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شرکت تأمین سرمایه امید به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایۀ 
اص حقیقی و حقوقی 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 سرمایهوقمدیریت صند -1-1

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

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

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

گذاری سهامی قابل معامله بذر امیدآفرین: این صندوق با نماد صندوق سرمایه -
ل خرید ها قابهای 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

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

اری طالی قابل معامله زرافشان امید ایرانیان: این صندوق با گذصندوق 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 
 أمین سرمایهگذاری نمایند. مدیر و بازارگردان این صندوق، شرکت تو 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»نماد معامالتی 

ناسب برای اشخاصی است که تمایل دارند ریسک قابل خرید و فروش است و م
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؛ 
ص وق مختگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان: این صندصندوق 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 امکانوبارزشگذاری، مشاورۀ پذیرش، تدوین طرح کس
ع اوراق المللی شامل مشاورۀ عرضه جهت معرفی انواتأمین مالی داخلی و بین -2-2

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

 .اوراق بهادار
 
 مدیریت ریسک و مهندسی مالی -3

های متقاضی، ا و شرکتهشامل 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
 22/90/1300در بخش نخست به بررسی عملکرد بازارهای داخلی طی هفتۀ منتهی به 

ها و آمارهای معامالتی بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس دازیم. ابتدا شاخصپرمی
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
ازار موازی طال و ارز، براساس قیمت سکۀ بهار آزادی و عملکرد بورس و فرابورس، با دو ب

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

روز کاری،  5طی  22/90/1300شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفتۀ منتهی به 
 128303عامالت رسید. حجم م ,83,4846,به  82,685,1,، از کاهشواحد  028259با 

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

 218235 افزایشاند. شاخص در روز شنبه، را از خود نشان داده کاهشدرصد  11و  2
، 118902به ترتیب کاهش  و چهارشنبه شنبهسه، دوشنبهبه، یکشنهای واحدی، در روز 

 واحدی را ثبت نمود. 118091و  558231 ،318991
 

(: مقایسۀ تعداد، ارزش و حجم معامالت بورس اوراق بهادار تهران طی هفتۀ منتهی به 9جدول )
 با هفتۀ قبل از آن 82/90/9900

 عنوان
 18/90/2900هفتۀ منتهی به  12/90/2900هفتۀ منتهی به 

 میزان رشد میانگین کل میانگین کل
 2 2 روزهای فعالیت
 ارزش معامالت

 )میلیارد ریال( 
6118,,1 ,418154 64,8161 ,568413 %4,/1- 

 حجم معامالت
 )میلیون سهم( 

158414 ,38311 6,8164 ,58414 %41/,3- 

 -1,/11% 83118211, 183118111 81518414, 18,3,81,3 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 82/90/9900

 
 

با  82/90/9900های بورس اوراق بهادار تهران در پایان هفتۀ منتهی به (: مقایسۀ شاخص8جدول )
 هفتۀ قبل از آن

 عنوان
هفتۀ منتهی به 

12/90/2900 
هفتۀ منتهی به 

18/90/2900 
میزان رشد 

 )درصد(
 ,268,1 2186,1 ارزش بازار )هزار میلیارد ریال(

 ,83,4846, 82,685,1, شاخص کل -6/6,%
 4618441 4148113 وزنی(-شاخص قیمت )ارزشی

 3468412 32,8116 وزن(شاخص کل )هم
%52/4- 

 5128661 5128514 وزن(شاخص قیمت )هم
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وزن بورس اوراق بهادار تهران در پایان هفتۀ منتهی به (: مقایسۀ شاخص کل و شاخص کل هم8) ودارنم
 با هفتۀ قبل از آن 82/90/9900

 
 

(: تغییرات روزانۀ شاخص، تعداد، حجم و ارزش معامالت بورس اوراق بهادار تهران طی هفتۀ 9جدول )
 82/90/9900منتهی به 

