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:ادامه درس سرمایه گذاری 

متداولترین نوع سرمایه گذاری که دربانکهای تجاری یاموسسات مالی :سپرده پس انداز 
.نقدینگی باال یی دارد.ویا مانند آن نگهداری می شود

.این اوراق توسط بانکهای تجاری ودیگر سازمانهای مالی منتشر می شود:گواهی سپرده غیرقابل معامله
.ودارای سررسیدهای مختلفی هستند

.دراغلب موارد برای برداشت زودهنگام وجوه مربوطه به این دارائیها مجازاتهایی اعمال می شود:توجه

این اسناد دارای سقف نرخ بهره نمیباشد ونرخهای بهره آنها بانرخهای :حسابهای پس انداز بازار پول
.رقابتی بازار پول تنظیم می شود

یک نوع اوراق دولتی است که زیر قیمت اسمی ویا به ارزش اسمی عرضه:اوراق قرضه پس انداز دولتی
.ودرآمد بهره آنها ازمالیات معاف هستند.ماه واردتجدید نظر قرار می گیرد6این نرخ بهره هر.می شود



توسط خزانه کشور ها منتشر می شودپس سررسید آنها کمتر ازیکسال است:اوراق خزانه
.بهره تعلق نمیگیرد ولی درعوض با تخفیف فروخته می شود

.به وسیله بانکها با نرخ بهره وسررسید مشخص زیریکسال منتشر می شود:گواهی سپرده قابل معامله 
.دربازارهای بورس قابل معامله است

.اسناد کوتاه مدتی هستند که توسط شرکتهای معتبر ودارای توان مالی باال منتشر می شود:اوراق تجاری 
.ماه وریسک وبازده آنها ازاوراق خزانه بیشتراست9سررسید کمتراز

.گواهی سپرده ای است توسط بانکهای خارجی ویادرشعب بانکهای خارجی اروپایی منتشر میشود:دالراروپا
.ماه است 6سررسید کمتراز

.روز می باشد14تا3سررسیدمعموال .موافقت نامه بین وام گیرنده ووام دهنده می باشد:قراردادهای بازخرید

.درتاریخ معین درآینده پرداخت می شود وقابل خریدوفروش هستند:پذیره های بانکی
.ماه است6وسررسیدکمتراز



سررسید نامحدود است واگرچه صادرکنندگان  آن الزامی :سهام ممتاز
.بازخرید ندارندولی اغلب سهام ممتاز منتشرشده قابل بازخرید می باشد

قراردادی است که طبق آن فروشنده متعهد میشود که دارایی خاصی دریک :پیمان آتی
.تاریخ معین درآینده درمقابل دریافت مبلغ معینی وجه نقد ازخریدار به وی تحویل دهد

اوراق بهاداری است که طبق آن دارنده اختیار معامله حق دارداوراق خاصی:برگ اختیار معامله
.راطی مدت معین باقیمت مشخص معامله کند
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