پ

ويژه کارکنان شهزداريها ،دهياريها و شوراهايهاي اسالمی شهز و روستا

مفاهيم سزمايهگذاري
فزصت سزمايه گذاري

پتاًسیلّایی کِ ضٌاساییضذُ ٍ در آى لاتلیتّای سزهایِگذاری ٍ تاسدُ التصادی ٍجَد دارد ،فزصت سزهایِگذاری
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گَیٌذ .تِػٌَاىهثال اراضی تایز در سطح ضْز تا هالکیت ضْزداری ٍ یا تخص خصَصی ٍ یا دیگز ساسهاىّا  .ایي
فزصتّا تَاًوٌذی پذیزش تارگذاری اًَاع کارتزی ٍ خذهات را داضتِ ٍ جْت تْیِ تستِ سزهایِگذاری هؼزفی هیگزدد.

بسته سزمايهگذاري

تزاکنّا ٍ  ....تارگذاری ضذُ تز هثٌای آى هطالؼات التصادی هاًٌذ تزآٍرد ّشیٌِّای ساخت ،دٍرُ ساخت  ،تاسدُ  ،طزح ٍ
درآهذ ٍ  ....هحاسثِ هیگزدد ٍ تِػٌَاى تستِ سزهایِگذاری تِ سزهایِداراى ارائِ هیضَد.

شماره 5

تستِ هطالؼاتی در هَرد طزحّای سزهایِگذاری کِ در آى اطالػات فٌی ضاهل ًَع کارتزیّای هصَب ٍ پیطٌْادی،

پ

انواع سزمايهگذاري

سزمايهگذاري را به روشهاي مختلفي تقسیمبنذي ميکننذ:
-1بز اساس موضوع سزمايهگذاري :سزهایِگذاری تزحسة هَضَع تِ دٍدستِ سزهایِگذاری ٍالؼی ٍ
سزهایِگذاری هالی تمسین هیضَد  .سزهایِگذاری ٍالؼی ًَػی سزهایِگذاری است کِ فزد تا فذا کزدى ارسضی در سهاى
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حاضز ًَ ،ػی دارایی ٍالؼی تِ دست هیآٍرد .درٍالغ هَضَع سزهایِگذاری ،دارایی ٍالؼی است .خزیذ هلك یا آپارتواى،
ًوًَِای اس ایي سزهایِگذاری است  .در سزهایِگذاری هالی ،فزد دراسای فذا کزدى ارسش حاضزًَ ،ػی دارایی هالی کِ
ًتیجِ آى هؼوَالً جزیاًی اس ٍجَُ ًمذ است تِ دست هیآٍرد .سزهایِگذاری در اٍراق تْادار هثل سْام ػادی یا اٍراق
هطارکت ،کِ فزد در اسای پزداخت پَل ،هحك تِ دریافت جزیاًی اس ٍجَُ ًمذ تِ ضکل سَد هیضَد ،سزهایِگذاری هالی
هحسَب هیضَد.

یك سال ٍ تلٌذهذت یا تیص اس یك سال تمسین کزد.
-3بزحسب خطز يا ريسك سزمايهگذاري :اسآًجاکِ هٌافغ حاصل اس سزهایِگذاری در آیٌذُ تِ دست هیآیذ ٍ
ًسثت تِ تحمك ایي هٌافغ یمیي ٍجَد ًذارد پس اًَاع سزهایِگذاریّا تا درجاتی اس احتوال ػذم تحمك هٌافغ هَردًظز
سزهایِگذار یا ریسك هَاجِاًذ .تز اساس ایٌکِ هیشاى یا احتوال تحمك ًیافتي هٌافغ آتی ( یا ریسك ) چمذر تاضذ  ،سِ
ًَع سزهایِگذاری را هیتَاى اس یکذیگز هتوایش ساخت  :سزهایِگذاری تا ریسك هتٌاسة ،سزهایِگذاری تا ریسك ًسثی
تیطتز ( سفتِتاسی  ،سزهایِگذاری پزخطز یا ریسکی (لوار).
سزهایِگذاری هتٌاسةًَ ،ػی سزهایِگذاری است کِ ریسك آى هتٌاسة تا تاسدُ ای است کِ اس آى اًتظار هیرٍد.
سزهایِگذاری تا ریسك ًسثتاً تیطتز یا سفتِتاسیًَ ،ػی سزهایِگذاری است کِ در آى سزهایِگذار تزای کسة تاسدُ،
ریسك تیطتزی تمثل هیکٌذ ٍ تاالخزُ سزهایِگذاری تسیار ریسکی یا لوارًَ ،ػی سزهایِگذاری است کِ در آى فزد
تزای تِ دست آٍردى تاسدُ ای ٍلَ تسیار کن ،ریسك تسیار سیادی هتحول هیضَد.

شماره 5

-2بز اساس سمان يا مذت سزمايهگذاري :تزحسة سهاى ،سزهایِگذاری را هیتَاى تِ کَتاُهذت یا حذاکثز تا

