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شرکت تأمین سرمایه امید به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایۀ 
 حقیقی و حقوقیاص گذاری متنوعی را به شرح زیر به اشخکشور خدمات مالی و سرمایه

 .نمایدارائه می
 گذاری و مدیریت داراییخدمات سرمایه -1
گذاری زیر تحت مدیریت های سرمایهگذاری: صندوقهای سرمایهمدیریت صندوق -1-1

 د.کننتأمین سرمایه امید فعالیت می
گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان: این صندوق مبتنی بر صندوق سرمایه -

ابطال بوده و مناسب برای اشخاص با تمایل پذیرش ریسک کمتر و  صدور و
دریافت سود ماهانه است. اطالعات این صندوق و صدور و ابطال واحدهای آن 

و شعب بانک  ganjinehomidfund.ir از طریق وبسایت صندوق به نشانی
 سپه در دسترس است؛

این صندوق با نماد گذاری سهامی قابل معامله بذر امیدآفرین: صندوق سرمایه -
ها قابل خرید های معامالت آنالین و کارگزاریاز طریق سیستم« بذر»معامالتی 

و فروش است و مناسب برای اشخاصی است که با پذیرش ریسک باالتر تمایل 
گذاری نمایند. مدیر و بازارگردان این صندوق، شرکت دارند در بازار سهام سرمایه

 عات این صندوق در وبسایت آن به آدرستأمین سرمایه امید است. اطال
bazreomidfund.ir  در دسترس است؛ 

گذاری طالی قابل معامله زرافشان امید ایرانیان: این صندوق با صندوق سرمایه -
ها قابل های معامالت آنالین و کارگزاریاز طریق سیستم« زر»نماد معامالتی 

ایل دارند بر روی طال خرید و فروش است و مناسب برای اشخاصی است که تم
گذاری نمایند. مدیر و بازارگردان این صندوق، شرکت تأمین سرمایه و ارز سرمایه

 omidgoldfund.ir امید است. اطالعات این صندوق در وبسایت آن به آدرس
 در دسترس است؛
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گذاری با درآمد ثابت قابل معامله آسمان امید: این صندوق با صندوق سرمایه -
ها های معامالت آنالین و کارگزاریاز طریق سیستم« آسامید»تی نماد معامال

قابل خرید و فروش است و مناسب برای اشخاصی است که تمایل دارند ریسک 
کمتری بپذیرند. مدیر صندوق سبدگردان آسمان و بازارگردان آن شرکت تأمین 
 سرمایه امید است. اطالعات این صندوق در وبسایت آن به آدرس

asemanomid.com  در دسترس است؛ 
گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان: این صندوق مختص صندوق سرمایه -

های پذیرفته شده در بازار سرمایه است و مطابق مقررات بازارگردانی سهام شرکت
 .شده استهای پذیرفتهصرفًا در دسترس سهامداران عمدۀ شرکت

های نوین معامالت بازارگردانی انواع اوراق بدهی و سهام با استفاده از روش -2-1
 .مبنی بر حمایت اوراق بهادار ناشرالگوریتمی 

 .سبدگردانی اختصاصی -3-1
 
 خدمات تأمین مالی -2
خدمات مشاورۀ مالی شامل مشاورۀ افزایش سرمایه و عرضۀ سهام جدید در بورس،  -1-2

 .سنجیکار و تهیۀ گزارش امکانوبپذیرش، تدوین طرح کسارزشگذاری، مشاورۀ 
المللی شامل مشاورۀ عرضه جهت معرفی انواع اوراق تأمین مالی داخلی و بین -2-2

های متقاضی و پیگیری تحقق بهادار، بکارگیری بهترین روش تأمین مالی برای شرکت
ویسی نی و پذیرش تعهد پذیرهریزی جامع تأمین مالآن تا انتشار و فروش در بازار، برنامه

 .اوراق بهادار
 
 مدیریت ریسک و مهندسی مالی -3

های متقاضی، ها و شرکتشامل ارایۀ خدمات مشاورۀ مدیریت ریسک به سازمان
 پذیریهای غیرانتفاعی در راستای مسئولیتطراحی ابزارهای مالی نوین و اجرای پروژه

 ر.مالی و بازار سرمایه در سطح کشو اجتماعی و ارتقای سواد و دانش
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 بازارهای داخلی -9
 90/90/1300در بخش نخست به بررسی عملکرد بازارهای داخلی طی هفتۀ منتهی به 

