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صندوقهای سرمایهگذاری؛ ابزاری برای حفظ و تقویت ارزش دارایی

صندوقهای سرمایهگذاری شامل ترکیبی از داراییهای مالی هستند و انواع گوناگونی دارند که مهمترین آنها صندوقهای
سرمایهگذاری با درآمد ثابت ،صندوقهای سرمایهگذاری در سهام ،صندوقهای سرمایهگذاری مختلط و صندوقهای سرمایهگذاری
اختصاصی بازارگردانی هستند .این صندوقها ،نهادهای مالی هستند که پول افراد را جمعآوری کرده و در داراییهای گوناگون
سرمایهگذاری میکنند و افراد به نسبت سرمایهگذاری خود ،در سود یا زیان صندوق ،شریک هستند .صندوقهای سرمایهگذاری بر
اساس انواع مختلف داراییهای خود ،درجه ریسکپذیری متفاوتی دارند .طی دوازده ماهه منتهی به خرداد  ،1399بازدهی این صندوقها
حدود  433درصد بوده که حتی از بازدهی کل بورس تهران در مدت زمان مشابه نیز بیشتر است .با توجه به شرایط کنونی بازار
سرمایه ،بهره گیری از این صندوقها به ویژه برای افرادی که آشنایی کافی با بازار بورس ندارند و خانوارهایی که نگران کاهش ارزش
دارایی خود هستند ،مفید به نظر میرسد ،اما برای انتخاب آنها باید مواردی لحاظ شود که در این گزارش به برخی از آنها پرداخته
میشود.
تهیه شده توسط مهسا رجبی ژناد
مرداد 1399
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مقدمه
صندوقهای سرمایهگذاری شامل ترکیبی از داراییهای گوناگون مالی میشوند .این صندوقها ،نهادهای مالی هستند که پول
افراد را جمعآوری کرده و در اوراق بهادار متنوع سرمایهگذاری میکنند و افراد دارنده گواهیهای این صندوقها به نسبت
سرمایهگذاری خود ،در سود یا زیان صندوق شریک هستند .صندوقهای سرمایهگذاری بر اساس نوع ،ممکن است وجوه
جمعآوری شده را در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت ،سهام و حق تقدم سهام ،پروژه ساختمانی ،طال ،ارز و غیره ،که مشخصات
آنها در امیدنامه صندوق ذکر شده است ،سرمایهگذاری کنند.
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ،صندوقهای سرمایهگذاری نقش مهمی را در بازارهای سرمایه ایفا کرده و سرمایههای
سرگردان را به بخشهای مولد و فعال جامعه هدایت میکنند .صندوقهای سرمایهگذاری میتوانند نقش اساسی را در کاهش
تورم ،افزایش تولید و بهبود بهرهوری از طریق اتخاذ رویکردها و سیاستهای مناسب داشته باشند.
از مزایای صندوقهای سرمایهگذاری میتوان به مدیریت تخصصی سرمایه افراد توسط مجموعهای از متخصصان حرفهای،
کاهش ریسک سرمایهگذاری از طریق سرمایه گذاری در اوراق و سهام مختلف ،افزایش بازدهی سرمایهگذاری از طریق کاهش
سرانه هزینههای تامین نیروی متخصص و نرمافزارهای تخصصی ،انجام سریع و آسان خرید و فروش واحدهای صندوقهای
سرمایهگذاری ،جلوگیری از رفتارهای هیجانی سرمایهگذاران به دلیل نقش واسطهای آنها بین سرمایهگذاران و بازار سرمایه و
بهرهمندی از مدیران حرفهای و متخصص ،اشاره کرد.

