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ســرمایه گذاری، صــرف هزینــه جــاری، خریــد دارایــی فیزیکــی )واقعــی( مشــهود و نامشــهود و یــا خریــد دارایــی هــای مالــی بــه پشــتوانه دارایــی هــای فیزیکــی اســت کــه بــا هــدف کســب ســود از محــل 

عملیــات و یــا افزایــش ارزش دارایــی، تحصیــل مــی شــود. وقتــی دارایــی یــا کاالیــی را بــه عنــوان ســرمایه گذاری لحــاظ مــی کنیــم، هــدف مــا، مصــرف آن دارایــی یــا کاال نیســت، بلکــه اســتفاده از آن بــرای خلــق 

ثــروت بیشــتر در آینــده اســت.

یــک ســرمایه گذاری همیشــه بــه مخارجــی از ســرمایه امــروزی مــا مربــوط مــی شــود؛ ایــن مخــارج ممکــن اســت زمــان، فکــر، خاقیــت، تــاش، پــول یــا دارایــی هــای دیگــر، بــه امیــد بازدهــی بیشــتر از آنچــه در 

ابتــدا صــرف شــده اســت، باشــد. بــه عنــوان مثــال، یــک ســرمایه گذار ممکــن اســت یــک دارایــی مالــی را در زمــان فعلــی بــا ایــن هــدف خریــداری کنــد کــه ایــن دارایــی در آینــده ســود عملیــات یــا ارزش افــزوده 

 یــا ســود عملیــات دارایــی دریافــت مــی شــود و یــا بــرای تحقــق ســود افزایــش قیمــت، بــه قیمــت باالتــر فروختــه مــی شــود.
ً
ایجــاد کنــد کــه بعــدا

وارن بافت )Warren Buffett( سرمایه گذاری را این گونه تعریف می کند: فرایند برنامه ریزی برای پول است تا در آینده پول بیشتری نصیب شما بشود.

• پول )اسکناس و مسکوکات پولی(

• طا )سکه( و سایر فلزات گرانبها

• کاالهای با دوام مثل زعفران

• اماک و مستغات

• دارایی های اجتماعی انسانی، فکری، تحصیلی، تجربی و شغلی

• دارایی های نامشهود سرقفلی و کسب وکار فردی

• سایر دارایی فیزیکی مشهود و نامشهود

• دارایی های بازار سرمایه در بورس ها و خارج از بورس مثل سهام، اوراق قرضه، مشارکت و سایر اوراق بهادار انواع شرکت ها و ناشرین و مشتقات آنها

• دارایی های بازارپول مثل سپرده بانکی

دارایــی هــای مالــی بــه پشــتوانه دارایــی هــای واقعــی شــکل می گیــرد. ســرمایه گــذاری در ســهام شــامل ســرمایه گــذاری در دارایــی هــای تورمــی و عملیــات شــرکت هــا اســت.، شــرکت هــا فراینــد هایــی 

همچــون افزایــش تولیــد و فــروش را تجربــه می کننــد و در نتیجــه ســود ســرمایه گــذاری در ســهام، از ســرمایه گــذاری صــرف در دارایــی هــای تورمــی بیشــتر اســت.

سرمایه گذاری

گزینه های مختلف سرمایه گذاری در ایران:

سرمایه گذاری در دارایی های واقعی مشهود و نامشهود :

سرمایه گذاری در دارایی های مالی به پشتوانه دارایی های واقعی:
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مهم ترین مزایای سرمایه گذاری در بازار سرمایه:

دریافت سود باالتر نسبت

به سایر سرمایه گذاری ها

کنترل تـــورم و کاهـش

تحمیل هزینه به مردم

تامین منابع مالی برای

تولید وکسب وکارهـــا

قابلیت نقدشوندگی باال

امنیت و شفافیت بیشتر

تقویت تولید و عرضه کاالهای مورد نیاز 

مردم و توسعه اقتصاد مولـــــــد جامعه

حفظ ارزش سرمایه

در مقابــــل تــــورم

مزایای سرمایه گذاری

در بازار سرمایه

جامعیـــــت در کسب

سود و ارزش افزوده

کســـــــب ســـــود

پاکیزه تر و مولدتر

شراکـــت درشرکـــت هــا

و کسب وکارهای موفق

حذف سوداگری و احتکار بر 

روی کاالهای مصرفی مردم
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بطــور مشــخص بــرای ســرمایه گــذاری در دارایــی هــای بــازار ســرمایه ســه روش اساســی وجــود دارد کــه براســاس دو فاکتــور مهــم »مدیریــت مســتقیم و غیــر مســتقیم دارایــی« و » مالکیــت اختصاصــی و 

مشــاع دارایــی« تقســیم بنــدی مــی شــوند. و بــه ترتیــب از کمتریــن مزیــت و باالتریــن ســطح مخاطــرات تــا بیشــترین مزیــت و پاییــن تریــن ســطح مخاطــرات عبارتنــد از:

در ایــن روش افــراد بــا هــدف دســتیابی بــه منافــع از خریــد و فــروش دارایــی هــای موجــود در بــازار ســرمایه در قالــب اوراق بهــادار و مشــتقات آن، اقــدام بــه اخــذ کــد بورســی و فعــال ســازی حســاب کاربــری 

در کارگــزاری هــا نمــوده و شــخصا بــه خریــد و فــروش مــی پردازنــد، در حقیقــت در ایــن روش دو فاکتــور اساســی مدیریــت دارایــی و مالکیــت، مســتقیم و شــخصا توســط فــرد انجــام مــی پذیرد.مهــم تریــن 

الزمــه ایــن روش ســرمایه گــذارای، دارا بــودن زمــان کافــی بــرای پایــش مســتمر بــازار، دانــش و تجربــه کافــی بــرای ارزیابــی تمامــی متغیرهــای بــازار و ابــزار و امکانــات کافــی بــرای دســتیابی بــه صحیــح تریــن 

تحلیــل هــا از بــازار اســت. ازجملــه مخاطــرات و ریســک هــای اصلــی ایــن روش، بــاال بــودن خطــرات ناشــی تخصصــی بــودن بــازار ســرمایه و حســاس بــودن ارزش دارایــی هــای ایــن بــازار بــه تمامــی متغیرهــای 

ریــز و درشــت در ســطح کان جهانــی و کشــوری و ســطح خــرد شــرکتی اســت کــه یــک فــرد بــه تنهایــی نمــی توانــد از تحلیل،پیــش بینــی و کنتــرل آن برآیــد.

