
 قاروا اب ماھس توافت

 تسا ماھس شورف و دیرخ یارب ناکم کی یاراد ماھس رازاب ھک تسا نیا ماھس رازاب و قاروا نیب هدمع یاھ توافت زا یکی

 ھیامرس ،دوش یم ماھس زا تبحص ھک یماگنھ .تسا مادک رھ رد یراذگ ھیامرس رد ریگرد کسیر ،ھضرق قاروا و ماھس رازاب نیب رگید یدیلک توافت
 یھدب رب دناوت یم ھک هرھب خرن تارطخ یتح ای ،یگنیدقن کسیر ،زرا کسیر ،کیتیلپوئژ کسیر ای روشک دننام یتارطخ ضرعم رد تسا نکمم ناراذگ
 دنوش ور ھب ور دراذگ ریثات نآ یگنیدقن نازیم ،تکرش کی

 ھب ناشلیامت ھضرق قاروا دبای یم شیازفا هرھب خرن ھک یماگنھ ،تسا هرھب خرن و مروت رد یرتشیب کسیر دعتسم دناب ای ھضرق قاروا رگید یفرط زا
 .دیشورفب نآ لوزن زا لبق ار دوخ ھضرق قاروا ات دیراد لیامت امش دبای یم شیازفا هرھب خرن ھک یماگنھ اتعیبط سپ .تسا یلوزن دنور

 ار دوخ یرابتعا کسیر ای Credit Risk عقاو رد امش ، تسین بسانم یداصتقا رظن زا ھک دیشاب هدرک یرادیرخ ھک یناپمک کی زا ھضرق قاروا امش رگا
 .دیا هدرب الاب
 ھب و دیوش ررضتم تسا نکمم امش لیلد نیمھ ھب و دناسرب هرھب خرن ھب ار دوخ دناوت یمن یتح هدش یرادیرخ قاروا ھتفر الاب اھ هرھب خرن ھک نیا لیلد ھب

 دینک اھر ار نآ دیاب دوخ ھب دوخ تروص

 زنوجواد یتعنص نیگنایم صخاش ای و  S&P500 دننام ییاھ صخاش زا هدافتسا اب هدرتسگ تروص ھب ناوت یم ار ماھس رازاب درکلمع ھک دینک ھجوت
  Barclays Capital Aggregate Bond Index صخاش دننام ھضرق قاروا یاھ صخاش بیترت نیمھ ھب ،دیجنس
 .دنک کمک اھ قاروا دبس تیعضو یسررب یارب ھضرق قاروا رد یراذگ ھیامرس ھب نادنم ھقالع ھب دناوت یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اب دیناوت یم ،رتشیب یاھ سیورس هارمھ ھب ھنازور یاھ لانگیس و قفوم دیرت نونف ،ھلماعم هوحن ،رگید یشزومآ یاھ لیاف بسک یارب  

..دیشاب سامت رد 00971555406880 هرامش قیرط زا پآ ستاو و مارگلت رد ام نارواشم  
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