وضعیت کلی صندوقهای سرمایهگذاری در ایران
مطابق نمودار  ،1در پایان خرداد  ،1399ارزش سهام و ارزش کل داراییهای تعداد  218صندوق سرمایهگذاری به ترتیب برابر با
 82.7هزار میلیارد تومان و  277.7هزار میلیارد تومان بوده است .ارزش سهام صندوقهای سرمایهگذاری در خرداد  1399نسبت
به اسفند  1398با افزایش بیش از دو برابری همراه بوده است .ارزش صندوق نیز در مدت زمان مذکور حدود  35درصد افزایش
یافته است .به تعداد صندوقهای سرمایهگذاری در خرداد  1399نسبت به اسفند  7 ،1398صندوق اضافه شده است.
نمودار .1مقایسه عملکرد صندوقها در پایان اسفند  ،1397اسفند  1398و خرداد 1399
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با توجه به نمودار  ،2در خرداد  1399از کل سرمایهگذاران صندوقهای سرمایهگذاری حدود  99.7درصد ( 3.6میلیون نفر) را
افراد حقیقی و  0.3درصد ( 8هزار نفر) ،را افراد حقوقی تشکیل دادهاند .شایان ذکر است که تعداد سرمایهگذاران در خرداد 1399
نسبت به اسفند  1398با افزایش  64.3درصدی همراه بوده که عامل مسلط در این افزایش سهم  64.2واحد درصدی افراد
حقیقی بوده است.
نمودار .2تعداد سرمایهگذاران صندوقهای سرمایهگذاری به تفکیک حقیقی و حقوقی در پایان اسفند  ،1397اسفند 1398
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نسبت متوسط ارزش معامالت عادی سهام و حق تقدم سهام صندوقهای سرمایهگذاری به مجموع معامالت عادی بورس و
بازار اول ،دوم و پایه فرابورس در پایان اسفند  1398برابر با  5.06درصد بوده که این مقدار نسبت به پایان اسفند  1397با کاهش
حدود  3.9واحد درصدی همراه بوده است .نسبت ارزش سهام صندوقهای سرمایهگذاری به ارزش کل بازار بورس و فرابورس
نیز در مدت زمان مذکور برابر با  1.41درصد بوده که نسبت به پایان اسفند  ،1398حدود  0.9واحد درصد کاهش یافته است.
نمودار  .3متوسط ارزش معامالت و نسبت ارزش سهام صندوقهای سرمایهگذاری به معامالت و ارزش سهام کل بازار
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انواع صندوقهای سرمایهگذاری به لحاظ ترکیب دارایی
صندوقهای سرمایهگذاری انواع گوناگونی دارند که در ادامه به مهمترین آنها اشاره میشود:
الف) صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت:
این نوع از صندوقها طبق الزام سازمان بورس موظفند حداقل  75درصد از داراییهای خود را به اوراق با درآمد ثابت اختصاص
دهند .ریسک این صندوقها بسیار کم بوده و بازدهی نزدیک و کمی بیشتر از سپردههای بانکی دارند .افرادی که واحدهای این
صندوقها را خریداری میکنند ،در واقع سرمایهگذارانی کمریسک هستند که انتظار دارند بازدهی مثبت به دست آورند .به همین
علت مدیران صندوقهای سرمایهگذاری منابع مالی حاصل از فروش واحدهای این صندوقها را عمدتاً به خرید اوراق بهادار
بسیار کمریسک مثل اوراق مشارکت ،اوراق اجاره و اوراق خزانه و ...اختصاص میدهند تا بتوانند سود قابل قبولی را برای
سرمایهگذاران محقق سازند.
ب) صندوقهای سرمایهگذاری سهام:
این نوع از صندوقها باید حداقل  70درصد از داراییهای خود را به سهام و حق تقدم سهام در بازار بورس اختصاص دهند.
بهطورکلی میتوان گفت که میزان ریسک این صندوقها از سایر صندوقها باالتر بوده و طبیعتاً میتوان انتظار بازدهی بیشتری
هم از این صندوقها داشت .این مدل سرمایهگذاری مناسب افرادی است که دارای قدرت ریسکپذیری باالتری بوده ،دید
بلندمدت به سرمایه گذاری خود داشته و درعینحال تخصص یا فرصت کافی برای سرمایهگذاری در بورس را ندارند .شایان ذکر
است که صندوقهای سرمایهگذاری سهامی در استراتژی سرمایهگذاری خود با یکدیگر متفاوت هستند و ممکن است
محافظهکارانه ،میانهرو یا تهاجمی باشند.
ج) صندوقهای سرمایهگذاری مختلط:
صندوقهای سرمایهگذاری مختلط هم موظفند بین 40درصد تا  60درصد از داراییهای خود را به سهام شرکتها و مابقی را
به اوراق با درآمد ثابت اختصاص دهند .صندوقهای مختلط این امکان را برای سرمایهگذاران به وجود میآورند تا با سرمایهگذاری
در آنها بتوانند از مزایای تنوعبخشی بهرهمند شوند .این صندوقها اغلب بازده باالتری از سپردههای بانکی و صندوقهای با
درآمد ثابت کسب میکنند ،اما بهطورکلی رویکرد محافظهکارانه خود را حفظ کرده و حدود نیمی از دارایی را در اوراق با ریسک
پایین و اوراق با درآمد ثابت سرمایهگذاری میکنند .در واقع میتوان صندوقهای مختلط را حد میانی صندوقهای سهامی و