روش های سرمایه گذاری در دارایی های بازار سرمایه :

روش مدیریت مستقیم و مالکیت اختصاصی

روش مدیریت غیرمستقیم و مالکیت مشاع

روش مدیریت غیرمستقیم و مالکیت اختصاصی

1- روش مدیریت مستقیم و مالکیت اختصاصی :
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در ایــن روش افــراد در صــورت در اختیــار نداشــتن ســه مولفــه اساســی مدیریــت حرفــه ای دارایــی هــای تخصصــی بــازار ســرمایه ، ســهام یــا واحدهــای ســرمایه گــذاری نهادهایــی را خریــداری مــی کننــد کــه 

فعالیــت ســرمایه گــذاری در دارایــی هــای بازارســرمایه را بــه صــورت مشــاع )مشــترک( بــرای مشــتریان انجــام مــی دهنــد.در حقیقــت در ایــن روش هــم مدیریــت و هــم مالکیــت بصــورت غیــر مســتقیم و 

بصــورت مشــاع توســط یــک الیــه ی نهــادی بــه نــام صنــدوق یــا شــرکت اســت.

در روش فــوق مالکیــت بــه صــورت غیــر مســتقیم اســت چراکــه شــما مســتقیما مالــک دارایــی هــای مــورد معاملــه در بــازار ســرمایه نیســتید بلکــه مالــک ســهام یــا واحدهــای ســرمایه گــذاری آن شــرکت 

یــا صنــدوق هســتید و اجــازه تصاحــب دارایــی هــای بــازار ســرمایه بــه میــزان ســهم الشــرکه خــود در آنهــا را نداریــد؛ همچنیــن مدیریــت بــه صــورت غیــر مســتقیم اســت چــرا کــه منابــع توســط خــود شــما 

مســتقیما مدیریــت نمــی شــود بلکــه توســط مدیــران حرفــه ای آن نهــاد ســرمایه گــذاری مــی شــود کــه ایــن مــی توانــد یــک ویژگــی مثبــت باشــد اگرچــه حیطــه فعالیــت آنهــا ســرمایه گــذاری اســت و نــه 

مدیریــت ســرمایه گــذاری.

ایــن روش، ضمــن در برگرفتــن مزایــای روش دوم شــامل مزیــت هــای مهــم دیگــری نیــز هســت. در ایــن روش افــراد بــا هــدف دسترســی بــه منافــع حاصــل از ســرمایه گــذاری در دارایــی هــای تخصصــی 

بــازار ســرمایه، اقــدام بــه اخــذ کــد ســبد اختصاصــی ) PRX ( کــرده و نســبت بــه افتتــاح حســاب ســبد ســرمایه گــذاری اختصاصــی نــزد ســبدگردان هــا اقــدام مــی کننــد. در ایــن روش تمامــی مخاطــرات 

ریســک های ذکــر شــده در روش هــای قبــل بــه حداقــل رســیده و بــه مزیــت هــای آن افــزوده مــی شــود. ایــن روش را مــی تــوان »بهتریــن روش ســرمایه گــذاری حرفــه ای و مــدت دار در دارایــی هــای بــازار 

ســرمایه بــا مالکیــت مســتقیم افــراد در دارایــی هــا عنــوان کــرد. در ایــن روش، مالکیــت مســتقیم و تحــت تصاحــب فــرد اســت و تنهــا مدیریــت بــه صــورت غیرمســتقیم و بــه صــورت حرفــه ای توســط تیــم 

تحلیــل و مدیریــت ســرمایه گــذاری ســبدگردان انجــام مــی شــود.

• صندوق سرمایه گذاری با سرمایه بسته ) شرکت سرمایه گذاری (

• صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه باز )صندوق سرمایه گذاری مشترک(

2- روش مدیریت غیرمستقیم و مالکیت مشاع:

3- روش مدیریت غیرمستقیم و مالکیت اختصاصی:

راهکار های عمده اجرایی در این روش:
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•  مدت دار بودن با تاکید بر بلندمدت بودن سبد)بلند مدت نگر بودن سبد (

•  حرفه ای تر بودن، تحلیل محور بودن، منعطف تر بودن، پویا و بهینه تر بودن مدیریت سبد 

•   آگاهانه تر بودن، اعتماد ساز بودن و مذاکره محور بودن فرآیند انتخاب سبد، شرایط پذیر بودن، اهداف و برنامه پذیر بودن و متنوع بودن دایره انتخاب سبد

•   امکان پذیر بودن واریز یا برداشت غیر نقدی، دریافت اعتبار واهرمی کردن سبد 

•   مالکیت اختصاصی داشتن، شفاف بودن و استعام پذیر بودن دارایی ها و گردش حساب سبد، وثیقه پذیر بودن سبد

مهم ترین مزیت های سبد های سرمایه گذاری اختصاصی )روش سوم( به نسبت صندوق ها )روش دوم(:

سایر کلید واژه های مزایای سبدهای سرمایه گذاری اختصاصی به نسبت صندوق ها :

