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ر  شرکت تأمین سرمایه امید به عنوان اولین شرکت تأمین سرمایه پذیرفته شده در بازا
 9.500سرمایه و یکی از بزرگترین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایۀ کشور با سرمایه  

گذاری را به شرح زیر به اشخاص حقیقی و میلیارد ریالی، انواع خدمات مالی و سرمایه
 :نمایدحقوقی ارائه می

 
 گذاری و مدیریت دارایی خدمات سرمایه -1

گذاری زیر تحت مدیریت های سرمایهصندوقگذاری:  های سرمایهمدیریت صندوق  -1-1
 :کنندتأمین سرمایه امید فعالیت می

: این صندوق قابل  گذاری با درآمد ثابت قابل معامله آسمان امیدصندوق سرمایه -
سیستم طریق  از  و  بوده  »آسامید«  نماد  با  و  معامله  آنالین  معامالت  های 

منکارگزاری  صندوق  این  است.  فروش  و  خرید  قابل  با ها  اشخاص  برای  اسب 
باشد. این صندوق بدون پرداخت سود ماهانه بوده  تمایل پذیرش ریسک کم می

شود. لذا این  گذاری لحاظ میو سود به صورت روزانه در قیمت واحدهای سرمایه
درصد( بسیار مناسب برای منابع   2صندوق به دلیل کم بودن حجم سهام )کمتر از  

باشند. بال کسب بازدهی باال و مطمئن میبزرگ اشخاص حقوقی است که به دن
بین   ساالنه  صندوق  سرمایه  23تا    21این  به  را  بازدهی  هدیه  درصد  گذاران 

دهد. شرکت تأمین سرمایه امید به عنوان موسس این صندوق، بازارگردانی می
آن را نیز برعهده دارد و بازخرید آن را به نرخ توافق شده به دارندۀ واحدهای  

 نماید. اطالعات این صندوق در وبسایت آن به نشانیری تضمین میگذاسرمایه
asamidfund.ir در دسترس است  . 

: این صندوق مبتنی بر گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیانصندوق سرمایه -
و  تمایل پذیرش ریسک کمتر  با  برای اشخاص  بوده و مناسب  ابطال  و  صدور 

این صندوق و صدور و ابطال واحدهای آن   دریافت سود ماهانه است. اطالعات
به نشانی بانک   ganjinehomidfund.ir از طریق وبسایت صندوق  و شعب 

 .سپه در دسترس است
: این صندوق مبتنی بر صدور و  گذاری با درآمد ثابت امید انصارصندوق سرمایه -

ابطال بوده و مناسب برای اشخاص با تمایل پذیرش ریسک کمتر و دریافت سود  
ماهانه است. بازدهی این صندوق از سوی بانک انصار به عنوان ضامن پرداخت 
تضمین شده است. اطالعات این صندوق و صدور و ابطال واحدهای آن از طریق 

نشانی به  در   omidansarfund.com وبسایت صندوق  انصار  بانک  و شعب 
 .دسترس است
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امیدآفرین صندوق سرمایه - نماد گذاری سهامی قابل معامله بذر  با  این صندوق   :
ها قابل خرید های معامالت آنالین و کارگزاری معامالتی »بذر« از طریق سیستم

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

آدرس به  آن  وبسایت  در  صندوق  این  اطالعات  است.  امید  سرمایه   تأمین 
bazreomidfund.ir  در دسترس است. 

: این صندوق مبتنی بر صدور و ابطال  گذاری سهامی نوید انصارصندوق سرمایه -
 بوده و مناسب برای اشخاصی است که با پذیرش ریسک باالتر تمایل دارند در 

 گذاری نمایند. اطالعات این صندوق در وبسایت آن به آدرسبازار سهام سرمایه
ganjinehfund.meibourse.com در دسترس است. 