صندوقهای با درآمد ثابت بهلحاظ ریسک و بازده احتمالی مورد انتظار دانست.
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د) صندوقهای سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی:
حدود  70درصد از داراییهای صندوقهای اختصاصی بازارگردانی به سهام شرکتها اختصاص مییابد .این صندوقها از
صفهای خرید و فروش بیمورد و معامله نشدن سهم در این مواقع جلوگیری و به روان شدن معامالت ،افزایش نقدشوندگی
کمک کرده و از دستکاری قیمت سهام به دست برخی سودجویان بازار جلوگیری میکند.
مطابق نمودار  ،4در خرداد  ،1399سهم تعداد صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت ( 37.2درصد) از سایر صندوقهای
سرمایهگذاری بیشتر بوده است .پس از صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت ،به لحاظ تعداد ،صندوقهای سرمایهگذاری
سهام ،صندوقهای اختصاصی بازارگردانی و صندوقهای مختلط به ترتیب با  30.7درصد 22.5 ،درصد و  9.6درصد قرار دارند.
نمودار .4ترکیب صندوقهای سرمایهگذاری بر حسب تعداد
در پایان خرداد ( 1399درصد)
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داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری
داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری تحت عنوان  5گروه سهام و حق تقدم سهام ،اوراق بهادار با درآمد ثابت ،گواهی سپرده
و سپرده بانکی ،نقد و سایر داراییها طبقهبندی میشوند .در ادامه برخی از این موارد توضیح داده میشود.
حق تقدم سهام :زمانی که شرکت قصد تأمین منابع مالی جدید داشته باشد ،از محل آورده نقدی سهامداران اقدام به ثبت
افزایش سرمایه میکند .در این روش افزایش سرمایه ،به دلیل اینکه نیازمند تأمین منابع مالی جدید است ،شرکت حق استفاده
و حضور در آن را ابتدا به سهامداران فعلی شرکت میدهد .به این صورت که اوراقی به نام حق تقدم سهام در اختیار سهامداران
فعلی قرار میدهد.
اوراق بهادار با درآمد ثابت :خریدار اوراق با درآمد ثابت در دورههای زمانی مشخص مقادیر ثابتی را تا تاریخ سررسید این
اوراق دریافت میکند و در زمان سررسید اصل پول شخص به او بازگردانده میشود .سرمایهگذرای در اوراق با درآمد ثابت در
مقایسه با سرمایهگذاری در اوراق بورس ،ریسک کمتری دارد .سرمایهگذاران با تحمل ریسک کمتر و افرادی که جریان نقدینگی
مداوم تضمینی میخواهند ،اوراق با درآمد ثابت را بیشتر ترجیح میدهند.
گواهی سپرده :گواهی سپرده نوعی ورقه بهادار است که به شخص حامل این حق را میدهد تا سود سپرده را دریافت کند.
یک گواهی سپـرده دارای تاریخ سررسید و یک نرخ سود ثابت است که میتواند با هر عنوانی توزیع شود .گواهی های سپرده
عموماً توسط بانک منتشر و توزیع شده و اصل سپرده و سودهای پرداختی نیز توسط بانک تضمین میشوند .مدتزمان گواهی
سپـرده عموماً از یک سال تا پنج سال به طول میانجامد و سود پرداختی به دارندگان سپرده بهصورت دورهای (ماهانه یا هر
سه ماه یکبار) از طریق کوپنهای گواهی سپرده پرداخت میشود.
در جدول  ،1ترکیب داراییهای صندوقها بر حسب انواع گوناگون آن نمایش داده شده است .همانطور که در این جدول مشخص
است ،به طور کلی در میان کلیه صندوقهای سرمایهگذاری در پایان اسفند  ،1397اسفند  1398و خرداد  ،1399سهم گواهی
سپرده و سپرده بانکی از سایر داراییها بیشتر بوده و بهطور متوسط حدود نیمی از داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری را
تشکیل داده است .اما ارقام مرتبط با دورههای زمانی مذکور نشان میدهد به مرور زمان تغییراتی در ترکیب داراییهای صندوقها
رخ داده؛ به طوری که سهم گواهی سپرده و اوراق با درآمد ثابت کاهش یافته و به سهم سهام و حق تقدم سهام در ترکیب
داراییهای صندوقها افزوده شده است .سهم سهام از داراییهای صندوقها از  18درصد در پایان اسفند  1398به  29درصد در
پایان خرداد  1399رسیده و سهم گواهی سپرده از داراییهای آنها از  46درصد به  43درصد کاهش یافته است .بنابراین به نظر
میرسد صندوق ها بیش از گذشته تمایل به سرمایهگذاری در داراییهای پرریسکتر مانند سهام را دارند که میتواند به دلیل
بازدهی قابل توجه بورس اوراق بهادار در اوایل سال  1399باشد.
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جدول  .1ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری در پایان اسفند  ،1397اسفند  1398و خرداد ( 1399درصد)
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صندوق صندوق