ها و آمارهای معامالتی بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس پردازیم. ابتدا شاخصمی
گیرد. سپس صنایع ایران، بورس کاالی ایران و بورس انرژی ایران مورد بررسی قرار می

گردند. در نهایت مختلف بورس اوراق بهادار تهران از نظر بازدهی هفتگی بررسی می
ا دو بازار موازی طال و ارز، براساس قیمت سکۀ بهار آزادی و عملکرد بورس و فرابورس، ب

 گیرد.نرخ دالر آمریکا مورد مقایسه قرار می
 
 بورس اوراق بهادار تهران -9-9

روز کاری،  4طی  90/90/1300شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به 
 8,2,0. حجم معامالت رسید ,288,44,,به  3,2,411,,، از کاهشواحد  124,924با 

درصدی در بورس اوراق بهادار  0بیش از  افزایشمیلیون سهم در طی این هفته، حاکی از 
 21و  11بیش از  است؛ همچنین ارزش معامالت و تعداد معامالت انجام گرفته به ترتیب

و  شنبهسه، دوشنبهشنبه،  هایاند. شاخص در روزرا از خود نشان داده کاهشدرصد 
 واحدی را ثبت نمود. 13,100 و 34,880، 4,9,,3، ,30,20 کاهش چهارشنبه به ترتیب

 
(: مقایسۀ تعداد، ارزش و حجم معامالت بورس اوراق بهادار تهران طی هفتۀ منتهی به 9جدول )

 با هفتۀ قبل از آن 90/90/9900

 عنوان
 21/20/9911هفتۀ منتهی به  20/20/9911هفتۀ منتهی به 

 میزان رشد میانگین کل میانگین کل
 3 3 روزهای فعالیت
 ارزش معامالت

 )میلیارد ریال( 
,27,72, 32,344 ,73,474 3,,424 %87/,7- 

 حجم معامالت
 )میلیون سهم( 

,2,477 3,832 2,,,,2 1,278 %4,/2 

 -,88/2% 147,427 47,,2,423 737,822 282,,2,12 تعداد معامالت
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(: مقایسۀ تعداد، ارزش و حجم معامالت بورس اوراق بهادار تهران طی هفتۀ منتهی به 9) نمودار
 با هفتۀ قبل از آن 90/90/9900

 
 

با  90/90/9900های بورس اوراق بهادار تهران در پایان هفتۀ منتهی به (: مقایسۀ شاخص2جدول )
 هفتۀ قبل از آن

 عنوان
هفتۀ منتهی به 

20/20/9911 
به هفتۀ منتهی 

21/20/9911 
میزان رشد 

 )درصد(

 38,218 14,772 ارزش بازار )هزار میلیارد ریال(
 ,288,44,, 3,2,411,, شاخص کل -%8/8

 447,244 472,484 وزنی(-شاخص قیمت )ارزشی
 477,274 ,424,88 وزن(شاخص کل )هم

%4/3- 
 237,247 218,427 وزن(شاخص قیمت )هم
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وزن بورس اوراق بهادار تهران در پایان هفتۀ منتهی به (: مقایسۀ شاخص کل و شاخص کل هم2) نمودار
 با هفتۀ قبل از آن 90/90/9900

 
 

(: تغییرات روزانۀ شاخص، تعداد، حجم و ارزش معامالت بورس اوراق بهادار تهران طی هفتۀ 9جدول )
 90/90/9900منتهی به 

 تعداد معامالت درصد تغییر تغییر شاخص روز هفته
 حجم معامالت

 )میلیون سهم( 
 ارزش معامالت

 )میلیارد ریال( 

 27,371 2,724 282,237 -2/,7% 38,297- شنبه
 تعطیل یکشنبه
 37,838 7,234 33,,177 -72/2% 37,470- دوشنبه

 47,728 1,388 372,387 -18/2% 34,559- شنبهسه
 14,272 7,718 782,244 -,/41% 13,698- چهارشنبه
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 90/90/9900(: تغییرات روزانۀ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی هفتۀ منتهی به 9) نمودار

 
 

 90/90/9900(: ارزش معامالت روزانۀ بورس اوراق بهادار تهران طی هفتۀ منتهی به 4) نمودار
 )میلیارد ریال(                      
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 90/90/9900(: حجم معامالت روزانۀ بورس اوراق بهادار تهران طی هفتۀ منتهی به 5) نمودار
 (میلیون سهم)                     

 
 