: این صندوق مبتنی بر صدور و ابطال بوده و مناسب  صندوق مختلط گنجینه مهر -
های سهامی و برای اشخاصی است که تمایل به پذیرش ریسک کمتر از صندوق

ها گذاری این صندوقهای با درآمد ثابت دارند. سقف سرمایهندوقبیشتر از ص
درصد است و مابقی آن اوراق با درآمد ثابت و    40درصد و حداقل    60در سهام  

های بانکی است. این صندوق برای پرتفوی اشخاص حقوقی مناسب است سپرده 
وسط که به دنبال کسب بازدهی نسبی از بازار سهام ولی با پذیرش ریسک مت

در  omidgoldfund.ir هستند. اطالعات این صندوق در وبسایت آن به آدرس
 .دسترس است

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

صی است که تمایل دارند بر روی طال  خرید و فروش است و مناسب برای اشخا
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

: این صندوق مختص گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیانصندوق سرمایه -
های پذیرفته شده در بازار سرمایه است و مطابق مقررات ازارگردانی سهام شرکتب

شده است. اطالعات این های پذیرفتهصرفًا در دسترس سهامداران عمدۀ شرکت
 .در دسترس استsmomidfund.ir  صندوق در وبسایت آن به آدرس
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سرمایه    -2-1 تأمین  شرکت  سهام:  و  بدهی  اوراق  انواع  کد  بازارگردانی  طریق  از  امید 
های نوین معامالت الگوریتمی اقدام به بازارگردانی  بازارگردانی خود و با استفاده از روش

 .کندسهام ناشران و اوراق بدهی منتشره می
 .سبدگردانی اختصاصی -3-1

 
 خدمات تأمین مالی  -2

رس، خدمات مشاورۀ مالی شامل مشاورۀ افزایش سرمایه و عرضۀ سهام جدید در بو  -1-2
 .سنجیکار و تهیۀ گزارش امکانوارزشگذاری، مشاورۀ پذیرش، تدوین طرح کسب

بین  -2-2 و  داخلی  مالی  اوراق تأمین  انواع  معرفی  عرضه جهت  مشاورۀ  المللی شامل 
های متقاضی و پیگیری تحقق  بهادار، بکارگیری بهترین روش تأمین مالی برای شرکت

نویسی  ریزی جامع تأمین مالی و پذیرش تعهد پذیره مهآن تا انتشار و فروش در بازار، برنا
 .اوراق بهادار

 
 مدیریت ریسک و مهندسی مالی  -3

سازمان به  ریسک  مدیریت  مشاورۀ  خدمات  ارایۀ    متقاضی،   های شرکت  و  هاشامل 
  پذیریمسئولیت  راستای   در  غیرانتفاعی  های پروژه   اجرای   و   نوین  مالی  ابزارهای   طراحی

  .سواد و دانش مالی و بازار سرمایه در سطح کشور ارتقای  و اجتماعی



 05/10/1399گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به 
 

 

4  
  

 (021 ) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

 بازارهای داخلی  -1
 05/10/1399در بخش نخست به بررسی عملکرد بازارهای داخلی طی هفتۀ منتهی به  

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

بررسی می بازدهی هفتگی  نظر  از  تهران  بهادار  اوراق  بورس  نهایت  مختلف  در  گردند. 
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  -1-1
روز کاری، با   5طی    05/10/1399شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به  

میلیون   10,329رسید. حجم معامالت    1,447,915به    1,413,360، از  افزایشواحد    34,554
درصدی در بورس اوراق بهادار است؛    16بیش از    کاهشسهم در طی این هفته، حاکی از  

درصد    5و    12بیش از  همچنین ارزش معامالت و تعداد معامالت انجام گرفته به ترتیب
  هایواحدی، در روز  31,566 افزایشاند. شاخص در روز شنبه،  را از خود نشان داده   کاهش
دوشنبه  یکشنبه روز  2,731  و   5,802  کاهش  و  در  چهارشنبه شنبه  سه  های واحدی،  و 
 واحدی را ثبت نمود.  2,946و  8,576 افزایش

 
هفتۀ منتهی به    (: مقایسۀ تعداد، ارزش و حجم معامالت بورس اوراق بهادار تهران طی1جدول )

 با هفتۀ قبل از آن  05/10/1399

 عنوان 
 05/10/1399هفتۀ منتهی به  28/09/1399هفتۀ منتهی به 

 میزان رشد  میانگین کل میانگین کل
 5 5 روزهای فعالیت 
 ارزش معامالت 

 )میلیارد ریال(  
631,868 126,374 553,867 110,773 %34/12- 

 حجم معامالت 
 )میلیون سهم(  

61,963 12,393 51,644 10,329 % 65/16 - 

 -09/5% 1,423,107 7,115,533  1,499,578 7,497,888  تعداد معامالت 
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(: مقایسۀ تعداد، ارزش و حجم معامالت بورس اوراق بهادار تهران طی هفتۀ منتهی به  1) نمودار
 با هفتۀ قبل از آن  05/10/1399

 
 