با درآمد ثابت
















مختلط
















سهام
















صندوق
اختصاصی بازار گردانی
















کل صندوقها

11.94
18.1
29
28.52
34
26.04
57.87
46.3
42.61
0.02
0.2
0.4
1.64
1.5
1.94

بازدهی صندوقهای سرمایه گذاری در ایران
مطابق جدول ،2در خرداد  ،1399در میان انواع مختلف صندوقهای سرمایهگذاری ،بازدهی صندوقهای سرمایهگذاری سهام
نسبت به سایر صندوقهای سرمایهگذاری هم نسبت به اردیبهشت  1399و هم نسبت به  12ماهه منتهی به خرداد  1399بیشتر
بوده است .شایان ذکر است بازدهی صندوقهای سرمایهگذاری سهام نسبت به  12ماهه منتهی به خرداد  1399حتی از بازدهی
کل بورس تهران در مدت زمان مشابه نیز بیشتر بوده است.
جدول  .2مقایسه میانگین وزنی بازدهی صندوقهای سرمایهگذاری نسبت به ماه گذشته و  12ماهه منتهی به خرداد (1399درصد)
بازدهی صندوقهای سرمایهگذازی

نوع صندوق سرمایه گذاری

تغییرات شاخص کل بورس تهران

نسبت به
اردیبهشت 1399

نسبت به  12ماهه منتهی به
خرداد 1399

نسبت به
اردیبهشت 1399









28.77

در اوراق بهادار با درآمد ثابت
مختلط
در سهام
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به خرداد 1399
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تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوازده ماهه منتهی به خرداد  1399برابر  433درصد بوده است .مقایسه
بازدهی صندوقهای سرمایهگذاری در سهام با بازدهی بازار بورس در سال گذشته نشان میدهد که از میان  67صندوق
سرمایهگذاری در سهام 22 ،صندوق ( 32.8درصد) بازدهی بیش از  433درصد و  45صندوق بازدهی بین  20درصد تا 433
درصد داشتهاند .ارزش صندوقهای مذکور در  12ماهه منتهی به خرداد  1399به ترتیب برابر با  16.5هزار میلیارد تومان (46.4
درصد از کل ارزش صندوقهای سرمایهگذاری) و  19هزار میلیارد تومان ( 53.6درصد از کل ارزش صندوقهای سرمایهگذاری)
بوده است.
جدول  .3مقایسه بازدهی صندوقهای سرمایهگذاری در سهام با بازدهی بازار بورس طی  12ماهه منتهی به خرداد 1399
ردیف





بازدهی در یک سال گذشته
بازدهی بیشتر از  433درصد
بازدهی بیشتر از  20درصد و کمتر از  433درصد
بازدهی کمتر از  20درصد
کل صندوق های سهام

تعداد صندوق

سهم از کل

ارزش (هزار میلیارد تومان)

