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İnvestisiya qoyuluşlarının tənzimlənmə vasitələri 

Bu gün sərmayə qoymaq tamamilə qanuni və şübhəsiz ki, gəlir gətirmək üçün sərfəli bir yoldur. Bununla 
belə, yalnız investor investorun bütün investisiya bazarının prinsiplərini bildiyi və maliyyələşdirdiyi dar 
sahə barədə əsas bilikləri olduğu təqdirdə belə olacaqdır.  

Həqiqətən, hətta sənaye sahəsində də müxtəlif növ məhsulların istehsalı müəyyən üstünlüklər və risklər 
yaradan öz xüsusiyyətlərinə malikdir. Bu kimi amillər nəzərə alınmadan uğurlu bir investisiya qoymaq 
mümkün deyil. 

İnvestisiya alətləri tamamilə pul qoymaq və bundan müəyyən bir gəlir əldə edə biləcəyiniz hər şeydir. Bu 
cür alətlər tamamilə əvvəlki sərmayədən gəlir gətirən hər şeydir. 

Məsələn, buraya həcminin yüzdəsini gətirən qiymətli kağızlar və ya bankdakı əmanətlər deyil, pərakəndə 
satışa çıxarılacaq topdansatış qiymətə alınan tərəvəzlər müəyyən gəlir gətirəcəkdir. Bu nümunə, bir 
investorun rifahını yaxşılaşdıracaq hər şeyin bu maliyyə kateqoriyasına necə aid olduğunu daha aydın 
şəkildə göstərir. 

Hansı vasitələr fərqlənir 

Bütün investisiya vasitələri depozit növlərinə bölünə bilər: 

 Real - bu, kapital qoyuluşudur, məsələn, istehsal və qeyri-istehsal strukturlarının inşasına və ya 
yenidən qurulmasına; 

 İntellektual - fondların intellektual inkişafa verdiyi töhfə - öz ölkəsində və ya xaricdə təhsil, 
kadrların yenidən hazırlanması, ixtisaslarının artırılması və s… 

 Maliyyə alətləri ən çox istifadə olunan alətlərdir. Bunlara depozitlər, qiymətli kağızlar və bu kimi 
şeylər daxildir. 

 

İnvestisiya vasitələri 

Ən çox istifadə olunan investisiya alətlərinin kiçik bir siyahısı: 

 Banklara maliyyə yatırımları, buraya depozit depozitləri də daxildir. Gəlir müqavilədə göstərilən 
faizdən əldə edilir; 

 Sığorta şirkətlərinin qənaət proqramları; 
 Təşkilatların istiqrazları və səhmləri kimi qiymətli kağızlar; 
 Qarşılıqlı fondlar. Bu vasitə, bütün investorlar üçün ortaq bir kapitalın yaradılmasını nəzərdə 

tutur və əslində gəlir əldə edilir. Bundan əlavə, idarəetmə şirkəti bu gəliri hər bir iştirakçının 
investisiyalarının ilkin həcmindən asılı olaraq bütün investorlar arasında bölür; 

 Birja ilə satılan fond ehtiyatları. Bu, daha mütərəqqi və əvvəlki ilə müqayisə edilən yeni bir 
vasitədir. Bu səhmlər birjada daim dövriyyədədir, lakin onlar üzərində bütün əməliyyatlar gün 
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ərzində həyata keçirilə bilər və ticarət və treyderlərin fəaliyyətindən asılı olaraq qiymətləri də 
dəyişir; 

 Səhmlərin alınması və sonrakı daha sərfəli satışı ilə məşğul olan fondlar; 
 Qiymətli metallar. Bu növ investisiya heç bir xüsusi gəlir gətirməyəcək, lakin dünyadakı iqtisadi 

vəziyyətdən asılı olmayaraq kapitalı təhlükəsiz və sağlam saxlayacaq - qiymətli metallar praktik 
olaraq bazar dəyərlərini dəyişdirmir; 

 Daşınmaz əmlak; 
 Və son seçim alternativdir. Bu alətlər kateqoriyasına əvvəllər təsvir olunmayan bütün növlər 

daxildir - qiymətli daşlar və antik əşyalar, kolleksiyalar, avtomobillər, antik əşyalar, möhür 
kolleksiyaları. 

 

Risk dərəcəsinə görə investisiya vasitələri aşağıdakılara bölünür: 
 

 aşağı risk; 
 orta risk; 
 yüksək risk. 

Təəssüf ki, hər hansı bir investisiya alətinin gəlirliliyi və risk dərəcəsi arasında birbaşa bir əlaqə var: 
sərmayənin gözlənilən gəliri nə qədər yüksək olsa və nə qədər tez gözlənilirsə, bir qayda olaraq bir o 
qədər risklidir. Həm də investoru qiymətləndirərkən seçilən alətin riskliliyi əsas meyardır. Bu səbəbdən 
hər üç növü də daha ətraflı nəzərdən keçirəcəyik. 

Aşağı risk şərti zəmanətli gəlir verən alətlər daxildir. Bu qrupun gəlirlilik faizi ən etibarlı bankların 
depozitlərinin gəlirliliyi ilə müqayisə olunur və dəyəri orta hesabla illik 5-7% -dir. 

Bu alətlər qrupuna aşağıdakılar daxildir: 

- ölkənin dövlət banklarındakı əmanətlər; 

- yığma proqramlar; 

- dövlət istiqrazları; 

- əmanətlərin xarici valyutada saxlanması; 

Siyahıda göstərilən alətlərin gəlirliliyi praktik olaraq zəmanətlidir və qoyulmuş kapital ən azı mütləq 
miqdarda sizə investora qaytarılacaqdır. Burada yeganə risk, dəfələrlə qarşılaşdığımız dövlətin öz 
öhdəliklərini yerinə yetirməkdən imtina etməsi ola bilər. Bununla birlikdə, yığım proqramlarından 
danışırıqsa, bəzi sığorta şirkətləri bu vəziyyətdə də ödəmə zəmanətləri götürürlər, çünki özləri ən etibarlı 
xarici sığortalılarla təkrar sığortalanırlar. 

- kommersiya banklarında əmanətlər; 
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- kommersiya banklarının vekselləri; 

- kommersiya şirkətlərinin vekselləri; 

- kommersiya şirkətlərinin istiqrazları; 

- əmlak fondlarının səhmləri; 

- istiqraz fondlarının səhmləri; 

- icarəyə götürülmüş daşınmaz əmlak; 

- hazır bir işin alınması. 

Aydındır ki, bu qrupun alətləri 30% -dən 50% -ə qədər kommersiya risklərinə malikdir və bəzi hallarda 
qoyulan bütün kapital da. Bu cür nümunələrə 1998 və 2008-ci illərdəki böhranlarda rast gəldik, bir çox 
firma və sahibkar sadəcə iflas etdi və aktivlər qismən dəyərini itirdi. 

 

Və nəhayət yüksək risk qrupuna% 30 və daha yüksək bir məhsul götürdükdə, bunlar daxildir: 

- öz işinizi yaratmaq; 

- promosyonlar; 

- fond fondları və indeks fondlarının səhmləri; 

- valyuta, səhmlər, törəmə bazar alətləri və mübadilə əmtəələri ilə ticarət. 

 

 


