبشٍگزاسی

کًچکتششه خضء طشمبشٍ

طُک

ياحذ طشمبشٍگزاسی

يسيد طشمبشٍگزاس

خششذ طُک

غذيس ياحذ طشمبشٍگزاسی
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خشيج طشمبشٍگزاس

فشيش طُک

اث ب ياحذ طشمبشٍگزاسی

مکبویضه قیمت گزاسی

عشضٍ ي تقبضب

خبلع اسصش سيص داساشیُب

طشمبشٍ

ثبثت ،طجق اطبطىبمٍ

متغیش ،دس محذيدٌ تعییه ضذٌ دس اطبطىبمٍ

وحًٌ افضاشص ي کبَص طشمبشٍ

ثشگضاسی مدمع فًی العبدٌ

غذيس ي اث ب ياحذَبی طشمبشٍگزاسی

اسکبن

مدمع عمًمی  ،ثبصسسَ ،یبت مذششٌ ،مذششعبمل

مذشش،ضبمه ،امیه ،حسبثشس

وقذ ضًوذگی

کک

صشبد

ديسٌ فعبلیت

معمًال وبمحذيد

محذيد

هشایا
 -1تٌَع :طشمبشٍ گزاسی دس اوًاج ايسای ثُبداس ،ثٍ کبَص سشسک کمک می کىذ.
 -2تَاًایی خزیذ :دسثسیبسی اص غىذيی َب ،ثب مقذاسوسجتب کمهی داساشهی مهی تهًان طهشمبشٍ
گزاسی کشد.
 -3هذیزیت حزفِ ای :غىذيی َب ثٍ يطیلٍ کسبوی کٍ دس امًسطهشمبشٍ گهزاسی ،تدشثهٍ ي
مُبست ي مىبثع ثشای تحقیق دس مًسد فشغت َبی طشمبشٍ گهزاسی متفهبيت داسوهذ ،مهذشششت مهی
ضًوذ.
ً -4قذیٌگی :طُبه غىذيی َبی مطتشک طشمبشٍ گزاسی دس َش صمبوی می تًاوىهذ ثبصخششهذ
ضًوذ.
 -5اًؼطاف پذیزی :ضشکت َبی غىذيی َبی مطتشک طشمبشٍ گهزاسی چىهذشه غهىذيی
متفبيت سا اداسٌ می کىىذي ثٍ طشمبشٍ گزاساخبصٌ می دَىذ کٍ غىذيی َب سا اص ثهیه غهىذيی َهبی
مطبثٍ ثذين َیچگًوٍ َضشىٍ ای شب ثب َضشىٍ کمی تغییش دَىذ.
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-6کٌتزل ػولكزد :اسصش غىذيی َب َش سيصٌ دس سيصوبمٍ َبی مبلی ي طبشت َبی اشىتشوتهی
گضاسش می ضًد ي طشمبشٍ گزاس می تًاوذ عملکشد طشمبشٍ گزاسی اش سا کىتش ومبشذ].[5
هؼایة
.1ریسک هذیزیت تِ ٍاسطِ ػذم اطویٌاى ًسبثت تبِ ػولكبزد هبذیزیت طبٌذٍق؛
مذششان لغضشوبپزشش ویستىذ ي دس غًستی َک کٍ غىذيی صشبن کىذ ،حقًی خًد سا دسشبفت مهیکىىهذ.
خػًغب اگش تغییش مذششان وبالشق ثب طبصيکبس قبوًوی ثٍطًُلت ممکه وجبضذ ،مطکالت ثیطهتشی اشدهبد
خًاَذ ضذ.
 .9رقیقساسی؛ ثٍعلت تىًجطبصی صشبد ،ثبصدٌَبی ضشکتَبی مختلهف غهىذيی دس میهبن اوجهًٌ
ضشکتَب گک ضذٌ ي اثش کمی ثش عبشذی کل غىذيی داسد.
 .8ػذم فؼالیت در ساػات اداری؛ ياحذَبی طشمبشٍگزاسی دس پبشبن َهش سيص کهبسی ي پهس
اص ثستٍ ضذن ثبصاس ،قبثل عشضٍ اطت ي دس طً سيص ،امکبن ثبصخششذ شب اث ب ياحذَب يخًد وذاسد.
 .1تزخَرداری اس ّشیٌِّای هؼیي؛ دس غىذيی طشمبشٍگزاسی پًشهب ي فعهب  ،ضهشيستب شهک
طشی َضشىٍَبی عملیبت ي دس مًاسدی حقالعمل خششذ شب ثبصخششذ ياحذ طشمبشٍگهزاسی يخهًد داسد
].[5