سهم از کل
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وضعیت ریسکپذیری صندوقهای سرمایهگذاری
عوامل بسیاری بر میزان ریسک و بازدهی صندوقهای سرمایهگذاری تاثیر گذارند بنابراین افراد قبل از اقدام به سرمایهگذاری
باید به آنها توجه کنند که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود:
نرخ بازدهی صندوقهای سرمایهگذاری :یکی از موارد مهمی که هر سرمایهگذار قبل از انتخاب و سپردهگذاری در
صندوقها باید در نظر بگیرد ،این است که بازدهیهای دورهای صندوق را در شرایط مختلف بازار بررسی نماید (که اطالعات
مربوط به آن به تفکیک کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران1موجود است) .البته با
توجه به انواع گوناگون صندوقهای سرمایهگذاری این عوامل میتوانند متفاوت باشند .برای مثال بازدهی صندوقهای سهامی
را میتوان با بازدهی بازار بورس مقایسه کرد .زیرا عمده ترکیب دارایی این صندوقها ،سهام و حق تقدمهای قابل معامله در
بازار بورس است .با نگاهی به گذشته میتوان دریافت در شرایطی که بازار بورس عملکرد خوب و روند مثبتی را نشان میدهد،
صندوقهای سهامی را باید انتخاب کرد که عملکرد آن ها نیز خوب و حتی بهتر از بازار بوده است .اما در مورد صندوقهای از
نوع درآمد ثابت امکان مقایسه عمکرد صندوق با بازار بورس وجود ندارد؛ زیرا عمده ترکیب دارایی این صندوقها از نوع داراییهای
با درآمد ثابت است .بنابراین باید عملکرد آن ها را با بازده و عملکرد داراییهای با درآمد ثابت بازار مقایسه کرد.
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ضامن نقدشوندگی صندوقها :وجود ضامن نقد شوندگی صندوق ،این اطمینان خاطر را به سرمایهگذاران میدهد که آنها
در هر زمانی میتوانند واحدهای صندوق را بفروشند و سرمایه خود را نقد کنند .ضامن نقدشوندگی در واقع یک شخصیت حقوقی
است که تعهد خرید واحدهای سرمایهگذاری را میدهد .تأمین نقدینگی الزم برای ابطال واحدهای سرمایهگذاری ابتدا بر عهده
صندوق است .در صورتی که بنا بر هر دلیلی صندوق نتواند نقدینگی مورد نیاز سهامداران را تأمین کند ،ضامن نقدشوندگی
مسئولیت پرداخت کل یا بخشی از سرمایه را بر عهده میگیرد .در واقع وجود ضامن نقد شوندگی یک امتیاز مثبت برای صندوق
به حساب میآید و هرچقدر این ضامن پشتوانه قویتری داشته باشد ،افراد با دغدغه کمتری میتوانند در صندوقها سرمایهگذاری
کنند .برای مثال؛ ضامن نقد شوندگی بسیاری از صندوقهای سرمایهگذاری بخصوص از نوع صندوقهای درآمد ثابت ،بانکها
هستند که ضامنی معتبر به حساب میآیند .اما بسیاری از صندوقها نیز ضامن نقدشوندگی ندارند و سرمایهگذاران باید عالوه بر
عملکرد صندوق ،به مدیران و سایر اطالعات صندوق نیز توجه کنند.
عمر و اندازه صندوقها :مطالعه وضعیت کلی صندوق پیش از سرمایهگذاری در آن امری ضروری است زیرا نشاندهنده
مدت زمان فعالیت هر صندوق و اندازه داراییهای آن میباشد .برای ارزیابی توانایی مدیریت صندوق ،عملکرد طوالنی مدت
صندوق (سه تا پنج سال) میباید مدنظر قرار گیرد .اتکا بر عملکرد صندوقهای کوچک و تازه تاسیس نمیتواند مالک
تصمیمگیری دقیقی باشد .شایان ذکر است که ارزش کل صندوق نیز باید به عنوان معیاری مهم برای تصمیمگیری مورد توجه
قرار گیرد.
ارزش خالص هر واحد سرمایهگذاری ( 1:)NAVارزش خالص داراییهای صندوق عبارت است از ارزش کل
داراییهای صندوق که پس از کسر بدهیهای آن به دست میآید .اگر این مقدار بر تعداد واحدهای صندوق تقسیم شود ،ارزش
خالص هر واحد سرمایهگذاری بدست میآید .ارزش خالص هر واحد سرمایهگذاری صندوق نشان میدهد که طی دوره
سرمایهگذاری ،واحدهای صندوق چه میزان افزایش یا کاهش قیمت داشتهاند .افرادی که واحدهای یک صندوق سرمایهگذاری
را خریداری میکنند ،در داراییهای آن صندوق سهیم هستند .با تغییر ارزش اوراق بهاداری که در سبد صندوق وجود دارد ،قیمت
واحدهای صندوق تغییر میکند .ارزش خالص داراییهای هر صندوق در انتهای روز کاری بر اساس قیمت پایانی داراییهای آن
محاسبه میشود .صندوقهای سرمایهگذاری گوناگون بر اساس عملکرد طی دوره فعالیت خود ،ارزش خالص داراییهای مختلفی
دارند که سرمایهگذاران قبل از خرید باید از قیمت واحدهای صندوقها مطلع شوند و سپس اقدام به خرید کنند .در نظر گرفتن
معیار ارزش خالص هر واحد سرمایهگذاری صندوق در کنار در نظر گرفتن سایر عوامل به سهامداران کمک میکند تا بتوانند
نسبت به بازدهی آتی صندوق دید بهتری داشته باشند.
سهم داراییهای نقد :درصد داراییهای نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت میباشد که اطالعات مربوط به آن در
سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران قابل دسترس میباشد.