با هفتۀ   05/10/1399های بورس اوراق بهادار تهران در پایان هفتۀ منتهی به (: مقایسۀ شاخص 2جدول )
 قبل از آن 

 عنوان 
هفتۀ منتهی به  

28/09/1399 
منتهی به  هفتۀ  

05/10/1399 
میزان رشد  

 )درصد( 
 57,410 56,081 ارزش بازار )هزار میلیارد ریال(

 1,447,915 1,413,360 شاخص کل  %44/2
 378,362 369,337 وزنی(-شاخص قیمت )ارزشی

 468,508 436,395 وزن( شاخص کل )هم 
%35/7 

 306,675 285,667 وزن( شاخص قیمت )هم 
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وزن بورس اوراق بهادار تهران در پایان هفتۀ منتهی به  (: مقایسۀ شاخص کل و شاخص کل هم 2) نمودار
 با هفتۀ قبل از آن  05/10/1399

 
 

(: تغییرات روزانۀ شاخص، تعداد، حجم و ارزش معامالت بورس اوراق بهادار تهران طی هفتۀ  3جدول )
 05/10/1399منتهی به  

 تعداد معامالت  درصد تغییر  تغییر شاخص  روز هفته 
 حجم معامالت 

 )میلیون سهم(  
 ارزش معامالت 

 )میلیارد ریال(  
 113,186 11,183 1,387,549 23/2% 31,566 شنبه 

 104,804 9,173  1,340,035 - 0/ 40% 5,802- یکشنبه 
 99,504 9,443  1,314,620 - 18/0% 2,731- دوشنبه 

 111,314 10,759 1,510,961 0/ 59% 8,576 شنبه سه
 125,060 11,085 1,562,368 0/ 20% 2,946 چهارشنبه 
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 10/1399/ 05(: تغییرات روزانۀ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی هفتۀ منتهی به 3) نمودار

 
 

 05/10/1399(: ارزش معامالت روزانۀ بورس اوراق بهادار تهران طی هفتۀ منتهی به 4) نمودار
 )میلیارد ریال(                      

 
 
 
 
 

31,566

-5,802

-2,731

8,576

2,946

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

113,186

104,804

99,504

111,314

125,060

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
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 05/10/1399(: حجم معامالت روزانۀ بورس اوراق بهادار تهران طی هفتۀ منتهی به 5) نمودار
 (میلیون سهم)     

 
 

 10/1399/ 05ماه اخیر منتهی به  3تغییرات هفتگی ارزش کل بورس اوراق بهادار طی (: 4جدول )
 )میلیارد ریال(                

 ارزش بازار  تاریخ 

18/ 07/1399 58,329 
25/ 07/1399 59,079 
 02/08/1399 53,679 
09 /08/1399 48,958 
16/08/1399 49,053 
23/08/1399 46,411 
30 /08/1399 51,858 
 07 /09/1399 53,531 
14/09/1399 58,227 
21/09/1399 59,617 
28/09/1399 56,081 
05/10/1399 57,410 

 
 
 

11,183

9,173

9,443

10,759

11,085

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
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 10/1399/ 05ماه اخیر منتهی به  3تغییرات هفتگی ارزش کل بورس اوراق بهادار طی (: 6) نمودار
 )میلیارد ریال(                     

 
 

 فرابورس ایران   -2-1
واحد   1,230روز کاری، با    5طی    05/10/1399طی هفتۀ منتهی به  شاخص کل فرابورس در  

میلیون    3,114  روزانه   حجم معامالتمتوسط  رسید.    20,144به عدد    18,914، از  افزایش
درصدی است. ارزش معامالت و تعداد    29/0  کاهشسهم در طی این هفته، حاکی از  

 . اندداشته کاهشدرصد   72/0و  9، به ترتیب انجام گرفتهمعامالت 
 

با  05/10/1399(: مقایسۀ تعداد، ارزش و حجم معامالت فرابورس ایران طی هفتۀ منتهی به  5جدول )
 هفتۀ قبل از آن 

 عنوان 
 05/10/1399هفتۀ منتهی به  28/09/1399هفتۀ منتهی به 

 میزان رشد  میانگین کل میانگین کل
 5 5 روزهای فعالیت 
 ارزش معامالت 

 )میلیارد ریال(  
430,255 86,051 388,696 77,739 % 65/9 - 

 حجم معامالت 
 )میلیون سهم(  

15,686 3,137 15,572 3,114 %72 /0- 

 - 29/0% 777,381 3,886,904 779,646 3,898,228 تعداد معامالت 
 

58329

59079

53679

48958

49053

46411

51858 53531

58227
59617

56081

57410



 05/10/1399گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به 
 

 

