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  در این مقاله می آموزیم:
ü  هاي پردازش اطالعات مالیشرکتمعرفی  
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٢ 

  هاي پردازش اطالعات مالیشرکتمعرفی 

ک تا حد زیادي بر واقیعت منطبق باشد و ریس بینیپیش شودمیترین عاملی که باعث مهم دانیممی
  .گذاري کاهش پیدا کند اطالعات استسرمایه

و در  شودیمها دقیق انجام بینیپیشتر باشد تر و مرتبطروزتر، بههر چقدر اطالعات معتبرتر، جامع
سی ر اساا. بنابراین اطالعات نقش بسیکندگذاري افزایش پیدا میسرمایهنتیجه احتمال موفقیت در 

  .گذاري دارندسرمایهاي در کاهش ریسک و تعیین کننده

چنین در محیط کالن اقتصادي تولید و منتشر بسیار زیاد ومتنوعی در بورس و همروزانه اطالعات 
ي گذاررمایهسان موثر باشد و ریسک گذارسرمایه گیريتصمیمدر  تواندمیکه تحلیل آنها  شودمی

 هايهاي مالی شرکتصورتبه عنوان مثال اطالعات منتشر شده در  .افراد را کاهش بدهد
 فتقیمت جهانی ن، تعرفه هاي صادرات و واردات، نوسانات نرخ ارز، رقیب و وابسته

درست  براي اینکه بتواند تصمیم گذارسرمایهو دیگر موارد همگی از جمله اطالعاتی هستند که یک 
ت توان  این حجم از اطالعااما چطور می جامع آنها نیاز دارد؛لیل و بررسی و منطقی اتخاذ کند به تح

چنین  یا فرصت کافی براي دانشان تخصص، گذارسرمایه ن آنها را تحلیل کرد؟ آیا همهو روابط بی
  ؟ کاري را دارند
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یعنی با پردازش اطالعات متعدد  ؛دهدمیا انجام ر شرکت پردازش اطالعات مالی دقیقا همین کار
اطالعات آنها را به اطالعات جامع، مختصر و مفید و ي و تحلیل روابط بین گذارسرمایهدر و موثر 
خودشان  ريگیتصمیمتا بتوانند در  دهدمیان قرار گذارسرمایهو در  اختیار  کندمیمند تبدیل نظام

ائه العات ار. بنابراین اطدار از این اطالعات استفاده کننددر خرید و فروش سهام و انواع اوراق بها
رایط و ش کندمیان تصمیم سازي گذارسرمایهي پردازش مالی در واقع براي هاشرکتشده توسط 

ان گذارمایهسر. الزم به ذکر است فقط آوردبینانه را فراهم میگیري مناسب و واقعتصمیمالزم براي 
ند و کنفاده میي پردازش اطالعات مالی استهاشرکتنیستند که از اطالعات ارائه شده توسط 

م ي که روزانه حجگذارسرمایهي هاشرکتها و حتی گردانگذاري، سبدسرمایهي مشاور هاشرکت
ا طبیعت .روندها به شمار میشرکتکنند جز مشتري این ادي اوراق بهادار خرید و فروش میزی

شرکت پردازش اطالعات مالی هم در ازاي اطالعات پردازش شده به مشتریان خودش از آنها مبلغی 
زش ي پرداهاشرکتفهرست و مشخصات کند. براي مشاهده میدریافت  الزحمهحقرا تحت عنوان 

 هاي مالی تحت نظارت استفادهبخش نهاد  www.Seo.irاطالعات مالی می توان از پایگاه 
  . کنید
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۴ 

  : هاي پردازش مالی قابل توجه استشرکتنکات زیر در مورد 

داد ات به مشتریان خودش با آنها قرارهاي پردازش اطالعات مالی براي ارئه خدمشرکت -1
در این قرارداد مواردي هم چون نوع خدماتی که شرکت پردازش اطالعات . کندمنعقد می

اي که مشتریان باید به شرکت بپردازد به زحمهالحق دهد و میزانمالی به مشتریان ارائه می
شود که اطالعات مشتري نزد چنین در این قرارداد قید می. همشودطور شفاف ذکر می

ز به افشاي این اطالعات نمی شرکت پردازش اطالعات مالی محرمانه بماند و شرکت مجا
  . باشد

رکت پردازش موظف است گذاران شگیري سرمایهبا توجه به اهمیت اطالعات در تصمیم -2
ر طالعات را بآوري کند و روابط بین این ااز منابع موثق وقابل اطمینان گرداطالعات را 

طبیعتا شرکت پردازش اطالعات مالی نسبت به  .دارد پردازش کندنااساس فرمول هاي است
 .دارد صحت و اعتبار اطالعات و نحوه پردازش آنها در قبال مشتریان خود مسئولیت

 
ز نرم افزارهاي خاصی شرکت پردازش اطالعات مالی براي گردآوري و تحلیل اطالعات ا -3

افزار باید توسط افراد متخصص و داراي مدرك . صحت عملکرد این نرمکننداستفاده می
تحت نظارت سازمان بورس و  هاشرکت. این بورس اوراق بهادار به تایید برسدسازمان 

  .کنندفعالیت میاوراق بهادار 

   الناز رضایی                            محسن تقی نژاد نگارنده:
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