 90/90/9900ماه اخیر منتهی به  9تغییرات هفتگی ارزش کل بورس اوراق بهادار طی (: 4جدول )
 )میلیارد ریال(

 ارزش بازار تاریخ
23/41/,422 74,222 
4,/41/,422 71,817 
47/47/,422 73,448 
,3/47/,422 74,272 
2,/47/,422 18,274 
28/47/,422 74,247 
43/47/,422 74,237 
,,/47/,422 17,374 
,8/47/,422 18,422 
21/47/,422 12,472 
42/48/,422 14,772 
42/48/,422 38,218 

 
  

2,723

0

6,243

5,488

6,658

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه



 90/90/9900گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به 
 

 

8  
  

 (929) 54096تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

 90/90/9900ماه اخیر منتهی به  9تغییرات هفتگی ارزش کل بورس اوراق بهادار طی (: 6) نمودار
 )میلیارد ریال(                          

 
 

بهادار، به همراه صنایع فعال در بورس اوراق  (P/E) ( نسبت قیمت به درآمد8در جدول )
و « ارتباطی وسایل»صنایع است.  مشاهدهقابل  هر یک از صنایعهای شرکتتعداد 

در مقایسه با  2,233 و 1,324 به ترتیب با نسبت قیمت به درآمد« محصوالت چرمی»
 اند.سایر صنایع در باالترین جایگاه قرار گرفته

 
 90/90/9900در تاریخ  اوراق بهادار های بورسصنایع شرکت P/E(: نسبت 5جدول )

موزون  هاتعداد شرکت صنعت ردیف P/E 
 7,423 1 وسایل ارتباطی ,
 2,244 , محصوالت چرمی 2
 387 , محصوالت چوبی 4
 4,, , استخراج سایر معادن 3
 72 7 کاشی و سرامیک 1
 72 1 حمل و نقل انبارداری و ارتباطات  7
 72 3, قند و شکر 7
 13 , های مالیگریسایر واسطه 8
 14 7, های کمکی به نهادهای مالی واسطفعالیت 2
 37 2 چاپ 4,
 3/31 ,, الستیک و پالستیک ,,

73922

65857 64338

60962
58260

63906
60247

56463

58329
59079

53679

4895845000

50000

55000

60000

65000

70000

75000

80000



 90/90/9900گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به 
 

 (929) 54096تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره  9

موزون  هاتعداد شرکت صنعت ردیف P/E 
 31 2 اطالعات و ارتباطات 2,
 3437 2 محصوالت فلزی 4,
 4438 24 ماشین آالت و تجهیزات 3,
 ,4,3 7 بیمه و بازنشستگی 1,
 ,4 , ابزار پزشکی 7,
 44 , استخراج زغال سنگ 7,
 27 34 سیمان آهک گچ 8,
 2333 ,, سسات اعتباریؤها و مبانک 2,
 2231 7 و خدمات وابستهزراعت  24
 2233 2 فنی و مهندسی ,2
 2234 ,, های برقیدستگاه 22
 ,223 2 رایانه 24
 2,37 14 های نفتیفرآورده 23
 2434 2 مخابرات 21
 24 1, فلزیرکانی غی 27
 2384, 44 غذایی بجز قند وشکر 27
 8322, 43 فلزات اساسی 28
 732, 31 شیمیایی 22
 738, 2 های مالی و پولیگریواسطه 44
 7347, 7 ای صنعتیچندرشته ,4
 73,3, ,4 دارویی 42
 33,2, 1, گرمبخار و آب گاز، عرضه برق، 44
 3,/, 7, استخراج کانه های فلزی 43
 4,/2 , فروشیخرده 41
 4,/1 1, سازی امالک و مستغالتانبوه 47
 237, 2 استخراج نفت گاز جز اکتشاف 47
 2, 4 محصوالت کاغذی 48
 4 37 هاسرمایه گذاری 42
 -,4 ,4 خودرو و قطعات 34
 -34 3, منسوجات ,3
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 فرابورس ایران -2-9
واحد  048روز کاری، با  4طی  90/90/1300طی هفتۀ منتهی به شاخص کل فرابورس در 

میلیون سهم در طی این  1,312رسید. حجم معامالت  11,128به عدد  11,0,9، از کاهش
، انجام گرفتهدرصدی است. ارزش معامالت و تعداد معامالت  , کاهشهفته، حاکی از 

 داشته است. کاهشدرصد  20و  افزایشدرصد  144به ترتیب 
 

با  90/90/9900(: مقایسۀ تعداد، ارزش و حجم معامالت فرابورس ایران طی هفتۀ منتهی به 6جدول )
 هفتۀ قبل از آن

