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گذاری صندوق سرمايه  

توسعه سرمايه نیکي   

Niki Capital Development 

Fund 

 صندوق معرفي

در “  توسعه سرمايه نيكتي ” گذاری با درآمد ثابت       صندو  سرمايه 

با دريافت مجوز از سازماش بتور  و اورا          1345٩11٩11تاريخ  

گذاری تنها با درآمد ثابت و         بهادار )سبا( به عنواش صندو  سرمايه       

در اندازه بزرگ فعاليت خود را آغتاز کترد. ايت  صتنتدو  بتا                   

 نزد سبا به ثبت رسيده است.  11421شماره

ی اي  صندو ، رشدی بودش آش استت کته         های ويژه از مزيت 

گذاراش نيازی به سرمايه گذاری مجدد ستود حتاصتل از                سرمايه

گذاری خود در شرايط کاهش نرخ های سود بانكي ندارند و        سرمايه

 نمايد. گذاری مجدد مي صندو  رأساً اي  وجوه را سرمايه

% 00پیش بیني سود    

 باصم یریت

 مشاورصسرمایهصگذلريصننكيصگستر

 تحتصنظارتصسازمانصبورسصوصلورلقصبهادلر

 گذلريصپایناصصریسكصسرمایه 

 نق صشون گيصسریع 

 چرا صندوق توسعه سرمايه نیکي؟

 ص22پنشصبننيصسودص% 

    121-11371211:                     فكس



 ريسك كم

 بازدهي مناسب

 چگونه سرمايه گذاری كنیم؟

 تضمین سرمايه

 حضوری

مراجعه به يكي از شعب کارگزاری سهام گسترتراش شتر              .1
)مدير ثبت( يا مدير صندو  و تكميل فرم درخواست صتدور             

 (ليست شعب در تارنما موجود استگذاری) واحدهای سرمايه

 ارائه مدارك هويري  .2

 واريز وجه به حساب بانكي صندو  و ارائه اصل فيش .3

 دريافت رسيد واريز وجه از نماينده مدير ثبت .4

 2گذاری حداکثر تا       تحويل اعالميه صدور و گواهي سرمايه      .5
 روز کاری بعد

 حساب بانکيمشخصات 

 (1115بانک سرمايه )کد شعبه  

    1115-414-1211151-1شماره حساب                                    

 34IR-1511-1115-4141-1211-1511-11شماره شبا               

 اينترنتي

 مراجعه به تارنما ، قسمت صدور و ابطال اينررنري .1

 دريافت کد کاربری و ثبت درخواست صدور .2

 احراز هويت با هماهنگي انجام خواهد شد. .3

03.2%  

0322%  

0302%  

0322%  

0322%  

 شهريور مرداد تیر خرداد ارديبهشت

گذاراش در اورا  بهادار با درآمد ثابت مطتمت ت        وجوه سرمايه 

صل ی صصصصصصشود، از اي  رو عالوه بر       گذاری مي   سرمايه تضمینیا

صصصصصص22ای    گذاراش، حداقل بازده    ی سرمايه   سرمايه بترای  در ی 

 شود. گذاراش پيش بيني مي سرمايه

 چرا فردا دير است؟

ارزش هر واحد صندو  به طور مروسط به صورت روزانه 

کند، برای سهيم شدش در اي  فرصت اسرثنائي از  رشد مي

 همي  امروز اقدام کنيد.

گذار امكاش ابطال    به درخواست سرمايه

 نقد شوندگي سريع 
 عملکرد خوب

بيش  یحاکي از تحقق بازده  ،1345عملكرد پنج ماه نخست 

 از پيش بيني مي باشد.

 آش در فردای روز درخواست ميسر است.

 فوری واحدهای ايشاش و پرداخت وجه 




