 مدیر مسئول سایت  :محمد خیری

 مدیر اجرایی سایت  :حامد ربیعی
کارشناس ارشد حسابداری ،مدرس دانشگاه ،مدیر تحلیل و مشاوره
سرمایهگذاری کارگزاری آراد ایرانیان ،مشاور شرکتها در امور
سرمایهگذاری ،عضو انجمنهای حرفهای حسابداری و عضو کمیته
حسابرسی شرکتها

 مشاورین پرشین تحلیل
رضا نعمتیکشتلی :عضو هیأت علمی دانشگاه و مشاور

شهاب الدین علیشاهی :کارشناس ارشد مالی و معاون

حسابرسی و سرمایه گذاری شرکتها ،رئیس و عضو کمیته

سرمایهگذاری و توسعه کارگزاری آراد ایرانیان

حسابرسی شرکتهای بورسی و غیر بورسی

معصومه ترکمان احمدی  :دکترای اقتصاد ،مدرس دانشگاه،

مسعود زمانی :کارشناس ارشد مدیریت مالی ،مدیر سرمایه-

رئیس اعضای کمیسیون بازار سرمایه خانه اقتصاد ایران

گذاری کارگزاری آراد ایرانیان و دارنده مدارک تحلیلگری بازار
سرمایه ،اصول بازار سرمایه ،معاملهگری اوراق بهادار و عرضه و
پذیرش

 اعضای تیم تحلیل (به ترتیب حروف الفبا)

 -1مجتبی ابوالحسنی :کارشناسی ارشد اقتصاد
 -2سمیه اکبری  :کارشناسی حسابداری
 -3سمیه بهرهمند  :کارشناسی مدیریت بیمه
 -4مریم تاج الدین :کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
 -5فاطمه سیدی :کارشناسی حسابداری
 -6فاطمه رفیعی  :کارشناسی مدیریت بیمه
 -7ایمان رئیسی  :فوق لیسانس نرم افزار (تحلیلگر تکنیکال)

معرفی واحد تحلیل و مشاوره سرمایه گذاری کارگزاری آراد ایرانیان (سهامی خاص)

سرمایهگذاری فرآیندی استراتژیک است و در سطح بنگاه اقتصادی و سطح کالن از چنان اهمیتی برخوردار است که نمیتوان بدون
توجه به آن ،به اهداف توسعه پایدار دست یافت .سرمایهگذاری عبارت است از هرگونه فدا کردن ارزشی در حال حاضر (که معموالً
مشخص است) به امید به دست آوردن هرگونه ارزشی در زمان آینده (که معموالً اندازه یا کیفیت آن نامعلوم است) .به عبارتی
سرمایهگذار در حال حاضر ،ارزش مشخصی را فدا میکند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی که مورد نظرش است بدست آورد .از
زوایای مختلفی میتوان سرمایهگذاری را طبقهبندی نمود:
 .1از بعد ماهیت زمانی
 کوتاهمدت؛ به فعالیتهای سرمایهگذاری زودبازده و یا سرمایهگذاری که دوره زمانی کوتاهمدت نظیر یک سال دو سال را پوششمیدهد .به عبارتی در اینگونه سرمایهگذاری ،اوالً امکان تبدیل به نقد شدن سرمایهگذاری وجود دارد .نظیر خرید و فروش
سهام .ثانیاً ارزش خرید و فروش آن در هر زمان معین امکانپذیر باشد .ثالثاً هدف آن تا حدود زیادی جنبه مالی دارد و اهدافی
نظیر کنترل سازمانی و غیره وجود ندارد.
 بلندمدت؛ سرمایهگذاری روی داراییهای مولد که میتواند کاالی واسطه یا نهایی یا هر دو را تولید نماید ،صورت میگیرد .در بنگاهاقتصادی ،سرمایه گاری در خرید کارخانه و با احداث آن ،ساختمان و زمین و ماشینآالت ،بلندمدت تلقی میشود .در اقتصاد

