
بر سکه طالصندوق های کاالیی مبتنی   
 021-42382تلفن  7پالک  21خیابان گاندی کوچه تهران    :آدرس 

 :تهیه کننده
 رضا حبیبی



 021-42382تلفن  7پالک  21خیابان گاندی کوچه تهران    :آدرس 

؟با پشتوانه سکه طال چيستصندوق سرمايه گذاري   

  گذاری سرمایه ابزارهای از بورس، در معامله قابل کاالیی های صندوق
 می شاخص این و کرده دنبال را پایه کاالیی شاخص یک قیمتی روند هستندکه

 صندوق .باشد نیز کاالها مجموعه از ترکیبی کاالیا یک از متشکل صرفاً تواند
 مشتقه اوراق و طال سکه سپرده گواهی :شامل ، طال بر بهـادارمبتنی اوراق های

 هـا سـپرده ثابـت، درآمـد بـا بهـادار اوراق در آن کنار در و طال بـرسکه مبتنی
 پایه دارایی روی بر مستقیم طور به ناشر نهاد . باشد می بانکی سپرده وگواهی

 می انتظار بنابراین .کند می گذاری سرمایه شاخص یا کاال آن مشتقه قرارداد یا
  کاهش یا افزایش پایه دارایی قیمت با سو هم پرتفو گذاری سرمایه ارزش رود
 .یابد
 معامله بورس در معامله قابل های صندوق و عادی سهام مانند دقیقاً ابزار این

 این که آنجا از .گیرد می صورت اوراق مانندسایر نیز آن تسویه فرآیند و شده
 .برخوردارند باالیی نقدشوندگی از شوند، می بازارگردانی اوراق
  کد دارای گذار ،سرمایه است کافی ها صندوق این در گذاری سرمایه برای

 بهادار، اوراق سایر و سهام معامله مانند آنالین  صورت به می تواند و باشد بورسی
    .بپردازد صندوق اوراق خریدوفروش به
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NAV 
چيست؟  سکه طال پشتوانه با صندوق سرمايه گذاري   

    .هستند  NAV یا گذاری سرمایه واحد هر خالص ارزش دارای ها صندوق همه
NAV  های بینی پیش با که باشد می صندوق آن روز واقعی ارزش ، واقع در 
 روز به بار یک دقیقه سه هر شده گرفته کار به افزارهای نرم و گرفته صورت
 گذاری سرمایه و ها دارایی به توجه با ها صندوق ارزش یعنی .شود می رسانی

 محاسبات به توجه با نیز گذاران سرمایه و  شوند می روز به شده انجام های
 فروش و خرید به نسبت توانند می طال، قیمت آینده از بینی پیش و خود

 .نمایند صندوق ابطال NAVو قیمت به توجه با صندوق واحدهای
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 صندوق هاي مبتنی بر سکه طال موجود در  بورس کاال

 
 تارنمای صندوق

 
 نام صندوق

 

 
 نماد

 
http://www.lotusgoldfund.capital 

 
پشتوانه طالی گذاری  صندوق سرمایه

 لوتوس

 
 طال

 
1 

 
http://www.kianfunds3.com 

 
صندوق سرمایه گذاری در اوراق 

 طالی کیانسکه بهادارمبتنی بر 

 
 گوهر

 
2 
 

 
http://omidgoldfund.ir 

 
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه 

 طالی 
 زرافشان امید ایرانیان

 
 زر

 
3 

 
 
https://ayaretf.com 

 
صندوق سرمایه گذاری در اوراق 

 طالی مفیدسکه بهادارمبتنی بر 

 
 عیار

 
4 
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 کارمزد معامالت واحدهاي سرمايه گذاري 
 صندوق هاي کااليی مبتنی بر سکه طال

 شرح کارمزد خرید فروش

 1 کارمزد کارگزاران 0.00075 0.00075

 2 کارمزد بورس کاال 0.0002 0.0002

 3 کارمزد سپرده گذاری 0.000125 0.000125

 4 کارمزد مدیریت فناوری بورس 0.000075 0.000075

 5 حق نظارت سازمان 0.0001 0.0001

 6 جمع کل 0.00125 0.00125
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 روزها و ساعت هاي معامالت
 صندوق هاي کااليی مبتنی بر سکه طال

 
 

 :معامالت روزهای
 چهارشنبه تا شنبه

 
 :معامالت ساعت

 13 لغایت 12:30 :(گیری سفارش)گشایش پیش
  15:30 لغایت 13 : پیوسته ومعامالت گشایش

 

 :روزانه نوسان دامنه
 نوسان دامنه محدودیت بدون
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صندوق هاترکيب دارايی   

صندوق هاي 

مبتنی بر سکه  

 طال

گواهی 

سپرده سکه 

 طال

اوراق مشتقه 

 سکه طال

گواهی سپرده 

بانک ها و 

 موسسات مالی

اوراق با 

 درآمد ثابت

سپرده گذاري 

نزد بانک ها و 

 موسسات مالی
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 ميزان فعلی گواهی سکه موجود در صندوق ها
 صندوق طال صندوق گوهر

 

 

 

 

 

 

 
 

 صندوق زر صندوق عيار

 

 

 

 

 

 

 
 


