
 داراي لینک هستند دارآبی رنگ و زیرخطمطالب             مشارکت شرکت تامین سرمایه و اوراق
 

  در این مقاله می آموزیم:

  
ü تامین سرمایه چیست؟ 

  
ü شرکت سبدگردان چیست و تفاوت آن با صندوق سرمایه گذاري چیست؟  

 

  



                www.mtaghinejad.ir 
 

٢ 

  :باشندیم اي با بازار بورس در ارتباط هستند به شرح زیرهاي مختلفی که هر کدام به گونهشرکت

ü هاي هلدینگشرکت  
ü گذاريهاي سرمایهشرکت  
ü گذاريهاي سرمایهصندوق  
ü هاي تامین سرمایهشرکت  
ü هاي کارگزاريشرکت 

ü هاي سبدگردانیشرکت 

ها از این شرکت شرکت سبدگردانیو  تامین سرمایهدر ادامه به توضیح شرکت 
  پردازیم:می

  1؟هاي تامین سرمایه چیستندشرکت
شتر گذاري هستند، نه یک بانک؛ بلکه فعالیت آنها بیسرمایه نه یک شرکت سرمایهموسسات تامین 

  ها است.مربوط به تامین مالی شرکت
هاي مختلفی براي تامین مالی وجود دارد که موسسات تامین سرمایه از طریق آن منابع مورد شیوه

تامین  توان بهز آن جمله میکنند که اها را تجهیز مینیاز براي نقدینگی و سرمایه در گردش طرح
 مالی از روش فروش سهام و اوراق بهادار اشاره کرد.

هاي تجاري از طریق گیرند. بانکهاي تجاري قرار میموسسات تامین سرمایه در مقابل بانک
 کنند، در حالی کهانداز اقدام به اعطاي تسهیالت میهاي پسگذاران و مشتریان و حسابسپرده

هاي نقدي هستند. این موسسات به عنوان سرمایه فاقد نقدینگی براي اعطاي وامموسسات تامین 
هایی کنند. در واقع، شرکتکنند و فروشندگان سهام را به خریداران آن متصل میواسطه عمل می

یند. به آخواهند به غیر از اخذ وام از روشی دیگر تامین مالی کنند به سراغ این موسسات میکه می
  ل نقش این موسسات در اقتصاد، بسیار حائز اهمیت است.همین دلی

                                                           
 (با تصرف)روزنامه دنیاي اقتصاد ١
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 هاي سبدگردانیشرکت

فردي وي  هايمفهوم سبدگردانی اختصاصی به این معناست که براي هر فردي متناسب با ویژگی
 گذاري؛ بر اساسشود. در فرآیند سبدگردانی، فرد خبره در امر سرمایهگذاري انجام میسرمایه

گذار، سبدي مناسب او تشکیل داده و به پذیري و سرمایه هر سرمایهخصوصیات، سطح ریسک
کند. سبدگردان فعالیت خرید و فروش اوراق صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می

 هايگذار را در قالب کد معامالتی مختص صاحب سبد و از طریق شرکتبهادار براي سرمایه
زمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت دهد. عالوه بر ساکارگزاري انجام می

هاي سبدگردانی، همواره یک مؤسسه حسابرسی مورد اعتماد بورس به عنوان امین، بر فعالیت
  .سبدگردانی و تطبیق آن با قوانین مربوطه نظارت دارد
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۴ 

 

 گذاري در صندوقگردانی با سرمایهتفاوت سبد

شود گذاران، به صورت جداگانه سبدي تشکیل میهر یک از سرمایه در فرآیند سبدگردانی براي
وت مهم در شود. این یک تفاگذار تعیین میپذیري سرمایهکه ترکیب آن با توجه به سطح ریسک

را هاي سبد خود را داگذار در این حالت، مالکیت مستقیم بر داراییسبدگردانی است و سرمایه
تواند مزیت بسیار کیت مشاع است. در برخی موارد این مسأله میها این مالاست، اما در صندوق

گذار به صورت مستقیم ها، سرمایهگذاران باشد. از طرف دیگر، در صندوقبراي سرمایهمهمی 
هاي صندوق را ندارد. از این بعد، سبدگردانی ساختاري اختیار اعمال نظر در ترکیب دارایی

تر با در نظر گرفتن خصوصیات فردي تر و منصفانهمنعطفتر و در عین حال تر، دقیقمنسجم
 .دهدمشتري را به وي پیشنهاد می

گذاران با گذاري و سبدگردانی اختصاصی سرمایههاي سرمایهبنابراین، با توجه به ساختار صندوق
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 ايهاي کالن درسبدهگذاران با سرمایهگذاري و سرمایههاي سرمایهسرمایه کمتر به سمت صندوق
  .شونداختصاصی جذب می

 فواید سبدگردانی چیست؟

ü هاي نوین علمی مدیریت داراییروشگیري اصول و کاربه 

ü گذاريي با تجربه در حوزه سرمایهاستفاده از تخصص و دانش نیرو 

ü گذار و درجه نقدشوندگیهر سرمایهپذیري مدیریت متناسب با ریسک 

ü  وجوه با وجود ارکان نظارتیمدیریت قابلیت اطمینان باال از عدم سوء.   

  
            محسن تقی نژاد نگارنده:

                 
  
  


