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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 -9
گذاری زیر تحت مدیریت های سرمایهگذاری: صندوقهای سرمایهمدیریت صندوق -1-1

 د.کننتأمین سرمایه امید فعالیت می
ر : این صندوق مبتنی بگذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیانصندوق 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؛

وق مبتنی بر صدور و : این صندامید انصارگذاری با درآمد ثابت صندوق سرمایه -
ابطال بوده و مناسب برای اشخاص با تمایل پذیرش ریسک کمتر و دریافت سود 
ماهانه است. اطالعات این صندوق و صدور و ابطال واحدهای آن از طریق 

و شعب بانک سپه در  omidansarfund.com وبسایت صندوق به نشانی
 دسترس است؛

: این صندوق با نماد بذر امیدآفرین گذاری سهامی قابل معاملهصندوق 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 این صندوق، شرکت تأمین سرمایه دارند در بازار سهام سرمایه

 اطالعات این صندوق در وبسایت آن به آدرس. تامید اس
bazreomidfund.ir  در دسترس است؛ 

 این مدیریت دارایی های: مشترک نوید انصارگذاری سهامی صندوق سرمایه -
 و مناسب شودهای پذیرفته شده در بورس میصندوق عمدتًا شامل سهام شرکت

ر بازار سهام برای اشخاصی است که با پذیرش ریسک باالتر تمایل دارند د
گذاری نمایند. مدیر و بازارگردان این صندوق، شرکت تأمین سرمایه امید سرمایه

  parsgostarfund.comاست. اطالعات این صندوق در وبسایت آن به آدرس
 در دسترس است؛

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

خرید و فروش است و مناسب برای اشخاصی است که تمایل دارند بر روی طال 
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گذاری نمایند. مدیر و بازارگردان این صندوق، شرکت تأمین سرمایه و ارز سرمایه
 omidgoldfund.ir وبسایت آن به آدرس امید است. اطالعات این صندوق در

 در دسترس است؛
از نوع مختلط است و  صندوق این: مشترک گنجینۀ مهرگذاری صندوق سرمایه -

ای است که منابع صندوق همزمان در بازار سهام و اوراق ترکیب دارایی آن به گونه
ه ببا درآمد ثابت مانند سپرده بانکی، اوراق مشارکت و ... به نسبت نزدیک 

گذاری در این صندوق . به همین دلیل سرمایهشوندگذاری مییکدیگر سرمایه
گذاری سهامی دارای ریسک کمتر و نسبت به های سرمایهنسبت به صندوق

 .گذاری با درآمد ثابت دارای بازدهی بیشتری خواهد بودهای سرمایهصندوق
در   ganjinehfund.meibourse.comاطالعات این صندوق در وبسایت

 دسترس است؛
 : این صندوق با نمادگذاری با درآمد ثابت قابل معامله آسمان امیدصندوق سرمایه -

ها قابل های معامالت آنالین و کارگزاریاز طریق سیستم« آسامید»معامالتی 
خرید و فروش است و مناسب برای اشخاصی است که تمایل دارند ریسک کمتری 

سمان و بازارگردان آن شرکت تأمین سرمایه بپذیرند. مدیر صندوق سبدگردان آ
در دسترس  asemanomid.comامید است. اطالعات این صندوق در وبسایت 

 است؛
: این صندوق مختص گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیانصندوق سرمایه -

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

 
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
سرمایه و عرضۀ سهام جدید در بورس، خدمات مشاورۀ مالی شامل مشاورۀ افزایش  -1-2

 .سنجیکار و تهیۀ گزارش امکانوبارزشگذاری، مشاورۀ پذیرش، تدوین طرح کس
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
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ویسی نریزی جامع تأمین مالی و پذیرش تعهد پذیرهانتشار و فروش در بازار، برنامه آن تا
 .اوراق بهادار

 
 مدیریت ریسک و مهندسی مالی -9

های متقاضی، ها و شرکتشامل ارایۀ خدمات مشاورۀ مدیریت ریسک به سازمان
 پذیریمسئولیتهای غیرانتفاعی در راستای طراحی 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
 11/11/1311نخست به بررسی عملکرد بازارهای داخلی طی هفتۀ منتهی به  در بخش

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، با  5طی  11/11/1311شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به 
میلیون  10531رسید. حجم معامالت  7077001,1به  707,101,1، از کاهشواحد  140171

درصدی در بورس اوراق بهادار است؛  3بیش از  کاهشسهم در طی این هفته، حاکی از 
درصد  22و  14بیش از  همچنین ارزش معامالت و تعداد معامالت انجام گرفته به ترتیب