#مالکیت مستقیم دارایی ها توسط سرمایه گذار 

#شفافیت محور بودن سرمایه گذاری

#امکان لحاظ کردن دارایی مالی افراد بعنوان آورده حساب

#شناور بودن واریزی یا برداشت 

#ورود وخرروج آسان از یک سهم #تجمیع در عین کثرت

#دستکاری کمتر بازار 

#حرفه ای تر کردن بازار و سرمایه گذاران

# امکان سرمایه گذاری در سهام کوچک و کم عمق

#ایجاد سبد با باالترین و کمترین سطح ریسک پذیری

#اختصاصی بودن سبد و مدیریت آن 

#عدم امکان انتقال منافع  صاحب سبد به دیگری 

#امکان سرمایه گذاری در صندوق 

#امکان سکتورفاند کردن سبد

#سودآوری باالتر و عدالت محور بودن سبد  

#هدف و برنامه پذیر بودن سبد

#انعطاف پذیر بودن شرایط سبد 

#هزینه های جانبی کمتر 

#هم افزا بودن رابطه سرمایه گذار و سبدگردان در سبد  

 #همراستا بودن منافع سرمایه گذار و سبدگردان

 #تضاد منافع کمتر
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در اجــرای بنــد 2 مــاده ۷ قانــون بــازار اوراق بهــادار جمهــوری اســامی ایــران مصــوب آذرمــاه 1۳۸۴ ، بــه منظــور مدیریــت حرفــه ای دارایــی هــای آحــاد جامعــه در بــازار ســرمایه، نهــاد مالــی جدیــدی بــه نــام 

ســبدگردان بــه عنــوان نهــادی واســطه ای معرفــی شــد. بــر اســاس بنــد 1۷ مــاده 1 قانــون بــازار اوراق بهــادار، ســبدگردان شــخص حقوقــی اســت کــه در قالــب قــراردادی مشــخص و بــه منظــور کســب انتفــاع 

بــه خریــد و فــروش اوراق بهــادار بــرای ســرمایه گــذار مــی پردازد.ایــن اوراق بهــادار همــان دارایــی هــای پولــی و مالــی اســت کــه پشــتوانه دارایــی هــای فیزیکــی و واقعــی ایجــاد شــده اســت و ســبدگردان 

بــه مدیریــت دارایــی ســرمایه گــذاران مــی پــردازد

1 . قانون تجارت

2 . قانون بازار اوراق بهادار

۳ . قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

۴ . دستورالعمل های صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار

۵ . قانون و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی

۶ . قوانین تامین اجتماعی و مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

1 . دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان

2 . دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی

۳ . دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطاعات توسط اشخاص تحت نظارت

۴ . دستورالعمل تأیید صاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی

۵ . دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار

۶ . نمونه های اساسنامه مصوب سازمان

معرفی شرکت های سبدگردان:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت های سبدگردان به شرح زیر است:

مهمترین دستورالعمل ها و ضوابط وضع شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار که ناظر بر فعالیت سبدگردان ها است:
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ســبدگردان هــا بــا اجــرای دو روش ســرمایه گــذاری بــا دو ابــزار صنــدوق یــا ســبد 

ســرمایه گــذاری اختصاصــی و صنــدوق ســرمایه گــذاری مشــترک مهمتریــن 

ــرمایه  ــداف س ــه اه ــتیابی ب ــعه و دس ــه توس ــک ب ــرای کم ــرمایه ب ــازار س ــاد ب نه

ــتند. ــرمایه هس ــازار س ــر در ب ــرمایه پذی ــذار و س گ

ســبدگردان بــا کارکــرد بانــک ســرمایه گــذاری و تامیــن ســرمایه، مهمتریــن نهــاد 

اجرایــی نظــام مالــی و ســاختار اقتصــادی بــازار ســرمایه محــور بعنــوان یــک 

ســاختار اقتصــادی مطلــوب کشــور اســت کــه منابــع مالــی را بــه صــورت بهینــه 

تجهیــز کــرده و بــه صــورت بهینــه تخصیــص مــی دهد.ســبدگردان از دیــدگاه 

ــه  ــت چراک ــذاری اس ــرمایه گ ــک س ــک بان ــذار، ی ــرمایه گ ــا س ــده ی ــداز کنن ــس ان پ

منابــع مالــی را بــه صــورت بهینــه مبتنــی برســطوح ریســک پذیــری مختلــف 

تجهیــز یــا جمــع آوری مــی کنــد و بــه صــورت بهینــه مبتنــی بــر حداکثــر بازدهــی 

ممکــن در ســطح ریســک پذیــری تعییــن شــده تخصیــص داده و ســرمایه 

گــذاری مــی کنــد.

هچنیــن ســبدگردان از دیــدگاه ســرمایه پذیــر یــا ناشــر اوراق بهــادار یــا دولــت، 

یــک نهــاد تامیــن ســرمایه اســت چراکــه منابــع مالــی را بــه صــورت بهینــه مبتنــی 

بــر ســطوح مختلــف نــرخ هزینــه ســرمایه، تجهیــز و تجمیــع مــی کنــد و بصــورت 

بهینــه بــرای ناشــران اوراق بهــادار تامیــن کــرده یــا بــه آنهــا تخصیــص مــی دهــد.

جایگاه سبدگردان در ساختار اقتصادی و نظارتی کشور:
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شــرکت ســبدگردان هــدف در تاریــخ 2۴ / 11 / 1۳91 تحــت شــماره ثبــت ۴۳۵01۵ و شناســه ملــی 10۳20۸۵09۷۳ و بــا شــماره 111۴0 نــزد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار تاســیس گردیــد. ایــن شــرکت مجــری 

بهتریــن روش ســرمایه گــذاری پــس انــداز هــای خــرد و کان مــردم بــا بیــش از 20 شــعبه و 200 معــرف در سراســر کشــور اســت و بــا ۸ ســال ســابقه فعالیــت بــر پایــه شــبکه تحلیلگــری و مدیریــت دارایــی 

تخصصــی جامــع، متشــکل از ده هــا کارشــناس بــازار ســرمایه، بــه عنــوان یکــی از مبتکــر تریــن شــرکت هــا در ارائــه خدمــات ســبدگردانی و مدیریــت دارایــی شــناخته مــی شــود.