 عنوان
 21/20/9911هفتۀ منتهی به  20/20/9911هفتۀ منتهی به 

 میزان رشد میانگین کل میانگین کل
 3 3 روزهای فعالیت
 ارزش معامالت

 )میلیارد ریال( 
,21,274 4,,324 447,871 77,277 %48/,33 

 حجم معامالت
 )میلیون سهم( 

1,781 ,,32, 1,237 ,,4,2 %74/7- 

 -22/28% ,434,47 334,,47,, 372,411 ,2,7,32,, تعداد معامالت
 

با  90/90/9900(: مقایسۀ تعداد، ارزش و حجم معامالت فرابورس ایران طی هفتۀ منتهی به 7) نمودار
 هفتۀ قبل از آن
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(: مقایسۀ شاخص کل و ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران در پایان هفتۀ منتهی به 7جدول )
 با هفتۀ قبل از آن 90/90/9900

 عنوان
هفتۀ منتهی به 

20/20/9911 
هفتۀ منتهی به 

21/20/9911 
میزان رشد 

 )درصد(

 -28/3% 4,843, ,47,,, ارزش بازار )هزار میلیارد ریال(
 -28/3% 21,,7, 7,274, شاخص کل

 
 با هفتۀ قبل از آن 90/90/9900(: مقایسۀ شاخص کل فرابورس ایران در پایان هفتۀ منتهی به 8) نمودار

 
 

(: تغییرات روزانۀ شاخص، تعداد، حجم و ارزش معامالت فرابورس ایران طی هفتۀ منتهی به 0جدول )
90/90/9900 

 تعداد معامالت درصد تغییر تغییر شاخص روز هفته
 حجم معامالت

 )میلیون سهم( 
 ارزش معامالت

 )میلیارد ریال( 
 21,187, 2,4 ,,222,8 -,/74% 294- شنبه

 تعطیل یکشنبه
 21,284 424,, 474,382 -,/22% 205- دوشنبه

 24,424 21,,, 448,3,4 -,/77% 291- شنبهسه
 42,274, ,71,, 322,747 -43/4% 55- چهارشنبه
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 90/90/9900(: تغییرات روزانۀ شاخص کل فرابورس ایران طی هفتۀ منتهی به 9) نمودار

 
 

 90/90/9900(: ارزش معامالت روزانۀ فرابورس ایران طی هفتۀ منتهی به 10) نمودار
 )میلیارد ریال(          
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 90/90/9900(: حجم معامالت روزانۀ فرابورس ایران طی هفتۀ منتهی به 11) نمودار
 (سهم میلیون)        

 
 

(: مقایسۀ ارزش کل معامالت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی هفتۀ منتهی به 12) نمودار
90/90/9900  

 )میلیارد ریال(          
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فرابورس، به همراه تعداد صنایع فعال در  (P/E) ( نسبت قیمت به درآمد0در جدول )
و « برقی هایدستگاه»صنایع است.  مشاهدهقابل  هر یک از صنایعهای شرکت

 180 و 2,889 به ترتیب با نسبت قیمت به درآمد« استخراج نفت گاز جز اکتشاف»
 اند.به سایر صنایع در جایگاه باالتری قرار گرفته سبتن

 
  90/90/9900های فرابورس در تاریخ صنایع شرکت P/E(: نسبت 0جدول )