 ایهواحدی، در روز 730,51 کاهشاند. شاخص در روز شنبه، را از خود نشان داده کاهش
و شنبه سه هایدر روزو  واحدی 110132 و 10217 و دوشنبه به ترتیب افزایش یکشنبه

 واحدی را ثبت نمود. 310744 و 270251 کاهشچهارشنبه به ترتیب 
 

(: مقایسۀ تعداد، ارزش و حجم معامالت بورس اوراق بهادار تهران طی هفتۀ منتهی به 9جدول )
 با هفتۀ قبل از آن 91/91/9911

 عنوان
 21/21/2911هفتۀ منتهی به  21/21/2911هفتۀ منتهی به 

 میزان رشد میانگین کل میانگین کل
 , , روزهای فعالیت
 ارزش معامالت
 )میلیارد ریال(

,400,80 7710744 8110848 ,,0,,1 %,4/71- 

 حجم معامالت
 )میلیون سهم(

880,17 404,7 8,018, 40,70 %18/7- 

 -,,/70% 7087,0771 1001,0140 704710400 ,,,00470, 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 91/91/9911

 
 

با هفتۀ  91/91/9911های بورس اوراق بهادار تهران در پایان هفتۀ منتهی به (: مقایسۀ شاخص2جدول )
 قبل از آن

 عنوان
هفتۀ منتهی به 

21/21/2911 
هفتۀ منتهی به 

21/21/2911 
میزان رشد 

 )درصد(
 ,70,4, 0871,, ارزش بازار )هزار میلیارد ریال(

 7077001,1 707,101,1 شاخص کل -1/,,%
 0,,78,0 ,71,0,1 وزنی(-شاخص قیمت )ارزشی

 8100,10 8170104 وزن(شاخص کل )هم
%11/0- 

 ,707081 7070,77 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 91/91/9911

 
 

(: تغییرات روزانۀ شاخص، تعداد، حجم و ارزش معامالت بورس اوراق بهادار تهران طی هفتۀ 9جدول )
 91/91/9911منتهی به 

 تعداد معامالت درصد تغییر تغییر شاخص روز هفته
 حجم معامالت

 )میلیون سهم( 
 ارزش معامالت

 )میلیارد ریال( 
 1,0078 10781 ,707780,4 -7/,7% 43,650- شنبه

 ,700041 7,,0, 7,,701770 04/0% 1,204 یکشنبه
 ,018,, ,007, 708,10474 87/7% 19,132 دوشنبه

 ,,,40, 1,,0, 708100400 -11/7% 24,250- شنبهسه
 70704,7 7,,40 707100141 -,/,,% 39,477- چهارشنبه
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 91/91/9911(: تغییرات روزانۀ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی هفتۀ منتهی به 9) نمودار

 
 

 91/91/9911(: ارزش معامالت روزانۀ بورس اوراق بهادار تهران طی هفتۀ منتهی به 4) نمودار
 )میلیارد ریال(

 
 

 91/91/9911(: حجم معامالت روزانۀ بورس اوراق بهادار تهران طی هفتۀ منتهی به 5) نمودار
(میلیون سهم)                   

 
 

-43,650

1,204

19,132

-24,250

-39,477

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

79,014

100,872

95,749

98,959 101,891

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

6,147

9,291
9,035

9,256
8,921

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
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 91/91/9911ماه اخیر منتهی به  9تغییرات هفتگی ارزش کل بورس اوراق بهادار طی (: 4جدول )
 )میلیارد ریال(                  

 ارزش بازار تاریخ
0,/04/77,, ,7011, 
0,/04/77,, 840,,4 
71/04/77,, 8,00,7 
,7/04/77,, 810877 
70/04/77,, ,704,4 
01/0,/77,, ,70,77 
78/0,/77,, ,40,,1 
,7/0,/77,, ,,0171 
,4/0,/77,, ,10047 
0,/70/77,, ,10870 
7,/70/77,, ,,0871 
7,/70/77,, ,70,4, 

 
 91/91/9911ماه اخیر منتهی به  9تغییرات هفتگی ارزش کل بورس اوراق بهادار طی (: 6) نمودار

 )میلیارد ریال(

 
 
 
 

53679

48958

49053

46411

51858
53531

58227

59617

56081

57410

55436

51982
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 فرابورس ایران -2-9
واحد  51,روز کاری، با  5طی  11/11/1311طی هفتۀ منتهی به شاخص کل فرابورس در 