10  
  

 (021 ) 54906تلفن:  2تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره 

با  05/10/1399(: مقایسۀ تعداد، ارزش و حجم معامالت فرابورس ایران طی هفتۀ منتهی به  7) نمودار
 هفتۀ قبل از آن 

 
 

(: مقایسۀ شاخص کل و ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران در پایان هفتۀ منتهی به  6جدول )
 با هفتۀ قبل از آن  05/10/1399

هفتۀ منتهی به   
28/09/1399 

هفتۀ منتهی به  
05/10/1399 

میزان رشد  
 )درصد( 

 6/ 50% 13,744 12,904 ارزش بازار )هزار میلیارد ریال(
 6/ 50% 20,144 18,914 شاخص کل 
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 با هفتۀ قبل از آن  05/10/1399(: 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  7جدول )
05/10/1399 

 تعداد معامالت  درصد تغییر  تغییر شاخص  روز هفته 
 حجم معامالت 

 )میلیون سهم(  
 ارزش معامالت 

 )میلیارد ریال(  
 52,064 2,761 709,488  77/2% 524 شنبه 

 61,544 2,994 741,058 29/1% 251 یکشنبه 
 55,559 2,982 733,330 30/1% 256 دوشنبه 

 71,994 3,384 874,355  87/0 % 175 شنبه سه
 147,534 3,452 828,673  11/0% 24 چهارشنبه 
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 05/10/1399(: تغییرات روزانۀ شاخص کل فرابورس ایران طی هفتۀ منتهی به 9) نمودار

 
 

 05/10/1399(: ارزش معامالت روزانۀ فرابورس ایران طی هفتۀ منتهی به 10) نمودار
 )میلیارد ریال(  
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 05/10/1399(: 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
05/10/1399  

 )میلیارد ریال( 
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3,384
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شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
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 بورس کاال و انرژی  -3-1
(، ارزش معامالت روزانۀ بازارهای فیزیکی بورس کاالی ایران و بورس انرژی  8در جدول )

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

( مجموع کل ارزش معامالت هریک 9معامالت اختیار معامله است. همچنین در جدول )
، با هفتۀ قبل از آن مورد مقایسه قرار  05/10/1399از بازارهای فوق طی هفتۀ منتهی به  

 گرفته است. 
 

(: آمار روزانۀ ارزش معامالت فیزیکی، مشتقه و بازار مالی در بورس کاالی ایران و معامالت  8جدول )
  05/10/1399فیزیکی بورس انرژی ایران طی هفتۀ منتهی به 

 )میلیارد ریال(        
 فیزیکی بورس انرژی  فیزیکی بورس کاال بورس کاالمشتقه  بازار مالی بورس کاال تاریخ 
 49 12,469 380 434 شنبه 

 2,793 6,443  660 295 یکشنبه 
 629 8,048 468 251 دوشنبه 

 640 27,068 323 420 شنبه سه
 6,856  22,457 447 379 چهارشنبه 
 0 0 301 0 پنجشنبه 

 
(: مقایسۀ مجموع ارزش معامالت فیزیکی، مشتقه و بازار مالی در بورس کاالی ایران و  9جدول )

 با هفتۀ قبل از آن  05/10/1399معامالت فیزیکی بورس انرژی ایران طی هفتۀ منتهی به 
 )میلیارد ریال( 

 درصد تغییر  05/10/1399هفتۀ منتهی به  28/09/1399هفتۀ منتهی به  تاریخ 

 - 37/ 98% 2,578 4,158 کاال مشتقه بورس  
 - 30/ 55% 1,779 2,561 بازار مالی بورس کاال 
 - 99/6% 76,484 82,240  فیزیکی بورس کاال 

 - 33/ 94% 10,967 16,604 فیزیکی بورس انرژی 
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(: مقایسۀ مجموع ارزش معامالت فیزیکی، مشتقه و بازار مالی در بورس کاالی ایران و  13) نمودار
 با هفتۀ قبل از آن  05/10/1399معامالت فیزیکی بورس انرژی ایران طی هفتۀ منتهی به 

 )میلیارد ریال(         

  
 

 مقایسۀ عملکرد بازار سرمایه با بازارهای موازی -4-1
درصدی،   2بیش از    افزایش، بورس اوراق بهادار تهران با  05/10/1399طی هفتۀ منتهی به  

بازدهی    مطلوبیبازدهی   با  ایران  فرابورس  از خود نشان داد. همچنین  درصدی،   6را 
 افزایشدرصد    9/0را ثبت نمود. در مدت مشابه، قیمت سکۀ بهار آزادی    مطلوبیعملکرد  

درصدی را    2نزدیک به    افزایشیکا )براساس نرخ سنا(،  داشت و همچنین نرخ دالر آمر
 ثبت نمود.