اعضای هیات مدیره شرکت سبدگردان هدف:

شرکت سبدگردان هدف

سمتنام و نام خانوادگی 

رئیس هیئت مدیرهجناب آقای عباسعلی حقانی نسب

نائب رئیس هیئت مدیرهسرکار خانم مهری امیدیان

مدیرعامل و عضو هیئت مدیرهجناب آقای سعید حقانی نسب
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انواع خدمات شرکت سبد گردان هدف:

ارائه خدمات تامین سرمایه و انتشار اوراق 

برای کسب و کارها

ارائه خدمات مشاوره پذیـــــرش و عرضـــــه

 ارائه خدمات مدیریت دارایی انواع

سبد های شرایط خاص

ارائه خدمات مدیریت دارایی انواع

سبد های دارایی معّین

ارائه خدمات مدیریت دارایی انواع صندوق های سرمایه گذاری مشترک
با درامد ثابت صبای هدف و سهامی پرتو ابتکار هدف )در حال راه اندازی(

ارائه خدمات آموزشی بازار سرمایه در 

حوزه آموزش جامع تحلیلی و پرورش 

تحلیلگر عمومی و متخصص

ارائه خدمات بازارگردانی اوراق بهادار در صندوق 

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

ارائه خدمات آموزشی بازار سرمایه در 

حوزه آموزش مقدماتی سواد مالی

خدمات آناین و غیرحضوری انواع حساب های 

سبد سرمایه گذاری اختصاصی

صنــدوق  یــا  ســبد  هــای  حســاب  انــواع  دارایــی  مدیریــت  خدمــات  ارائــه   
ســرمایه گذاری اختصاصــی مبتنــی بــر ســطوح ریســک مختلــف بــا افتتــاح 
ــادار( ــایر اوراق به ــهام و س ــدی )س ــر نق ــدی و غی ــرش آورده نق ــاب و پذی حس

انواع خدمات

سبدگردان هدف
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ریســک پذیــری بــه معنــای زیــان کــردن نیســت.بلکه در اکثــر اوقــات بــه ســود منتهــی مــی شــود. ریســک پذیــری بــه معنــای آن اســت کــه در شــرایط منطقــی و آگاهانــه اگــر زیــان 

کردیــد یــا بــه ســود مــورد نظرتــان نرســیدید، تــوان تحمــل آن را داشــته باشــید. در جــدول فــوق پاییــن تریــن ســطح ریســک پذیــری بــا شــماره 0 و باالتریــن ســطح ریســک پذیــری بــا 

شــماره 10 بیــان شــده اســت.

تعریف سطح

ریسک پذیری:

خدمات مدیریت دارایی انواع حساب های سبد یا صندوق سرمایه گذاری اختصاصی:

ماتریس انواع حساب های سبد سرمایه گذاری اختصاصی سبدگردان هدف

مخاطبین تخفیفات ویژه سبدهااهداف ثانویه سبدهادوره زمانی سبدهاانواع سبدها یا صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی

کوتاه مدتسطح ریسک پذیریمبتنی بر انواع دارایی

آتیه فرزندان

باز نشستگی

تحصیلی

سنوات کارکنان

عمر و زندگی

نیکوکاری

مشترک خانواده

فرهنگیان

کادر درمان

خانواده شهدا و ایثارگران

جانبازان و معلولین

خیرین و نیکو کاران

زنان خانه دار و سرپرست خانوار

سبد )صندوق سرمایه گذاری اختصاصی(  مطمئن 

سبد )صندوق سرمایه گذاری اختصاصی(  اطمینان

سبد )صندوق سرمایه گذاری اختصاصی(   آرامش

سبد )صندوق سرمایه گذاری اختصاصی(  ابتکار

سبد )صندوق سرمایه گذاری اختصاصی(  اهرمی

سبد )صندوق سرمایه گذاری اختصاصی( سه سهمی  

سبد )صندوق سرمایه گذاری اختصاصی(  دوسهمی

سبد )صندوق سرمایه گذاری اختصاصی(  تک سهمی

0

۳

۵

۶

7

8

9

10

1

۳

۶

9

1

2

ماهه

ماهه

ماهه

ماهه

ساله

ساله

میان مدتمبتنی بر دارایی معین

۳

۵

ساله

ساله

سبد شاخص کل یا شاخص صنعت )به ازای تمامی صنایع بورسی(

سبد زعفران یا کاالی دارای بازار ثانویه و مشتقات آن

سبد سهم شرکت الف ،ب، و... صندوقها و یا سایر اوراق بهادار و مشتقات آن

سبد طال،سکه و مشتقات آن

سبد سایرکاال ها، ارز یا اوراق بهادار معّین قابل معامله در بورس ها

بلند مدت

10

1۵

20

2۵

۳0

ساله

ساله

ساله

ساله

ساله

مبتنی بر شرایط خاص

سبد هایی که با توجه شرایط مورد نظر سرمایه گذار قابل طراحی و عقد قرار داد می باشد
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ــرای  ــن ب ــی معی ــک دارای ــدت ی ــد م ــدت و بلن ــاه م ــی کوت ــب بازده ــرح کس ــن ط ــدف ای ــت. ه ــن اس ــی معّی ــبد دارای ــدف، س ــبدگردان ه ــرکت س ــذاری در ش ــرمایه گ ــن س ــای نوی ــرح ه ــات و ط ــی از خدم یک

ســرمایه  گذار اســت کــه نمــاد آن در یکــی از بــورس هــا در حــال معاملــه اســت. در اینگونــه ســبدها بایــد )بــر اســاس نظــر ســرمایه گــذار( حداقــل هفتــاد درصــد منابــع ســبدها بــه دارایــی پایــه مشــخص 

شــده و مشــتقات آن اختصــاص یابــد کــه مشــتمل بــر همــان دارایــی پایــه ســبد خواهــد بــود و مابقــی در همــان دارایــی و ســایر اوراق بهــادار ســرمایه گــذاری شــود کــه از ایــن حیــث ســطح ریســک پذیــری 

ســبد اگرچــه بیشــتر از ســبد تــک ســهمی اســت ولــی بــه ســبد مذکــور نزدیکتــر اســت.