 تعداد معامالت غییردرصد ت تغییر شاخص روز هفته
 حجم معامالت

 )میلیون سهم( 
 ارزش معامالت

 )میلیارد ریال( 

 ,,2685, 285,5, 58,528111 ,/,3% 21,235 شنبه
 418151, 58,11, 86128363, -,/16% 11,692- یکشنبه
 ,41852, 38331, ,8646864, -1/5,% 31,601- دوشنبه

 658,42 686,1 2618531 -16/4% 55,834- شنبهسه
 418335, 48311, 82158631, -,/3,% 14,964- چهارشنبه
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 82/90/9900(: تغییرات روزانۀ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی هفتۀ منتهی به 9) نمودار

 
 

)میلیارد  82/90/9900(: ارزش معامالت روزانۀ بورس اوراق بهادار تهران طی هفتۀ منتهی به 4) نمودار
 ریال(

 
 

 
 
 

21,235

-11,692

-31,601

-55,834

-14,964

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

156,211

137,829 138,251

62,135

137,442

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
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 82/90/9900(: حجم معامالت روزانۀ بورس اوراق بهادار تهران طی هفتۀ منتهی به 5) نمودار
(میلیون سهم)                   

 
 

 82/90/9900ماه اخیر منتهی به  9تغییرات هفتگی ارزش کل بورس اوراق بهادار طی (: 4جدول )
 )میلیارد ریال(

 ارزش بازار تاریخ
,,/,1/,411 268364 
,1/,1/,411 218451 
52/,1/,411 218,11 
,5/,1/,411 248611 
,1/,1/,411 318121 
,6/,1/,411 318,24 
54/,1/,411 3683,, 
4,/,1/,411 2,8121 
,1/,1/,411 24824, 
,3/,1/,411 218551 
5,/,1/,411 2186,1 
51/,1/,411 268,1, 

 
 
 

15,212

12,198

14,447

6,608

13,497

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
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 82/90/9900ماه اخیر منتهی به  9دار طی تغییرات هفتگی ارزش کل بورس اوراق بها(: 6) نمودار
 )میلیارد ریال(                          

 
 
 فرابورس ایران -8-9

واحد  512روز کاری، با  5طی  22/90/1300طی هفتۀ منتهی به شاخص کل فرابورس در 
میلیون سهم در طی این  38131رسید. حجم معامالت  128011به عدد  108132، از کاهش
، انجام گرفتهدرصدی است. ارزش معامالت و تعداد معامالت  19 کاهشحاکی از هفته، 

 داشته است. کاهشدرصد  93و  افزایشدرصد  2به ترتیب 
 

با  82/90/9900(: مقایسۀ تعداد، ارزش و حجم معامالت فرابورس ایران طی هفتۀ منتهی به 5جدول )
 هفتۀ قبل از آن

 عنوان
 18/90/2900هفتۀ منتهی به  12/90/2900هفتۀ منتهی به 

 میزان رشد میانگین کل میانگین کل
 2 2 روزهای فعالیت
 ارزش معامالت

 )میلیارد ریال( 
4118111 1186,, 34,8522 168,2, %,,/1 

 حجم معامالت
 )میلیون سهم( 

,18121 48125 ,28616 48,41 %41/,6- 

 -1/64,% 1118636 481118551 58,11,,58 ,826,833,, تعداد معامالت

56463
58329

59079

53679

48958

49053

46411

51858

53531
58227

59617

56081

45000

47000

49000

51000

53000

55000

57000

59000

61000
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با  82/90/9900(: 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 82/90/9900

 عنوان
هفتۀ منتهی به 

12/90/2900 
هفتۀ منتهی به 

18/90/2900 
میزان رشد 

 )درصد(

 -41/5% 581,3, ,4855, ارزش بازار )هزار میلیارد ریال(
 -66/5% 181,3, 18345, شاخص کل
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 با هفتۀ قبل از آن 82/90/9900(: مقایسۀ شاخص کل فرابورس ایران در پایان هفتۀ منتهی به 8) نمودار

 
 

رات روزانۀ شاخص، تعداد، حجم و ارزش معامالت فرابورس ایران طی هفتۀ منتهی به (: تغیی7جدول )
82/90/9900 

