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  در این مقاله می آموزیم:
ü  گذاريهاي مشاوره سرمایهشرکتمعرفی   

  

  



                www.mtaghinejad.ir 
 

٢ 

  گذاريشرکت مشاوره سرمایهمعرفی 

شود که در می هگفتگذاري به شخصی سرمایه؟ مشاور گذار کیستسرمایهمشاور ابتدا باید بگوییم 
  . دهدمیدر مورد خرید و فروش اوراق بهادار مشاوره  گذارسرمایه، به قالب قرارداد مشخص

ذاري در گسرمایه، تجربه و صالحیت الزم در گذاري که از تخصصسرمایهتر مشاور به بیان ساده
بهادار  وراقا تا با انتخاب صحیح سهام و انوع کندمیکمک  گذاربورس برخوردار است به سرمایه

 در يگذارسرمایهمشاوران  .ي خودش بازدهی مناسب بدست بیاوردپذیرمناسب با میزان ریسک
اي ارتقا زم برال زمینه کنند ومیزده جلوگیري بعضا شتاب اي وواقع از بروز تصمیمات غیرحرفه

نها فرصت نه ت ب. به این ترتیکنندمیگیري آگاهانه در این بازار را فراهم سطح تحلیل و تصمیم
از بروز  کند، بلکهمیدر این بازار افزایش پیدا  ايغیرحرفهان به ویژه افراد گذارسرمایهآوري سود
  . شودمیهاي هیجانی و غیر منطقی در بورس هم جلوگیري رفتار
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  :شودتوجه به تعریف باال مشخص می چند نکته با

گذاري بر اساس تعریف قانونی یک شرکت است نه شخص حقیقی. در حال مشاور سرمایه -1
گزاري بورس که مجوز ارائه مشاوره از سازمان بورس هاي کارحاضر عالوه بر شرکت

گذاري هم به صورت مستقل تاسیس شده که دریافت کردند، چند شرکت مشاور سرمایه
دهند. مشخصات ر بورس به مشتریان خودشان میگذاري دهاي الزم براي سرمایهراهنمایی
  www.seo.irگذاري در سایت سازمان بورس به نشانی هاي مشاوره سرمایهشرکت

 باشد.  بخش نهادهاي مالی تحت نظارت قابل مشاهده می

  
گذار، میزان اي به سرمایهگذاري موظف است قبل از ارائه خدمات مشاورهمشاور سرمایه -2

گذاري براي یک فرد ریسک پذیر ا ارزیابی نماید. چون سبد سرمایهپذیري وي رریسک
 گریز است. گذاري براي یک فرد ریسکمتفاوت با سبد سرمایه

  

شود مواردي مانند نحوه  گذاري انجام میگذار و مشاور سرمایهدادي که بین سرمایهدر قرار -3
اي و ت ارائه خدمات مشاورهارائه خدمات به مشتري، میزان کارمزد دریافتی از مشتري باب

  ود. شگذاري و مشتري باید رعایت کنند مشخص میسایر الزاماتی که شرکت سرمایه

  

 الناز رضایی                            محسن تقی نژاد نگارنده:
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