مهــم تریــن مزیــت ایــن طــرح، حرفــه ای کــردن ســهامداران خــرد بلنــد مــدت و کوتــاه مــدت و همچنیــن مالــکان دارایــی هــای کاالیــی اســت کــه از ایــن طریــق بــه شــکل حرفــه ای تــری دارایــی ســهامی یــا 

نــان توســط یــک نهــاد حرفــه ای مدیریــت دارایــی، مدیریــت مــی شــود. ایــن اقــدام باعــث کاهــش اقدامــات هیجانــی در کلّیــت بــازار و همچنیــن بهتــر در دســترس قــرار گرفتــن افــق هــای بازدهــی  کاالیــی آ

کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت دارایــی مــی گــردد. دیگــر مزیــت ایــن طرح،ایجــاد فرصــت کســب بازدهــی هــای کوتــاه مــدت دارایــی هــای فــوق الذکــر اســت، بــا وجــود نــگاه بلنــد مــدت مالــکان دارایــی هــا، 

نوســانگیری و اســتفاده از مــدل الگــو تریدینــگ باعــث افزایــش بازدهــی ســهامدار بــا وجــود نــگاه بلنــد مــدت خواهــد شــد.

•  سهام داران خرد بلند مدت و کوتاه مدت دارایی سهامی یا سایر اوراق بهادار معّین که ریسک باالی تک سهمی را از قبل پذیرفته اند

•  سهام داران و پرسنل دارنده سهام شرکت ها که ریسک باالی تک سهمی را پذیرفته اند

•  دارندگان دارایی کاالیی قابل معامله در بورس کاال همچون زعفران طا )سکه( و کاال های دارنده بازار ثانویه و مشتقات آن

مهم ترین مخاطبین سبد:

خدمات مدیریت دارایی انواع سبد های دارایی معّین:
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خدمات بازارگردانی اوراق بهادار در کلیه بورس ها در قالب صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف:

فعالیــت نهادهــای حرفــه ای مدیریــت دارایــی در قالــب صندوقهــای بازارگردانــی، یکــی از ابــزار هــای موثــر در حفــظ تعــادل بــازار ســرمایه و حفــظ ثبــات آن اســت. امــا شــاهد آن هســتیم کــه بســیاری از ســهم 

هــا در دامنــه ارزش ذاتــی خــود معاملــه نمــی شــوند و نقــد شــوندگی آن هــا بــا چالــش هایــی مواجــه مــی شــود. شــرکت ســبدگردان هــدف، بــا تاســیس و راه انــدازی اجرایــی صنــدوق ســرمایه گــذاری 

اختصاصــی بازارگردانــی هــدف و بــه پشــتوانه قــوی تحلیلــی تخصصــی شــبکه تمتــا، بــا ارزیابــی دقیــق و گســترده شــرایط بــازار و ســهام و بررســی جامــع متغیرهــای موثــر بــر ســهام، مــی توانــد معامــات 

ســهام مــورد نظــر را بــه دامنــه ارزش ذاتــی آن آورده و بــه نقــد شــوندگی ســهام کمــک کنــد. ایــن دو فعالیــت نقــش موثــری در افزایــش اعتمــاد ســازی ســهام و در ُبعــد کان نقــش موثــری در اصــاح 

یــت بــازار ســرمایه دارد.
ّ
رفتــار ســهام و کل
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خدمات مشاوره پذیرش و عرضه در بورس ها:

خدمــات مشــاوره پذیــرش و عرضــه اوراق بهــادار در بــورس هــا توســط یــک نهــاد مدیریــت دارایــی حرفــه ای بــا شــخصیت حقوقــی انجــام مــی پذیــرد. در بخــش مشــاوره پذیــرش، ایــن نهــاد، بــا مجــوز ســازمان 

بــورس و اوراق بهــادار و طبــق مقــررات موضوعــه، بــه پذیــرش اوراق بهــادار شــرکت هــای متقاضــی پذیــرش در بــورس یــا بــازار خــارج از بــورس و همچنیــن پذیــرش کاال و اوراق بهــادار مبتنــی بــرکاال در بــورس 

کاالیــی ایــران اقــدام مــی کنــد. مشــاور پذیــرش بــه عنــوان رابــط اصلــی متقاضــی بورس،تمــام یــا بخشــی از وظایــف متقاضــی در فرآینــد پذیــرش را بــه نمایندگــی از طــرف وی انجــام مــی دهــد.

در بخــش خدمــات مشــاوره عرضــه، ایــن نهــاد، بــا مجــوز از ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، در زمینــه انتشــار و عرضــه اوراق بهــادار مشــاوره ارائــه مــی دهــد. خدمــات قابــل ارائــه توســط مشــاور پذیــرش بــر 

اســاس دســتور العمــل پذیــرش اوراق بهــادار در بــورس اوراق بهادارتهــران ودســتورالعمل پذیــرش کاال واوراق بهــادار مبتنــی بــرکاال در بــورس کاالیــی ایــران ونیــز دســتورالعمل مشــابه در شــرکت فرابــورس 

ایــران مــی باشــد.