میلیون  20414 روزانه حجم معامالتمتوسط رسید.  ,11014به عدد  ,11042، از کاهش
درصدی است. ارزش معامالت و تعداد  21 کاهشسهم در طی این هفته، حاکی از 

 داشته است. افزایشدرصد  7و  27، به ترتیب انجام گرفتهمعامالت 
 

با  91/91/9911(: مقایسۀ تعداد، ارزش و حجم معامالت فرابورس ایران طی هفتۀ منتهی به 5جدول )
 هفتۀ قبل از آن

 عنوان
 21/21/2911هفتۀ منتهی به  21/21/2911به  هفتۀ منتهی

 میزان رشد میانگین کل میانگین کل
 , , روزهای فعالیت
 ارزش معامالت
 )میلیارد ریال(

87,0,18 4,0,,, ,7,07,, 70,08,, %00/,8 

 حجم معامالت
 )میلیون سهم(

7107,1 708,, 770,47 ,0171 %14/,0- 

 81/8% 8,,0,,700 ,,077,01, 140417, 804,80777 تعداد معامالت
 

با  91/91/9911(: 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 6جدول )
 با هفتۀ قبل از آن 91/91/9911

 عنوان
هفتۀ منتهی به 

21/21/2911 
هفتۀ منتهی به 

21/21/2911 
میزان رشد 

 )درصد(
 -7/,,% 770071 770810 ارزش بازار )هزار میلیارد ریال(

 -7/,,% 7,0011 7,01,1 شاخص کل
 

 با هفتۀ قبل از آن 91/91/9911(: 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 )
91/91/9911 

 تعداد معامالت درصد تغییر تغییر شاخص روز هفته
 حجم معامالت
 )میلیون سهم(

 ارزش معامالت
 )میلیارد ریال(

 480,40 7,,0, 707000801 -,/,,% 504- شنبه
 40741, 0471, 0714,,4 88/0% 85 یکشنبه
 810,77 0147, 4,80,01 71/7% 227 دوشنبه

 110,14 0111, 0477,,1 -18/0% 146- شنبهسه
 1,,80,, 1,,0, 70,870000 -17/7% 313- چهارشنبه

19,726

19,076

18,600

18,800

19,000

19,200

19,400

19,600

19,800

شاخص کل

1399/10/12هفتۀ منتهی به 

1399/10/19هفتۀ منتهی به 
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 91/91/9911(: تغییرات روزانۀ شاخص کل فرابورس ایران طی هفتۀ منتهی به 9) نمودار

 
 

 91/91/9911(: ارزش معامالت روزانۀ فرابورس ایران طی هفتۀ منتهی به 10) نمودار
 )میلیارد ریال(

 
 

 91/91/9911(: حجم معامالت روزانۀ فرابورس ایران طی هفتۀ منتهی به 11) نمودار
 (سهم میلیون)

 
 

-504

85

227

-146

-313

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

84,280

58,387 46,933 67,568

254,956

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

2,293

2,836

2,681
2,776

2,997

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
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(: مقایسۀ ارزش کل معامالت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی هفتۀ منتهی به 12) نمودار
91/91/9911  

 )میلیارد ریال( 

 
 
 بورس کاال و انرژی -9-9

(، ارزش معامالت روزانۀ بازارهای فیزیکی بورس کاالی ایران و بورس انرژی 1در جدول )
و بازار مالی بورس کاالی ایران مورد بررسی  ایران، و همچنین ارزش معامالت بازار مشتقه

گیرد. الزم به ذکر است ارزش معامالت بازار مشتقه شامل آمار معامالت آتی و قرار می
( مجموع کل ارزش معامالت هریک 1معامالت اختیار معامله است. همچنین در جدول )

، با هفتۀ قبل از آن مورد مقایسه قرار 11/11/1311از بازارهای فوق طی هفتۀ منتهی به 
 گرفته است. 