موزون  هاتعداد شرکت صنعت ردیف P/E 
 2,114 1 برقیهای دستگاه ,
 18, 2 استخراج نفت گاز جز اکتشاف 2
 ,1, 8 محصوالت فلزی 4
 7,, 42 سازی امالک و مستغالتانبوه 3
 734,, 2, گرمبخار و آب گاز، عرضه برق، 1
 87 2 سایر حمل و نقل 7
 7737 8 قند و شکر 7
 73 7 رایانه 8
 74 1 الستیک و پالستیک 2
 11 2, سیمان آهک گچ 4,
 14 4 سنگاستخراج زغال ,,
 38 23 فلزات اساسی 2,
 3731 ,, خودرو و قطعات 4,
 3337 2 اطالعات و ارتباطات 3,
 ,3 1 های کمکی به نهادهای مالی واسطفعالیت 1,
 34 2, زراعت و خدمات وابسته 7,
 4238 8, حمل و نقل انبارداری و ارتباطات  7,
 4733 24 بیمه و بازنشستگی 8,
 47 2 های نفتیفرآورده 2,
 44327 2 فنی و مهندسی 24
 ,223 4 محصوالت کامپیوتری الکترونیکی و نوری ,2
 28 2 هتل و رستوران 22
 4/23 7, دارویی 24
 23 27 غذایی بجز قند وشکر 23
 ,2 34 شیمیایی 21
 2437 8 های فلزیاستخراج کانه 27
 837, 1 پیمانکاری صنعتی 27
 2, , های هنری، سرگرمی و خالقانهفعالیت 28
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موزون  هاتعداد شرکت صنعت ردیف P/E 
 ,,/7 4 فروشیعمده 22
 438, 7 منسوجات 44
 733 2 فروشیخرده ,4
 137 33 هاسرمایه گذاری 42
 433 , فروشی وسائط نقلیه موتورتجارت عمده و خرده 44
 4 3 محصوالت چوبی 43
 -433 3 محصوالت کاغذی 41
 -332, 1, سسات اعتباریؤها و مبانک 47
 -8, 22 های مالی و پولیگریواسطه 47
 -42 ,, کاشی و سرامیک 48
 -7,, 2 وسایل ارتباطی 42
 -14, 7 آالت و تجهیزاتماشین 34
 -488 , فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی ,3
 -778 8, کانی غیرفلزی 32

 

 بورس کاال و انرژی -9-9
بازارهای فیزیکی بورس کاالی ایران و بورس انرژی (، ارزش معامالت روزانۀ 19در جدول )

ایران، و همچنین ارزش معامالت بازار مشتقه و بازار مالی بورس کاالی ایران مورد بررسی 
گیرد. الزم به ذکر است ارزش معامالت بازار مشتقه شامل آمار معامالت آتی و قرار می

موع کل ارزش معامالت هریک ( مج11معامالت اختیار معامله است. همچنین در جدول )
، با هفتۀ قبل از آن مورد مقایسه قرار 90/90/1300از بازارهای فوق طی هفتۀ منتهی به 

 گرفته است. 
 

(: آمار روزانۀ ارزش معامالت فیزیکی، مشتقه و بازار مالی در بورس کاالی ایران و معامالت 99جدول )
  90/90/9900فیزیکی بورس انرژی ایران طی هفتۀ منتهی به 

 )میلیارد ریال(       
 فیزیکی بورس انرژی فیزیکی بورس کاال مشتقه بورس کاال بازار مالی بورس کاال تاریخ
 ,,4 ,22,, 778 8,2 شنبه

 تعطیل یکشنبه
 443 1,113 2,7 777 دوشنبه

 432,, ,1,,42 242 ,27 شنبهسه
 2,1,3 2,178, 277 ,,4,, چهارشنبه
 4 4 77,,, 4 پنجشنبه
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(: مقایسۀ مجموع ارزش معامالت فیزیکی، مشتقه و بازار مالی در بورس کاالی ایران و 99جدول )
 با هفتۀ قبل از آن 90/90/9900معامالت فیزیکی بورس انرژی ایران طی هفتۀ منتهی به 

 )میلیارد ریال(     
 درصد تغییر 21/20/9911هفتۀ منتهی به  20/20/9911هفتۀ منتهی به  تاریخ

 -48/2% ,3,78 1,277 مشتقه بورس کاال
 -7/42,% 4,114 1,847 بازار مالی بورس کاال
 41/4% 21,,12 ,14,14 فیزیکی بورس کاال

 -84/28% 3,248 88,,,41 فیزیکی بورس انرژی
 

(: مقایسۀ مجموع ارزش معامالت فیزیکی، مشتقه و بازار مالی در بورس کاالی ایران و 13) نمودار
 با هفتۀ قبل از آن 90/90/9900معامالت فیزیکی بورس انرژی ایران طی هفتۀ منتهی به 

 )میلیارد ریال(    
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 مقایسۀ عملکرد بازار سرمایه با بازارهای موازی -4-9
درصدی،  0بیش از  کاهش، بورس اوراق بهادار تهران با 90/90/1300طی هفتۀ منتهی به 

درصدی،  -4را از خود نشان داد. همچنین فرابورس ایران با بازدهی  نامطلوبیبازدهی 
درصد  ,را ثبت نمود. در مدت مشابه، قیمت سکۀ بهار آزادی بیش از  نامطلوبیعملکرد 
تقریبًا نسبت به هفتۀ داشت و همچنین نرخ دالر آمریکا )براساس نرخ سنا(،  کاهش

 گذشته بدون تغییر باقی ماند.
 