طریــق  از  مالــی  تامیــن  در  ســهولت 

بهــادار اوراق  ســایر  و  ســهام  انتشــار 

افزایش شفافیت مالی شرکت ها

کسب وجــــهه، اعتبار و اعتمــــاد عمومــــی و

افزایش قدرت جذب سرمایه داخلی و خارجی

استفاده از معافیت های مالیاتی

توســــعه رویکرد شراکت محـــوری شرکت و همچنین

ایجاد فرصت شراکت مردم در کسب و کار های موفق

سهـــولت در کسب و تامین مالی از طریـــــق

 شبکه بانکی و سایر روش های تامین مالی

به روز رسانی ارزش ذاتی شرکت

مهمترین مزایای
 پذیرش و عرضه
در بورس اوراق بهـــادار
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تاریخ نگار دریافت مجوز های شرکت سبدگردان هدف:

ویژگی های متمایز شرکت سبدگردان هدف:

 تاسیس شرکت سبدگردان هدف
مجوز تاسیس و فعالیت 

مجوز مشاوره عرضه و پذیرشصندوق صبای هدف

مجوز فعالیت شعبات شرکت 
سبدگردان هدف

مجوز صندوق صندوق سرمایه گذاری 
اختصاصی بازارگردانی هدف مجوز سبدگردانی

ســایق  همــه  بــه  پاســخگویی  بــرای  خدمــات  محصــوالت  تنــوع  و  بــودن  محــور  ســبد    •

ســرمایه گذاری بــا بیــش از ۷0 نــوع ســبد ســرمایه گــذاری اختصاصــی بــا افتتــاح حســاب و 

بهــادار( اوراق  ســایر  و  )ســهام  نقــدی  غیــر  و  نقــدی  آورده  پذیــرش 

•  گسترش شعبات تجاری در سراسر کشور

•  ساختار تحلیلی تخصصی کم نظیر صنایع محور در بازار سرمایه

13911395

13921399
14001400

1400

•  عدالــت محــور بــودن و فراهــم ســازی ســود آوری بــرای همــه مــردم بــا هــر 

مبلــغ ســرمایه اولیــه

•  طرح های تخفیفات متنوع مبتنی بر شرایط حساب

•  خدمات متنوع بازار سرمایه برای مشتریان حقیقی و حقوقی
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شعبات شرکت سبدگردان هدف در سراسر کشور:

شماره تماسآدرساستان / شهرردیف

9100۴770-021تهران-خیابان بهشتی-جنب مترو میرزای شیرازی-پالک ۴۳۴تهران/تهران )شعبه مرکزی(1

۴۳2218۴0-0۵1نیشابور _ خیابان امام خمینی _ نبش کوچه قوامین_ روبروی بیمارستان 22 بهمنخراسان رضوی/ نیشابور2

۳27۴272۳-02۶کرج- چهارراه هفت تیر-ابتدای بلوار دانش آموز-پالک 7۳۶البرز/ کرج۳

۳۳2۶098۵-0۶۶خرم آباد-بلوار شورا-روبروی پمپ بنزین کولیوندلرستان/خرم آباد۴

281110۳۶-021تهران-سعادت آباد- میدان کاج -سرو شرقی- پالک 1۳7تهران/تهران۵

۳۳۳۵۴720-0۴1تبریز-خیابان امام خمینی-ایستگاه تپلی باغ-پالک 10آذربایجان شرقی/تبریز۶

۳222۴۴10-0۴۴ارومیه-چهارراه شهید بهشتی- خیابان جهاد- ساختمان آشیان-پالک 30آذربایجان غربی/ارومیه7

۳1۳292۴2-0۳1اصفهان-ابتدای چهارباغ باال- مجتمع کوثر- واحد 260اصفهان/اصفهان8

91002119-071شیراز-خیابان ستارخان- حدفاصل کوچه 18 و 20فارس/شیراز9

۴۴7۴0928-021تهران- منطقه 22 - منطقه 22 -شهرک گلستان-بلوار امیرکبیر-خیابان جواداالئمه-پالک 7تهران/تهران10

۳۳78۵8۳۵-02۴زنجان- خیابان خرمشهر- جنب اداره کل میراث فرهنگی و گردشگریزنجان/زنجان11

۵272۶۳81-071المرد - خیابان 1۵ خرداد- شرکت سبدگردان هدف شعبه المردفارس/المرد12

۳۳11۳۵19-011ساری_ بلوار خزر_ ابتدای خیابان طبرستان_ روبروی مرکز رشد دانشگاه آزاد_ نبش کوچه آقا گلیمازندران/ساری1۳
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شعبات شرکت سبدگردان هدف در سراسر کشور:

شماره تماسآدرساستان / شهرردیف

۳۳1۳1778-08۶اراک- خیابان شهید شیرودی- جنب کوچه حسن زاده - جنب ساختمان پزشکان اهورا- طبقه همکفمرکزی/اراک1۴

۳۳22۴۵0۴ -0۵۴زاهدان-خیابان امیرالمومنین-نبش امیرالمومنین 9سیستان و بلوچستان/زاهدان1۵

۳۶۶0۴72۶-02۵قم-خیابان امام - نبش کوچه ۳9قم/قم1۶

۳82۴887۶-08۳کرمانشاه-بلوار شهید بهشتی-رو به روی برنامه و بودجه-نبش خیابان شهید پارسی- پالک ۴۵۴کرمانشاه/کرمانشاه17