 
(: آمار روزانۀ ارزش معامالت فیزیکی، مشتقه و بازار مالی در بورس کاالی ایران و معامالت 8جدول )

  91/91/9911فیزیکی بورس انرژی ایران طی هفتۀ منتهی به 
 )میلیارد ریال(

 فیزیکی بورس انرژی فیزیکی بورس کاال مشتقه بورس کاال بازار مالی بورس کاال تاریخ
 ,,00, 70041 40, 8,1 شنبه

 ,18 ,,,10 181 ,70,8 یکشنبه
 870 ,087, ,11 ,17 دوشنبه

 ,,704 710171 7,4 ,17 شنبهسه
 0777, 10078 ,11 ,87 چهارشنبه
 0 0 871 0 پنجشنبه
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(: مقایسۀ مجموع ارزش معامالت فیزیکی، مشتقه و بازار مالی در بورس کاالی ایران و 1جدول )
 با هفتۀ قبل از آن 91/91/9911معامالت فیزیکی بورس انرژی ایران طی هفتۀ منتهی به 

 )میلیارد ریال(

 درصد تغییر 21/21/2911هفتۀ منتهی به  21/21/2911هفتۀ منتهی به  تاریخ
 -,7/,8% 70814 70,17 مشتقه بورس کاال

 ,71/,7% 70411 ,7081 بازار مالی بورس کاال
 -1/18,% ,,7,08 ,700078 فیزیکی بورس کاال

 ,1/,7% ,,7,00 10181 فیزیکی بورس انرژی
 

(: مقایسۀ مجموع ارزش معامالت فیزیکی، مشتقه و بازار مالی در بورس کاالی ایران و 13) نمودار
 با هفتۀ قبل از آن 91/91/9911معامالت فیزیکی بورس انرژی ایران طی هفتۀ منتهی به 

 )میلیارد ریال(

 
 
 مقایسۀ عملکرد بازار سرمایه با بازارهای موازی -4-9

درصدی،  ,بیش از  کاهش، بورس اوراق بهادار تهران با 11/11/1311طی هفتۀ منتهی به 
 -3با بازدهی نیز را از خود نشان داد. همچنین فرابورس ایران  نامطلوبیبازدهی 

خ نر و را ثبت نمود. در مدت مشابه، قیمت سکۀ بهار آزادی  نامطلوبیدرصدی، عملکرد 
 .است داشت افزایشدرصد  1بیش از ، دالر آمریکا )براساس نرخ سنا(
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(: مقایسۀ بازدهی بازارهای طال و ارز با بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در طی 91جدول )
 91/91/9911هفتۀ منتهی به 

 عنوان
هفتۀ منتهی به 

21/21/2911 
هفتۀ منتهی به 

21/21/2911 
درصد 

 تغییرات
 -1/,,% 7077001,1 707,101,1 شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 -7/,,% 7,0011 7,01,1 شاخص فرابورس
 18/7% 77110 77810 قیمت سکه بهار آزادی )میلیون ریال(

 01/7% ,,708,, ,0018,, قیمت دالر آمریکا )سنا(
 

(: مقایسۀ بازدهی بازارهای طال و ارز با بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در طی 14) نمودار
 91/91/9911هفتۀ 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 11گیرد. در جدول )مورد بررسی قرار می 11/11/1311هفتۀ منتهی به 
قیمت جهانی طال، قیمت هر بشکه نفت برنت و قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران طی 

 مورد بررسی قرار گرفته است. 11/11/1311 منتهی بههفتۀ 
 

 91/91/9911طال و نفت طی هفتۀ منتهی به (: تغییرات قیمت جهانی 99جدول )
 )ارقام برحسب دالر(

 عنوان
هفتۀ منتهی به 

21/21/2911 
هفتۀ منتهی به 

21/21/2911 
درصد 

 تغییرات
 -,/,8% 70481 704,8 قیمت جهانی طال )هر اونس(

 ,/84% ,14,, 84177 نفت سنگین ایران )هر بشکه(قیمت 
 04/4% ,,1,, 7140, قیمت نفت برنت )هر بشکه(

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

بورس توکیو و بورس شانگهای  بورس استانبول، ، نزدک،511S&Pنیویورک، داوجونز، 
 مورد بررسی قرار گرفته است. 11/11/1311طی هفتۀ منتهی به 

 
 91/91/9911المللی طی هفتۀ منتهی به های مهم بورسی بین(: تغییرات شاخص92جدول )

 درصد تغییرات 21/21/2911هفتۀ منتهی به  21/21/2911هفتۀ منتهی به  عنوان
 08/7% 780,11 ,,,780 بورس نیویورک

 10/7% 7700,4 700101 داوجونز
,00 P&S 701,1 704,, %47/7 

 ,/87% ,770,0 7,0444 نزدک
 ,/11% ,,704 ,7040 بورس توکیو

 ,/,1% 70,10 70817 بورس شانگهای
 77/8% 70,87 70811 بورس استانبول
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 91/91/9911المللی طی هفتۀ منتهی به های مهم بورسی بین(: تغییرات شاخص15) نمودار
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