ّشیٌِ ّای طٌذٍق
الف) ّشیٌِ ّایی کِ اس هحل دارائی ّای طٌذٍق قاتل پزداخت هی تاشٌذ:
َضشىٍ َبی عملیبتی ي مذشششتی کٍ ضبمل مًاسد صشش اطت:
َ .1ضشىٍ َبی تبطیس
َ .2ضشىٍ َبی ثشگضاسی مدبمع غىذيی
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 .3کبسمضد مذشش
 .1کبسمضد متًلی
 .5کبسمضد ضبمه
 .6حق الضحمٍ حسبثشس
 .7حق الضحمٍ ي کبسمضد تػفیٍ غىذيی
 .8حق پزششش ي عضًشت دسکبوًن َب
ب) ّشیٌِ ّائی کِ تایذ تَسط سزهایِ گذار پزداخت شَد:
َضشىٍ َبی فشيش ،حق العمل َبشی َستىذ کٍ طشمبشٍ گزاس صمبن خششذ شب ثبصخششذ طُبه غىذيی
پشداخت می کىذَ .ضشىٍ َبی فشيش صمبن خششذ طهُبه غهىذيی، 1صمهبن ثبصخششهذ طهُبه ، 5دس ثشخهی
مًاسد ممکه اطت َیچ َضشىٍ فشيضی 6دسخًاطت وطًد].[6
ًحَُ هحاسثِ NAV
خبلع اسصش سيص َش ياحذ طشمبشٍ گزاسی دس پبشبن َش سيص ثشاثش اطت ثب اسصش سيص داساشی َهبی
غىذيی دس پبشبن آن سيص مىُبی ثهذَی َهبی غهىذيی دس پبشهبن آن سيص تقسهیک ثهش تعهذاد ياحهذَبی
طشمبشٍ گزاسی وضد طشمبشٍ گزاسان دس پبشبن َمبن سيص .اسصش سيص داساشی َبی غىذيی دس پبشهبن َهش
سيص ثشاثش ثب مدمًج يخًٌ وقذ غهىذيی ،قیمهت فهشيش ايسای ثُهبداس غهىذيی ،اسصش سيص م بلجهبت
غىذيی (و یش طًد تحقق شبفتٍ دسشبفت وطذٌ طپشدٌ َبی ثبوکی ي طهُبه) ي اسصش طهبشش داساشهی َهبی
غىذيی ثٍ قیمت ثبصاس دس پبشبن َمبن سيص اطت.
ثشای محبطجٍ اسصش سيص طًد تحقق شبفتٍ دسشبفت وطذٌ َش طپشدٌ شب يسقٍ مطبسکت ،اص وهش طهًد
َمبن طپشدٌ شب يسقٍ مطبسکت ي ثشای محبطجٍ اسصش سيص طًد طُبه تحقق شبفتٍ دسشبفت وطذٌ ،اص وش
طًد علی الحسبة آخششه ايسای مطبسکت ديلتی ثٍ عاليٌ پىح دسغذ اطتفبدٌ می ضًد .قیمهت اث هب
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ياحذَبی طشمبشٍ گزاسی ثب خبلع اسصش سيص ياحذَبی طشمبشٍ گزاسی ثشاثش اطهت.دس غهًستی کهٍ
پشداخت طًد ثٍ ياحذَبی طشمبشٍ گزاس دس و ش ثبضذ ،مجبلغ ي صمبن َبی پشداخهت طهًدَبی مهزکًس
دس امیذوبمٍ پیص ثیىی می ضًد.دس غًستی کٍ غىذيی ثشای اودهبه َشگًوهٍ پشداخهت اص محهل يخهًٌ
وقذ خًد ثٍ طشمبشٍ گزاسان م بثق مًاد اطبطىبمٍ ،يخًٌ وقذ کبفی دس اختیبس وذاضتٍ ثبضذ ،مذشش ثبشذ ثهٍ
مًقع وسجت ثٍ تجذشل داساشی َبی غىذيی ثهٍ وقهذ اقهذاه کىهذ تهب يخهًٌ وقهذ کهبفی ثهشای اودهبه اشهه
پشداخت َب دس حسبة َبی ثبوکی غىذيی فشاَک ضًد .دس غًستی کهٍ دي سيص کهبسی قجهل اص مًعهذ