 تعداد معامالت درصد تغییر تغییر شاخص روز هفته
 حجم معامالت

 )میلیون سهم( 
 ارزش معامالت

 )میلیارد ریال( 
 1,8416 ,4815 8,518,23, ,/,1% 333 شنبه

 658,65 48314 ,13,8,6 ,/,,% 3 یکشنبه
 638653 483,1 1418,15 -,/41% 274- دوشنبه

 418155 8413, 45,8311 -5/,1% 547- شنبهسه
 ,15841, 482,1 1618344 -,/1,% 33- چهارشنبه

 
 
 
 
 
 
 
 

19,432

18,914

18,600

18,700

18,800

18,900

19,000

19,100

19,200

19,300

19,400

19,500

شاخص کل

1399/09/21هفتۀ منتهی به 

1399/09/28هفتۀ منتهی به 
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 82/90/9900(: تغییرات روزانۀ شاخص کل فرابورس ایران طی هفتۀ منتهی به 9) نمودار

 
 

 82/90/9900ابورس ایران طی هفتۀ منتهی به (: ارزش معامالت روزانۀ فر10) نمودار
 )میلیارد ریال(

 
 
 
 
 

333

3

-274

-547

شنبه33- یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

71,376
62,062 64,624

39,822

192,370

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
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 82/90/9900(: 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
82/90/9900  

 )میلیارد ریال(                  

  

3,920

3,473 3,409

1,374

3,509

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

بورس
631,868

59%

فرابورس
430,255

41%
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 بورس کاال و انرژی -9-9
(، ارزش معامالت روزانۀ بازارهای فیزیکی بورس کاالی ایران و بورس انرژی 8در جدول )

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

( مجموع کل ارزش معامالت هریک 9معامالت اختیار معامله است. همچنین در جدول )
، با هفتۀ قبل از آن مورد مقایسه قرار 22/90/1300از بازارهای فوق طی هفتۀ منتهی به 

 گرفته است. 
 

ه و بازار مالی در بورس کاالی ایران و معامالت (: آمار روزانۀ ارزش معامالت فیزیکی، مشتق8جدول )
  82/90/9900فیزیکی بورس انرژی ایران طی هفتۀ منتهی به 

 )میلیارد ریال(       
 فیزیکی بورس انرژی فیزیکی بورس کاال مشتقه بورس کاال بازار مالی بورس کاال تاریخ
 ,58,1 2,,8, 2,6 645 شنبه

 8,32, 8541,, 1,6 611 یکشنبه
 48125 ,51841 1,,8, 265 شنبهدو
 181,1 568,16 211 3,1 شنبهسه

 1, 38445, 645 ,56 چهارشنبه
 , , 2,1 , پنجشنبه

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

 فتۀ قبل از آنبا ه 82/90/9900معامالت فیزیکی بورس انرژی ایران طی هفتۀ منتهی به 
 )میلیارد ریال(     

 درصد تغییر 18/90/2900هفتۀ منتهی به  12/90/2900هفتۀ منتهی به  تاریخ

 61/41% 38,21 58111 مشتقه بورس کاال
 -54/,1% ,5826 48466 بازار مالی بورس کاال
 -3/,2% ,15853 168,51 فیزیکی بورس کاال

 -66/31% 686,3, 4,8156 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 82/90/9900معامالت فیزیکی بورس انرژی ایران طی هفتۀ منتهی به 

 )میلیارد ریال(        

 
 
 مقایسۀ عملکرد بازار سرمایه با بازارهای موازی -4-9

درصدی،  9بیش از  کاهش، بورس اوراق بهادار تهران با 22/90/1300فتۀ منتهی به طی ه
درصدی،  2-را از خود نشان داد. همچنین فرابورس ایران با بازدهی  نامطلوبیبازدهی 
درصد  1را ثبت نمود. در مدت مشابه، قیمت سکۀ بهار آزادی بیش از  متوسطیعملکرد 
درصدی  2بیش از  کاهشریکا )براساس نرخ سنا(، داشت و همچنین نرخ دالر آم کاهش

 را ثبت نمود.
 