Net Asset Value
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دوره برتر :دوره برتر بازدهی ،درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از
بازدهی شاخص کل برتر بوده است .این شاخص تا حدودی میتواند بیانگر عملکرد حرفهای مدیریت صندوق در پرتفویگردانی
نسبت به عملکرد بازار باشد .البته به شرطی که صندوقها دارای "درصد داراییهای نقد" و "تعداد واحد سرمایهگذاری" یکسانی
باشند .هر چه این شاخص بزرگتر باشد در واقع بیانگر عملکرد بهتر صندوق نسبت به بازار است و حاکی از سهم روزهایی است
که صندوق دارای بازده بیشتری نسبت به بازار بوده است.
شاخصهای آلفا و بتای صندوق :آلفا معیاری برای سنجش عملکرد است که بر مبنای ریسک ،تعدیل شده است و اغلب
آن را به عنوان بازده فعال یک سرمایهگذاری در نظر میگیرند که عملکرد یک سرمایهگذاری را نسبت به شاخص بازار در نظر
میگیرد ،زیرا شاخصها اغلب نشانگر نوسانات کلی بازار هستند .بازده اضافی یک صندوق نسبت به بازده شاخص بازار را آلفای
صندوق میگویند .آلفا اغلب برای صندوقهای سرمایهگذاری و سایر انواع سرمایهگذاریهای مشابه مورداستفاده قرار میگیرد.
این معیار معموالً به شکل یک عدد منفرد نشان داده میشود ،اما به درصدی اشاره دارد که عملکرد صندوق یا پرتفوی را با
شاخص معیار مقایسه میکند .در استفاده از آلفا برای اندازهگیری عملکرد ،پرتفوی به شکل کافی متنوعسازی شده تا ریسک
غیر سیستماتیک1از بین برود .چون آلفا عملکرد یک پرتفوی را نسبت به یک شاخص نشان میدهد ،اغلب باید ارزشی را که
مدیر شرکت به بازده صندوق اضافه یا کم کرده ،نمایش دهد .همچنین ،آلفای صفر نشان میدهد که پرتفوی یا صندوق به
خوبی شاخص معیار را دنبال میکند و اینکه مدیر هیچ ارزشی از شرکت از دست نداده یا به آن نیفزوده است.
ضریب بتا میزان درجه حساسیت یک سبد از داراییها را نسبت به ریسکهای کالن اقتصادی (ریسک سیستماتیک) نشان
میدهد .ریسک سیستماتیک ریسکی است که با افزایش تنوع سبد سهام قابل حذف نبوده و مربوط به بازار است که آن را
ریسک بازار نیز مینامند .به طور کلی ،ضریب بتا میزان ریسک سیستماتیک سبد سهام را نسبت به ریسک پرتفوی بازار محاسبه
میکند و نشانگر نوسان قیمتی سهم ،در مقایسه با شرایط کلی بازاری است که در آن فعالیت میکند .این ریسک نه تنها بر
سهام یک شرکت بلکه بر کل بازار هم تأثیر میگذارد .سرمایهگذاران فعال در بازار سرمایه باید نسبت به ریسکهای موجود در
این بازار مطلع باشند تا بر اساس میزان ریسکپذیری خود بهترین نوع سرمایهگذاری را انتخاب کنند .ضریب بتا به سرمایهگذاران
کمک میکند تا بتوانند ریسک گزینههای موجود را بهتر شناسایی کنند .محاسبه بتای صندوق نیز به سهامداران کمک میکند
تا بتوانند میزان ریسک صندوق را دریابند .ضریب بتای برابر با یک نشان میدهد که رفتار سبد داراییهای صندوق با حرکت
بازار مطابق است .اگر بتای یک صندوق از یک بیشتر باشد بدین معنی است که دامنه نوسانات قیمت واحدهای صندوق از
تغییرات بازار بیشتر است و در مقابل اگر بتای یک صندوق کمتر از یک و بزرگتر از صفر باشد ،دامنه نوسانات قیمت واحدهای
صندوق از تغییرات بازار کمتر است .بتای کمتر از صفر نشان میدهد که حرکت قیمت واحدهای صندوق مخالف روند کلی بازار
است؛ بنابراین در نظر گرفتن ضریب بتا به سرمایهگذاران کمک میکند تا نسبت به انتخاب صندوق سرمایهگذاری مناسب دید
بهتری داشته باشند و بتوانند ریسک سرمایهگذاری خود را کاهش دهند .شایان ذکر است بتای صندوقها در زمانهای مختلف
 1ریسک غیرسیستماتیک مربوط به اخبار مختص یک سهم یا یک صنعت خاص بوده که به آن ریسک مشخص نیز گفته میشود



اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

میتواند تغییر کند( .ضریب آلفا و بتا هر صندوق را میتوانید در جدول صندوق های سرمایهگذاری مختلف در سایت شرکت
مدیریت فناوری بورس تهران واقع در ستون آخر مشاهده کنید)
فرمول محاسباتی بتا عبارت است از:
𝑖𝑟 = بازدهی سهم
𝑀𝑟 = بازدهی بازار
𝑛 = دوره
محاسبه بتا از نرخ تغییرات روزانه  NAVصندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.
منابع:
 گزارش عملکرد خرداد  1399صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق و بهادار
 گزارش عملکرد اسفند  1398صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق و بهادار
 گزارش عملکرد اسفند  1397صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق و بهادار
 رتبهبندی صندوقهای سرمایهگذاری در ایران بر اساس معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب ،فصلنامه علمی پژوهشی
دانش سرمایهگذاری ،سال ششم ،شماره .24
 عابد و فرامرزی ،2015 ،ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در ایران ،کنفرانس بینالمللی پژوهشهای
نوین در مدیریت و مهندسی صنایع.
 https://agah.com/
 https://emofid.com/
 http://www.fipiran.com/Fund/MFAl
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جدول  .4وضعیت صندوقهای سرمایهگذاری در سهام در خرداد 1399
نام صندوق

ردیف


اعتبار سهام ایرانیان



افق ملت



امین تدبیرگران فردا



اندیشه خبرگان سهام



آرمان آتیه درخشان مس



آسمان آرمانی سهام



آوای سهام کیان



آهنگ سهام کیان



باران کارگزاری بانک کشاورزی



بانک توسعه تعاون



بانک دی



بذر امید آفرین



پاداش سرمایه پارس



تجارت شاخصی کاردان



توسعه اندوخته آینده



توسعه صادرات



ثروت آفرین تمدن

ارزش صندوق به میلیارد تومان در پایان خرداد

بازده صندوق در سال گذشته()%

ضامن نقدشوندگی

الفا

بتا





































ندارد

0.15
0.01
0.03
0.19
0.15
0.01
0.01
0.08
0.09
0.14
0.03
0.11
0.01
0.1
0.04
0.03
0.05

