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 مستقیم چیست؟سرمایه گذاری غیر

 

، یک فرصت سرمایه گذاری است  سرمایه گذاری غیرمستقیم یک

هایی که در نهایت باعث کسب بازده  که نیاز به خرید واقعی دارایی

ها اغلب با  سرمایه گذاریز این نوع ا. باشد شوند، نمی می

معموال از در ارتباط است،   ر امالک و مستغالتگذاری د سرمایه

به خرید و که های امالک و مستغالت  طریق خرید سهام شرکت

عوض به ورزند و در  مبادرت میها  نگهداری این دارایی

گذاری  در سرمایه .کند گذاران خود سود تقسیمی پرداخت می سرمایه

یری و مانند عدم نیاز به درگ وجود دارد، مستقیم تعدادی مزایارغی

های مربوطه  ط مستقیم با مدیریت و تعمیر و نگهداری  داراییارتبا

 .باشند از این گونه عوامل می

سرمایه گذاری در امالک و مستغالت چگونه کار می کند، در نظر گرفتن ها برای اینکه بتوان فهمید  آسانترین راه یکی از 

ود تمایل دارد از طریق سرمایه گذاری در امالک و مستغالت س  مبتدییک سرمایه گذار  است، فرض کنید مورد این 

در این سناریو، سرمایه گذار باید سهام شرکتی را که  .ندارند ها بدست آورد در حالی که هیچ عالقه ای به تملک آن دارایی

کت از آن شرهمانطور که . کندامالک و مستغالت بوده و در عین حال آنرا مدیریت می کند خریداری این هلدینگ مالک 

سود  بدان معناست که ارزش سهام سرمایه گذاران افزایش یافته و همچنین سرمایه گذاراناین کند،  سود کسب می هلدینگ

ری آن وسعه و نگهداتهمه این موارد در حالی است که سرمایه گذار هیچ مسئولیتی در قبال . دتقسیمی دریافت می کنن

 .اردند ،ها به منظور کسب بازده دارایی

سرمایه گذار تمایل دارد حداقل د که تواند مفید باش مین رویکرد سرمایه گذاری غیرمستقیم، مخصوصا هنگامی استفاده از ای

گذار از آنجایی که سرمایه. تخصیص دهد و یا بین المللی  فوی خود را به سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجیمقداری از پرت

های  فرصتافی است که کاحساس می کند هیچگونه مسئولیتی در قبال مدیریت امالک و مستغالت نداشته، تنها 

ه سرمایه گذاری کند و این کار، کار نسبتا آسانی گذاری مناسب در خصوص منطقه جغرافیای را شناسایی، و اقدام ب سرمایه

کار به این  قبول کند، یئولیتها مس نیست در مورد این دارایی بنابراین، از آنجایی که سرمایه گذار الزم. باشد نیز می
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ای ه های سرمایه گذاری گوناگون بپردازد و از بازده خیال راحت به بررسی موقعیت گذار این اجازه را می دهد تا با سرمایه

 .ِآورد لذت ببرد میبدست  که 

سرمایه گذاری و بررسی به  بایدمستقیم، در ابتدا گذاری غیر انتخاب سرمایهبرای ، دیگر همانند هر نوع سرمایه گذاری

وه کارکرد آن در بازارهای ،  دانستن نحها را برای ارزیابی تاریخی فرصت یعنی باید زمانی. آن پراخت واجد شرایط بودن

انجام این کارسرمایه گذار را . اختصاص داددر کوتاه مدت و چه در بلند مدت  های رشد آن چه بررسی فرصت فعلی و

ا با توجه به ریسک این سرمایه گذاری، ببیند که آیا بازده بدست آمده معقول بود و یا اینکه سرمایه گذار باید سازد ت قادر می

  .های سرمایه گذاری دیگر بگردد به دنبال فرصت

 