مقشس ثشای پشداخت ،مذشش پیص ثیىی کىذ کٍ يخًٌ وقذ کبفی دس مًعذ مقشس دس حسهبة َهبی ثهبوکی
غىذيی ثشای اودبه اشه پشداخت َب فشاَک وخًاَذ ضهذ ،مًفهف اطهت تهب پبشهبن َمهبن سيص ،کسهشی
يخًٌ وقذ سا ثٍ ضبمه اطالج دَذ.
دس اشه غًست ضبمه مًفف اطت حذاکثش تب پبشبن سيص ثعذ ،میضان کسهشی يخهًٌ مهزکًس سا ثهٍ
حسبة غىذيی ياسشض کشدٌ ي دسخًاطت غذيس ياحذَبی طشمبشٍ گزاسی سا اص محل اشهه يخهًٌ ثهٍ
مذشش اساشٍ دَذ تب ياحذَبی طشمبشٍ گزاسی ثٍ تعذاد متىبطت ثب يخهًٌ پشداخهت ضهذٌ ،ثهٍ وهبه ضهبمه
غبدس ضًد .دس محبطجٍ قیمت غذيس ياحذَبی طشمبشٍ گزاسی ثشای ضبمه غشفب دس اشه مًسدَ ،ضشىهٍ
َبی خششذ ايسای ثُبداس مى ًس ومی ضًد].[4
حذاقل ٍ حذاکثز هیشاى هشارکت در طٌذٍق ّای هشتزک سزهایِ گذاری
متًلی ،حسبثشس ي اضخبظ ياثستٍ ثٍ آن َب دس صمبن تػذی خًد ثهٍ اشهه طهمت َهب ومهی تًاوىهذ
مبلک ياحذَبی طشمبشٍ گزاسی غىذيی ثبضىذ .مذشش دس طً صمبن تػذی خًد ثهٍ اشهه طهمت ثبشهذ
َمًاسٌ حذاقل پىح دسغذ میضان حذاقل تعذاد ياحذَبی طشمبشٍ گزاسی غىذيی سا مبلهک ثبضهذ .ثهٍ
غیش اص متًلی ،حسبثشس ،مذشش ي مًطسبنَ ،ش طشمبشٍ گزاس دس َش صمبن ثبشذ حذاقل  1۲ياحذ طهشمبشٍ
گزاسی سا مبلک ثبضذ].[4
ًحَُ حوایت اس سزهایِ گذاری در طٌذٍق ّای هشتزک سزهایِ گذاری
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غىذيی َب ثٍ طًس قبثل مالح ٍ ای دس قیمت ي دس پبطخ ثٍ تغییهشات اقتػهبدی ،وهش َهبی ثُهشٌ،
وش َبی مجبدلٍ خبسخی ي ثقیهٍ تغییهشات اقتػهبدی ،ياکهىص وطهبن مهی دَىهذ .وًطهبوبت فهًی ثبعه
کبَص اسصش طشمبشٍ گزاسی می ضًد ي کسی ومی تًاوذ اص طشمبشٍ گهزاس حمبشهت کىهذ .امهب قهًاویه
يطیبطت َبی اشدبد ضذٌ ،ثٍ طشمبشٍ گزاس اطمیىبن می دَذ دس طهشمبشٍ گهزاسی اش خًاوهت احتیهب
سعبشت می ضًد .ثشای مثب  ،داساشی َبی غىذيی ثبشستی ثٍ طهًس خذاگبوهٍ ثهٍ يطهیلٍ شهک ثبوهک شهب
ضشکت امبوی اداسٌ ضًدَ .ش طبلٍ ویض شک حسبثشس مستقل سيی عملیبت مبلی غهىذيی گهضاسش مهی
دَذ .فشيضىذٌ َبشی َک کٍ معبمالت غىذيی سا ثشای مطتشی اخشا مهی کىىهذ ،تحهت قهًاویه مشثًطهٍ
َستىذ].[6
ػَاهل هَثز در ارسیاتی اثز تخشی کٌتزل ّای داخلی در طٌذٍق ّای هشبتزک
سزهایِ گذاری:محیط کىتشلی،اسصشبثی سشسک،اطالعبت ي استجبطبت،پبشص ].[3
ضزٍرت تشكیل طٌذٍق ّای هشتزک سزهایِ گذاری در ایزاى