0.83
0.77
0.75
0.85
0.79
0.5
0.88
0.79
0.91
1.12
0.93
0.79
0.89
0.9
0.71
0.97
0.93

نامشخص
ندارد
ضامن

ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
بانک توسعه تعاون
بانک دی
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
شرکت تامین سرمایه تمدن

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

نام صندوق

ردیف


زرین پارسیان



سپهر اول کارگزاری بانک صادرات



سپهر کاریزما



سرو سودمند مدبران



سهام بزرگ کاردان



سهم آشنا



شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه



فیروزه موفقیت



کارگزاری پارسیان



گنجینه رفاه



مشترک ارزش کاوان آینده



مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه



مشترک امید توسعه



مشترک ایساتیس پویای یزد



مشترک آسمان یکم



مشترک آگاه



مشترک بانک اقتصاد نوین



مشترک بانک خاورمیانه



مشترک بورسیران



مشترک پویا



مشترک پیشتاز

ارزش صندوق به میلیارد تومان در پایان خرداد

بازده صندوق در سال گذشته()%

ضامن نقدشوندگی

الفا

بتا













































تامین سرمایه لوتوس پارسیان

0
0.33
0.09
0.02
0.07
0.39
0.05
0.03
0.04
0.1
0.08
0.01
15.88
0.14
0.02
0.11
0.21
0.1
0.03
0.07
0.01

0.86
0.97
0.87
0.9
0.98
0.67
0.7
0.74
0.94
0.91
1.07
0.98
2.79
0.85
0.87
0.95
0.95
0.89
0.98
0.89
0.83



بانک صادرات ایران
ندارد
ندارد
شرکت تأمین سرمایه کاردان
ندارد
ندارد
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
سرمایه گذاری ایساتیس پویا
نامشخص
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

نام صندوق

ردیف


مشترک پیشرو



مشترک تدبیرگران فردا



مشترک توسعه ملی



مشترک دماسنج



مشترک ذوب آهن نوویرا



مشترک رشد سامان



مشترک سینا



مشترک صبا



مشترک عقیق



مشترک کارگزاری حافظ



مشترک کاریزما



مشترک گنجینه ارمغان الماس



مشترک مبین سرمایه



مشترک میعاد ایرانیان



مشترک نوید انصار



مشترک نوین پایدار



مشترک نیکوکاری ندای امید



مشترک یکم اکسیر فارابی



مشترک یکم آبان



مشترک یکم سامان



مشترک افق

ارزش صندوق به میلیارد تومان در پایان خرداد

بازده صندوق در سال گذشته()%

ضامن نقدشوندگی

الفا

بتا













































ندارد

0.09
0.01
0
0.33
0.01
0.15
0.02
0.06
0.09
0.01
0.15
0.07
0.03
0.07
0.01
0.21

0.81
0.95
0.94
1.07
0.8
0.76
0.89
0.93
0.95
0.23
1.08
0.92
0.91
0.83
0.88
1.07

0.94
1.11
0.91
0.78



ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
شرکت بیمه سامان
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
شرکت تامین سرمایه نوین
بانک انصار
ندارد

ندارد
ندارد
بانک سامان
ضامن

0.07
0.09
0.01
0.03

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

نام صندوق

ردیف


مشترک امین آوید



مشترک خوارزمی



مشترک سبحان



مشترک شاخصی کار آفرین



مشترک کارگزاری بانک ملی ایران



مشترک نقش جهان



هستی بخش آگاه



همیان سپهر

کل صندوقهای در سهام

ارزش صندوق به میلیارد تومان در پایان خرداد

بازده صندوق در سال گذشته()%

ضامن نقدشوندگی

الفا

بتا









35531









439.95

شرکت تامین سرمایه امین

0.04
0.01
0.06
0.07
0.08
0.44
0.15
0.1


0.86
0.95
0.95
1.03
0.97
1.27
0.78
0.89


منبع :شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران
اطالعات مربوط به ضامن نقدشوندگی و ضرایب آلفا و بتای شرکت های فوق ،بر اساس اطالعات مندرج در سایت صندوق ها در تاریخ  21مرداد  1399است.



گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم
ندارد
بانک کارآفرین
سرمایه گذاری توسعه ملی  -ضامن
ندارد

شرکت تأمین سرمایه سپهر
-