کالن ،فعالیتهای عمرانی دولت بهعنوان سرمایهگذاری بلندمدت تلقی میشود .عمر سرمایهگذاری بلندمدت بیش از دو سال و
تا  5سال است.
 .2از بعد نوع دارایی
 سرمایهگذاری در داراییهای غیرمالی نظیر کاال ،ساختمان و غیره
 سرمایهگذاری در داراییهای مالی نظیر سرمایهگذاری در انواع اوراق بهادار (اوراق مشارکت ،سهام ممتاز ،سهام عادی)
واحد تحلیل و مشاور سرمایهگذاری کارگزاری آراد ایرانیان با اتکا به تخصص و دانش کارشناسان سرمایهگذاری
خدمات زیر را ارائه می نماید :

 )1ارائه مشاوره در خصوص سازوکارهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار پذیرفتهشده در بورس و فرابورس،
 )2ارزیابی تحمل ریسک سرمایهگذار از طریق اطالعات پرسشنامه ارزیابی ریسکپذیری سرمایهگذار و مشاوره ریسک هر نوع
سرمایهگذاری ،مشاوره در زمینه مدیریت ریسک،
 )3پیشنهاد ترکیب بهینه سبد سرمایهگذاری به تفکیک صنایع مختلف ،مبتنی بر ارزیابی مشاور از ریسکپذیری سرمایهگذار،
 )4ارائه گزارشهای تحلیلی ادواری از عملکرد و وضعیت سرمایهگذاریهای سرمایهگذار که توسط مشاور مدیریت میشود ،بنا به
درخواست وی،
 )5اظهارنظر و ارائه گزارش کاربردی در مورد متغیرهای اقتصادی کالن مانند نرخ ارز ،تورم ،شاخصهای قیمت مختلف،
 )6توصیه به خرید ،فروش یا نگهداری سهام در بورس و فرابورس ،صکوک قابلمعامله در بورس یا فرابورس ،واحدهای سرمایهگذاری
صندوقهای مشترک ،ابزارهای مشتقه پذیرفته شده در بورس ،فلزات گرانبها و دیگر انواع اوراق بهادار،
 )7ارائه گزارشهای تحلیلی از بازارهای مالی ،شرکتها و صنایع مختلف بنا به درخواست سرمایهگذار ،شامل:
 ارائه گزارش های تحلیلی و اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای انواع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس یا
فرابورس و فلزات گرانبها در گذشته و آینده و اظهارنظر حرفهای در مورد آنها،
 تحلیل بنیادی و تکنیکی هر سهم مورد درخواست سرمایهگذار و اظهارنظر راجع به آن،
 تحلیل روند عرضه ،تقاضا ،قیمتها و عوامل محیطی تأثیرگذار در صنعت یا بازار خاص ،بنا به درخواست سرمایهگذار،

 ارائه گزارش های ادواری کاربردی از تحوالت و اتفاقات در حوزه خرد و کالن در بازارهای مالی یا صنایع خاص بنا به درخواست
سرمایهگذار و اظهارنظر راجع به آثار مرتبط با آنها،
 )8مشاوره و تحلیل بازار و محل سرمایهگذاری و انتخاب پروژهها برای سرمایهگذاری،
 )9مشاوره و قیمتگذاری در معامالت بلوکی،
 )11مشاوره نحوه سرمایهگذاری ،مدت و میزان سرمایهگذاری در پروژهها،
 )11مشاوره شراکت در شرکتها و انتخاب سرمایهگذار و شرکای مالی و تجاری،
سایر خدمات قابل ارائه به مشتریان با مراجعه به سایت رسمی کارگزاری آراد ایرانیان (سایت زیر) در دسترس می باشد.

www.aradbourse.com
ایمیل سایت پرشین تحلیل :

persiantahlil.arad@gmail.com
persian.tahlil@yahoo.com