(: مقایسۀ بازدهی بازارهای طال و ارز با بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در طی 10جدول )
 82/90/9900هفتۀ منتهی به 

 عنوان
هفتۀ منتهی به 

12/90/2900 
هفتۀ منتهی به 

18/90/2900 
درصد 

 تغییرات

 -6/6,% ,83,4846, 82,685,1, شاخص بورس اوراق بهادار تهران
 -66/5% 181,3, 18345, شاخص فرابورس

 -55/3% ,31,, ,11,, قیمت سکه بهار آزادی )میلیون ریال(
 -5/,3% 5318366 52386,1 قیمت دالر آمریکا )سنا(
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رس ایران در طی (: مقایسۀ بازدهی بازارهای طال و ارز با بورس اوراق بهادار تهران و فرابو14) نمودار
 82/90/9900هفتۀ منتهی به 
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 المللیبازارهای بین -8
المللی طی اهمیت بین های باها و شاخص، به طور مختصر تغییرات قیمت2در بخش

( میزان تغییرات 11گیرد. در جدول )مورد بررسی قرار می 22/90/1300هفتۀ منتهی به 
قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران طی قیمت جهانی طال، قیمت هر بشکه نفت برنت و 

 مورد بررسی قرار گرفته است. 22/90/1300 هفتۀ منتهی به
 

 82/90/9900طال و نفت طی هفتۀ منتهی به (: تغییرات قیمت جهانی 11جدول )
 )ارقام برحسب دالر(

 عنوان
هفتۀ منتهی به 

12/90/2900 
هفتۀ منتهی به 

18/90/2900 
درصد 
 تغییرات

 5/,2% 8112, 8141, قیمت جهانی طال )هر اونس(
 2/3,% 31121 31163 قیمت نفت سنگین ایران )هر بشکه(

 21/3% 25156 31111 قیمت نفت برنت )هر بشکه(
 

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

بورس توکیو و بورس شانگهای  بورس استانبول، ، نزدک،599S&Pنز، نیویورک، داوجو
 مورد بررسی قرار گرفته است. 22/90/1300طی هفتۀ منتهی به 

 
 82/90/9900المللی طی هفتۀ منتهی به های مهم بورسی بین(: تغییرات شاخص12جدول )

 درصد تغییرات 18/90/2900هفتۀ منتهی به  12/90/2900هفتۀ منتهی به  عنوان

 ,/11% 38361, 38422, بورس نیویورک
 ,/41% 4,8,11 4,8,63 داوجونز

2,, P&S 48664 481,1 %52/, 
 2/4,% 58126, 58411, نزدک

 ,/,6% 8114, 8115, بورس توکیو
 ,/34% 48412 48431 بورس شانگهای
 61/5% 83,1, ,841, بورس استانبول
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 82/90/9900تهی به المللی طی هفتۀ منهای 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 
شده است. ما در واحد مدیریت ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید با 

گیری از نیروهای متخصص و باتجربه در حوزۀ علوم مالی، اقتصاد و مدیریت، بهره
دهیم. مشاوره در های ذیل به مشتریان خود ارائه میمات متنوعی را در حوزهخد

ها؛ ( )شامل شناسایی ریسکERMسازی مدیریت ریسک سازمانی )خصوص پیاده
ی هاهای شناسایی شده؛ اتخاذ و اجرای استراتژیگیری ریسکتحلیل، ارزیابی و اندازه

افزار در قالب داشبورد رآیند به نرمهای مختلف و سرانجام تبدیل این فمدیریت 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 هها )تحت نظارت بانک مرکزی( و بیمتهران )تحت نظارت سازمان بورس(، بانک

)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.
 

 

 نسبمحمدرضا صادقی
 فوق لیسانس علوم اقتصادی

sadeghinasab.mr@gmail.com 

 
 بادامی محمدحسین

 فوق لیسانس مهندسی مالی
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