(: مقایسۀ بازدهی بازارهای طال و ارز با بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در طی 92جدول )
 90/90/9900هفتۀ منتهی به 

 عنوان
هفتۀ منتهی به 

20/20/9911 
منتهی به هفتۀ 

21/20/9911 
درصد 
 تغییرات

 -78/8% ,288,44,, 3,2,411,, شاخص بورس اوراق بهادار تهران
 -28/3% 21,,7, 7,274, شاخص فرابورس

 -3/7,% 44, 34, قیمت سکه بهار آزادی )میلیون ریال(
 1/4,% 272,231 847,,27 قیمت دالر آمریکا )سنا(

 
(: مقایسۀ بازدهی بازارهای طال و ارز با بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در طی 14) نمودار

 90/90/9900هفتۀ منتهی به 
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 المللیبازارهای بین -2
المللی طی اهمیت بین های باها و شاخص، به طور مختصر تغییرات قیمت2در بخش

( میزان تغییرات 13گیرد. در جدول )مورد بررسی قرار می 90/90/1300هفتۀ منتهی به 
قیمت جهانی طال، قیمت هر بشکه نفت برنت و قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران طی 

 مورد بررسی قرار گرفته است. 90/90/1300 هفتۀ منتهی به
 

 90/90/9900طال و نفت طی هفتۀ منتهی به (: تغییرات قیمت جهانی 99جدول )
 برحسب دالر()ارقام 

 عنوان
هفتۀ منتهی به 

20/20/9911 
هفتۀ منتهی به 

21/20/9911 
درصد 
 تغییرات

 -,/21% 872,, 244,, قیمت جهانی طال )هر اونس(
 -,,/22% 43372 42314 قیمت نفت سنگین ایران )هر بشکه(

 -4,/,4% 47337 3,377 قیمت نفت برنت )هر بشکه(
 

المللی بورسی شامل بورس های مهم بینشاخص(، میزان تغییرات 14در جدول )
بورس توکیو و بورس شانگهای  بورس استانبول، ، نزدک،899S&Pنیویورک، داوجونز، 
 مورد بررسی قرار گرفته است. 90/90/1300طی هفتۀ منتهی به 

 
 90/90/9900المللی طی هفتۀ منتهی به های مهم بورسی بین(: تغییرات شاخص94جدول )

 درصد تغییرات 21/20/9911هفتۀ منتهی به  20/20/9911منتهی به  هفتۀ عنوان

 -84/1% 2,322, 4,244, بورس نیویورک
 -37/7% 27,142 28,447 داوجونز

144 P&S 4,371 4,274 %74/1- 
 -1/,1% 4,2,2, 138,,, نزدک

 -82/2% 172,, 721,, بورس توکیو
 -,/74% 4,221 4,278 بورس شانگهای

 -17/7% 2,,,, ,2,,, استانبولبورس 
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 90/90/9900المللی طی هفتۀ منتهی به های مهم بورسی بین(: تغییرات شاخص15) نمودار
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 ارتباط با ما
این گزارش توسط مدیریت ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید تدوین 

مدیریت ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید با شده است. ما در واحد 
گیری از نیروهای متخصص و باتجربه در حوزۀ علوم مالی، اقتصاد و مدیریت، بهره

دهیم. مشاوره در های ذیل به مشتریان خود ارائه میخدمات متنوعی را در حوزه
ها؛ ریسک( )شامل شناسایی ERMسازی مدیریت ریسک سازمانی )خصوص پیاده

ی هاهای شناسایی شده؛ اتخاذ و اجرای استراتژیگیری ریسکتحلیل، ارزیابی و اندازه
افزار در قالب داشبورد های مختلف و سرانجام تبدیل این فرآیند به نرممدیریت ریسک

ه های مربوطنامههای متقاضی و بر اساس آیینریسک بر مبنای اکسل یا وب( در سازمان
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نامۀ حاکمیت شرکتی در شرکتاز جمله آیین

ها ها )تحت نظارت بانک مرکزی( و بیمهتهران )تحت نظارت سازمان بورس(، بانک
)تحت نظارت بیمۀ مرکزی در کشور(، طراحی ابزارهای نوین مالی، تحقیق و توسعه و 

ای است که مفتخر به اتی ارزندهارائۀ خدمات پژوهشی در بازارهای مالی از جمله خدم
 ارائۀ آنها هستیم.
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 دکتری مدیریت مالی
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