دس ثًسس کطًسمبن ،شکی اص مطکالتی کٍ اکثش ضهشکت َهبی پزششفتهٍ ضهذٌ يضهشکت َهبی طهشمبشٍ
گزاسی ثب آن مًاخٍ می ثبضىذ ،کمجًد وقذشىگی اطت .يخًد غىذيی َبی طهشمبشٍ گهزاسی مختلهف
دس اششان ،امکبن طشمبشٍ گزاسی دس ثبصاس طشمبشٍ سا ثشای افشادی کٍ اص طشمبشٍ خشد ي تخػهع پهبشیه،
دس مذشششت طجذ طشمبشٍ گزاسی داسوذ سا فشاَک می کىذ .ثب اشه يخًد َش طشمبشٍ گزاس ویبص ثٍ حهذاقل
آضىبشی ثب مفبَیک طشمبشٍ گزاسی سا داسد تب ثتًاوذ ثیه غىذيی َبی مختلف ثش اطبس اسصشهبثی غهحی
شکی سا ثشگضشىذ ي دس طً ديسان طشمبشٍ گزاسی ثتًاوذ ثب م بلعٍ فعبلیت َبی غهىذيی ،عملکهشد آن
سا اسصشبثی کىذ.
دس حب حبضش تعذاد صشبدی ضشکت متقبضی يسيد ثٍ ثًسس می ثبضىذ ي ثب تًخٍ ثٍ طیبطت خػًغی
طبصی ضشکت َبی ديلتی ثٍ يش ٌ ثبوک َب ي ثیمٍ ،ویبص ثٍ وقذشىگی دس ثًسس ايسای ثُهبداس ديچىهذان
ضذٌ اطت.ثب و بست دقیق طبصمبن ثًسس ثش اشه ضشکتُب ،سشسک وکً پهً طهشمبشٍ گهزاسان دس اشهه
غىذيی َب تقششجب ثٍ غفش سطیذٌ اطت.
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دس کىبس دٌَب غىذيی طشمبشٍگزاسی ثضسگ ي کًچک فعهب دس ثهًسس ،غهىذيی طهشمبشٍگهزاسی
اسصی شکی اص غبشجبن ثضسگ اشه سيصَبی ثًسس محسًة میضًد.
غىذيی طشمبشٍگزاسی ثشای اششاویبن مقیک خبسج عالقٍمىذ ثهٍ حضهًس دس ثهًسس اشهشان قبثهل تًخهٍ
اطههت .متبطههفبوٍ ثههشای پههزششٌوًشسههی دس غههىذيیَههبی طههشمبشٍگههزاسی سشههبلی فعههب دس ثههًسس،
طشمبشٍگزاسان خبسخی ثب مطکالتی چًن مطکالت قبوًوی غذيس ي پزششٌوًشسی طُبه ثٍ دلیل عهذه
دطتشطی ثٍ دفبتش کبسگضاسی ،وقل ي اوتقب اسص ثٍ داخل کطًس ي ثبلعکس ي مُمتش اص َمهٍ وًطهبوبت
وش اسص مًاخٍ َستىذ .اشه مًاوع اوگیضٌ حضًس طشمبشٍگزاسان اششاوی ي خبسخی ثهشای مطهبسکت دس
غىذيیَب سا کبَص میدَذ.
تالش مدذد ضشکتَبی تبمیه طشمبشٍ ثهشای س فهع مًاوهع ي مطهکالت قجلهی ي کىهًوی ،اشدهبد ثسهتش
قبوًوی ثشای وقل ي اوتقب اسص ثٍ داخل اششان ي ثبلعکس ،معشفهی ي ثبصاسشهبثی حشفهٍای غهىذيیَهبی
اششاوی ي دس کىبس آن اطتقجب طشمبشٍگزاسان میتًاوذ فػل خذشذی اص حضًس مًثش ي مفیهذ اششاویهبن
خبسج اص کطًس دس اقتػبد کطًس سا می تًاوذ سقک ثضوذ.
پاًَشتْا:
Mutual funds.1
Open-ended fund.2
Closed-ended fund.3
A front-end load.4
A back-end load.5
No-load.6
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