۳۳۵۵812۵-077بوشهر - خیابان سنگی -قبل از کوچه گلخانهبوشهر/بوشهر18

۳۳۳۶۶10۴-028قزوین-خیابان دانشگاه-نبش کوچه ارادتقزوین/قزوین19

۳200۵0۴2-01۳رشت- میدان سرگل-ابتدای بلوار شمسی پور-ساختمان کاخ-طبقه3گیالن/رشت20

۳88۴7۴۶7-0۵1مشهد- بلوار وکیل آباد - بلوار هاشمیه - تقاطع پیروزی - دور میدان هاشمیه- پالک 12۳۶خراسان رضوی/مشهد21

۳2۳۴2۵۴۴-0۵۶بیرجند- خیابان معلم-رو بروی پارک آزادگان- نبش معلم ۵۴ -پالک ۶۳۳خراسان جنوبی/بیرجند22

۳۶۶20۳20-0۵1مشهد- شهرک غرب -تقاطع شریعتی و حجاب - پالک 2۳1خراسان رضوی/مشهد2۳

۳72۴00-0۴1مراغه- میدان طلوع فجر )کوره خانه(آذربایجان شرقی/مراغه2۴

۳۵2۴۵791-02۳دامغان-بلوار پیروزی)جنوبی(- نبش پیروزی 1 - روبه روی بانک سپه          سمنان/دامغان2۵
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حق مدیریت )کارمزد( خدمات:

بازدهی سالیانه )میان مدت( خدمات شرکت سبدگردان هدف:

عبارتست از محدوده نیم تا پنج درصد خالص دارائی های سبد در طی یکسال که به منظور محاسبه روزانه بایستی تقسیم بر ۳۶۵ و محاسبه ماهانه تقسیم بر 12 گردد.

عبارتســت از محــدوده ۵ تــا 2۵ درصــد ســود مــازاد بــر ســود بانکــی مصــوب شــورای پــول و اعتبارکوتــاه مــدت و یکســاله در پایــان تاریــخ قرارداد.شــرکت ســبد گــردان هــدف بــر اســاس محــدوده 

درصــدی اخــذ کارمــزد مشــخص شــده از ســوی ســازمان بــورس بــر اســاس ســه مولفــه آورده اولیــه ســرمایه گذار،مــدت زمــان قــرارداد و درصــد ریســک پذیری و نــوع محصــول انتخابــی نســبت 

بــه محاســبه و اخــذ کارمــزد اقــدام مــی نمایــد.

ــق  ــق ح ــبه دقی ــه محاس ــدام ب ــرارداد، اق ــدت ق ــهامی( و م ــا س ــدی ی ــه )نق ــغ آورده اولی ــی، مبل ــذاری اختصاص ــرمایه گ ــبد س ــری س ــک پذی ــطح ریس ــب س ــه تناس ــدف ب ــبدگردان ه ــرکت س ش

مدیریــت )کارمــزد( مــی نمایــد و نکتــه مهــم آن کــه، بــا افزایــش پارامتــر هــای ســه گانــه بیــان شــده، نــرخ کارمــزد هــا کاهــش و نــرخ معافیــت از محاســبه کارمــزد متغیــر افزایــش مــی یابــد. بــه 

بیــان ســاده تــر، بــا افزایــش مــدت قــرارداد، عــاوه بــر ایجــاد فرصــت ســود آوری بیشــتر، شــرایط بهتــری از نظــر تعرفــه هــای مدیریــت حســاب ســبد ســرمایه گــذاری اختصاصــی ایجــاد مــی شــود 

کــه بــه منافــع ســرمایه گــذاران مــی افزایــد.

حق مدیریت )کارمزد( ثابت:

حق مدیریت )کارمزد( متغیر:

بازدهی میان مدت ۴ ساله سبدهای اختصاصی
)صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی(

سبد های سرمایه گذاری اختصاصی با ریسک متوسط

)صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی(
% 2۴۶8

سبد های سرمایه گذاری اختصاصی با ریسک باال 

)صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی(
% ۳819

بازدهی میان مدت ۳ ساله صندوق سرمایه گذاری مشترک صبای هدف
)درآمد ثابت(

۴۳ %سال 1397

۴7 %سال 1398

۳9.۶ %سال 1399
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تمتا:

ســاز و کار شــبکه تحلیلــی و تخصصــی تمتــا، بــا گردهــم آوردن بیــش از ۴0 کارشــناس تحلیلگــر بــازار ســرمایه از ســال 1۳99 در شــرکت ســبدگردان هــدف شــکل گرفــت. ایــن شــبکه تحلیلــی قدرتمنــد بــا 

رویکــرد متمرکــز کــردن کارشناســان تحلیــل بــازار ســرمایه و مدیــران ســبد تخصصــی در زنجیــره هــای تحلیلــی صنعــت محــور، بــه منظــور گســترش قــدرت تحلیــل تخصــص محــور و فراتــر رفتــن از ســطح 

تحلیــل عمومــی، در حــال حاضــر پشــتیبان علمــی و فنــی تمامــی خدمــات شــرکت ســبدگردان هــدف بــوده و حــوزه فعالیــت ایــن واحــد در برگیرنــده ی مــوارد زیــر اســت:

آموزش جامع و تخصصی

تامین سرمایه جامع و تخصصی
تولید محتوی تحلیلی و خبری جامع و تخصصی

مدیریت چیدمان تخصصی سبد
مدیریت معامالت تخصصی سبد

تحلیل جامع و تخصصی

طــرح شــبکه تحلیــل جامــع هــدف ) HCAN ( برگرفتــه از کارکــرد پزشــک عمومــی و پزشــک متخصــص در نظــام پزشــکی بــوده اســت کــه هــدف قــرار دادِن افزایــش کارآیــی تصمیمــات باعــث شــد تــا شــرکت 

ســبدگردان هــدف، پــرورش و بــه کار گیــری تحلیلگــران متخصــص را بــه جــای تحلیلگــران عمومــی ســرلوحه کار خــود قــرار دهــد.
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فرایند مدیریت تحلیل و معامالت سبد های سرمایه گذاری اختصاصی )صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی( در واحد تمتا هدف:

اســتراتژی اصلــی خریــد و فــروش یــک ســهم در ســبد گــردان بــرای مشــتریان ، بــه ایــن گونــه اســت کــه ســهم بــه صــورت جامــع از نظــر بنیــادی و تکنیــکال ، ورود و خــروج جریــان نقــدی هوشــمند بــه ســهم، 

تقویــم انتشــار اطاعــات بررســی مــی شــود و ســهم هــای بــا پتانســیل کســب بازدهــی و حاشــیه ایمنــی ســرمایه گــذاری بــاال شناســایی شــده و بــا در نظــر گرفتــن شــتاب بازدهــی بــاال در کوتــاه مــدت، در 

دوره هــای زمانــی کوتــاه مــدت متناســب بــا رشــد ســهم، ســیو ســود انجــام شــده و نوســانات کوتــاه مــدت آن بــه نفــع مشــتری گرفتــه مــی شــود و بــا فعــال کــردن حــد ضــرر، بــرای خــروج از ســهم و بــا در 

نظــر گرفتــن حــد ســود، بــرای ورود بــه ســهم تصمیــم گیــری مــی شــود.

تهیه گزارش
فیلتراسیـــــــــــــــون بنیـــــــادی

معامات و تکنیکالــــــــــــــــــی

با استفاده از غربالگـری ساده

و پیشرفته بورس ویـــو و سایر

نرم افزار های پردازش اطاعات

دریافت تاییدیه ورود و 

خروج سهم با تعیین نصاب 

سرمایه گذاری از طریق طرح در 

کمیته دفاعیه سرمایه گذاری

پیگیری از واحد معامات

و نظارت تا آخرین مراحل

خرید، نگهداری و فروش

تهیه گزارش
گزارش تحلیل جامع 

و چکیـــده اطاعات

۵ شرکــــت اول 

فیلتراسیـــــــون

درج در فرم تجمیع رتبه بندی شتاب 

ریسک، بازده و شاخص رتبه بندی

درج نتایج در فرم تجمیع

رتبه بندی شتاب, ریسک

بازده و شاخص رتبه بندی

تهیه گزارش جامع

و چکیده اطاعات

درج نتایج در فرم رتبه بندی شتاب 

ریسک، بازده و شاخص رتبه بندی

بروزرسانی گزارش
تحلیل جامع و چکیده اطاعات

در صورت نبـــود گــزارش تحلیل جامع

 ۵ شرکت اول فیلتراسیون

در صورت وجود گــزارش تحلیل جامع

و چکیده اطاعات ۵ شرکت اول فیلتراسیون





25

#ازهدف_تابینهایت

مراحل افتتاح حساب سبد سرمایه گذاری اختصاصی:

مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب)حقیقی(:

مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب)حقوقی(:

• دریافت کد سجام و کد بورسی

• احراز هویت در سامانه سجام

• ارائه اصل و کپی مدارک شناسایی و اصل مدرک واریزی

• مشاوره و سنجش ریسک توسط مشاورین

• اصل و کپی شناسنامه از صفحات اول و توضیحات

• اصل و کپی کارت ملی )پشت و رو(

• اصل مدرک واریزی مشتری )الزاما واریزی باید از حساب خود مشتری به حساب های شرکت سبد گردان هدف انجام شود.(

• تاییدشماره شبای بانکی

• ارائه کد بورسی ،کد سجام، آدرس و کد پستی

• روزنامه رسمی و آخرین تغییرات روزنامه رسمی شرکت

• اساسنامه شرکت

• اصل وکپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا

• کد بورس و کد سجام حقوقی شرکت

• معرفی صاحبان امضا روی سربرگ شرکت

• افتتاح حساب و امضای قرار داد

• دریافت کد اختصاصی سبد ) prx ( از سپرده گذاری توسط سبد گردان هدف

• مدیریت حساب سبداختصاصی توسط سبدگردان هدف

• واریز حداقل 10 میلیون تومان به حساب های شرکت سبد گردان هدف و ارائه اصل مدرک واریزی

• ارائه اصل مدارک شناسایی صاحبان امضا در زمان افتتاح حساب

• تایید شماره شبای بانکی شرکت

• ارائه کد بورسی ،کدسجام، آدرس و کد پستی شرکت
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تی شرکت سبدگردان هدف: طرح و برنامه های آ

 تبدیل شعبات شرکت سبدگردان هدف 
به سوپرمارکت مالی

دریافت مجوز مشاور سرمایه گذاری

ســبدهای  ســازی  فرهنــگ  و  توســعه 
عنــوان  بــه  اختصاصــی  ســرمایه گذاری 
صندوق هــای ســرمایه گذاری اختصاصــی

کادمی تمتا راه اندازی آ

تبدیل واحد تمتــــا شرکت سبدگردان هدف 
به مرجع مطالعاتی و تحقیقاتی کلیه صنایع 
بازار سرمایه

گســترش طــرح هــا و خدمــات شــرکت متناســب بــا 
نیــاز هــای روز بــا هــدف پاســخگویی بهتــر بــه همــه 

نیــاز هــا و ســالیق ســرمایه گــذاری

دریافــت مجــوز تاســیس و فعالیــت 
) PE  ( صنــدوق خصوصــی 

دریافت مجوز تاسیس و فعالیت صندوق
سرمایه گذاری مشترک سهامی پرتو ابتکار هدف

تاســیس صنــدوق هــای درامــد ثابــت 
) ETF ( نــوع دوم

دریافت مجوز تاسیس و فعالیت صندوق های 
سرمایه گذاری کاالیی

تی طرح و برنامه های آ

سبدگردان هدف