 
(: مقایسۀ بازدهی بازارهای طال و ارز با بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در طی  10جدول )

 05/10/1399هفتۀ منتهی به 

 عنوان 
هفتۀ منتهی به  

28/09/1399 
هفتۀ منتهی به  

05/10/1399 
درصد  

 تغییرات 
 44/2% 1,447,915 1,413,360 بورس اوراق بهادار تهران شاخص 

 6/ 50% 20,144 18,914 شاخص فرابورس 
 90/0 % 115 114 قیمت سکه بهار آزادی )میلیون ریال(

 80/1% 252,947 248,466 قیمت دالر آمریکا )سنا( 
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(: مقایسۀ بازدهی بازارهای طال و ارز با بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در طی  14) نمودار
 05/10/1399هفتۀ منتهی به 

 
 
 المللی بازارهای بین  -2

المللی طی  اهمیت بین  های باها و شاخص، به طور مختصر تغییرات قیمت2در بخش
به   قرار می  05/10/1399هفتۀ منتهی  بررسی  ( میزان تغییرات  11گیرد. در جدول )مورد 

قیمت جهانی طال، قیمت هر بشکه نفت برنت و قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران طی  
 مورد بررسی قرار گرفته است. 05/10/1399 هفتۀ منتهی به

 
 05/10/1399طال و نفت طی هفتۀ منتهی به  (: تغییرات قیمت جهانی 11جدول )

 )ارقام برحسب دالر(

 عنوان 
هفتۀ منتهی به  

28/09/1399 
هفتۀ منتهی به  

05/10/1399 
درصد  

 تغییرات 
 - 29/0% 1,879 1,885 قیمت جهانی طال )هر اونس( 

 -80/2% 48.18 49.57 قیمت نفت سنگین ایران )هر بشکه( 
 -85/1% 51.29 52.26 قیمت نفت برنت )هر بشکه( 

 
( جدول  شاخص12در  تغییرات  میزان  بین(،  مهم  بورس  های  شامل  بورسی  المللی 

بورس توکیو و بورس شانگهای   بورس استانبول،  ، نزدک،500S&Pنیویورک، داوجونز،  
 مورد بررسی قرار گرفته است.  05/10/1399طی هفتۀ منتهی به 
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 05/10/1399المللی طی هفتۀ منتهی به های مهم بورسی بین (: تغییرات شاخص 12جدول )
 درصد تغییرات  05/10/1399هفتۀ منتهی به  28/09/1399هفتۀ منتهی به  عنوان 

 -0/ 59% 14,383 14,468 بورس نیویورک 
 06/0% 30,200 30,179 داوجونز 

500  P &S 3,709 3,703 %16/0 - 
 38/0% 12,805 12,756 نزدک

 - 83/0 % 1,778 1,793 بورس توکیو 
 0/ 05% 3,397 3,395 بورس شانگهای
 27/1% 1,426 1,408 بورس استانبول 

 
 1399/ 05/10المللی طی هفتۀ منتهی به های مهم بورسی بین (: تغییرات شاخص 15) نمودار
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 ارتباط با ما 
این گزارش توسط مدیریت ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید تدوین 

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

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

های  های شناسایی شده؛ اتخاذ و اجرای استراتژی گیری ریسکازه تحلیل، ارزیابی و اند
افزار در قالب داشبورد  های مختلف و سرانجام تبدیل این فرآیند به نرممدیریت ریسک

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

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

  ای است که مفتخر به ارائۀ خدمات پژوهشی در بازارهای مالی از جمله خدماتی ارزنده 
 ارائۀ آنها هستیم.

 
 

 نسب محمدرضا صادقی 
 فوق لیسانس علوم اقتصادی 

sadeghinasab.mr@gmail.com 

 
 محمدحسین بادامی

 فوق لیسانس مهندسی مالی
hobadami@gmail.com 

 


