سومین تامین سرمایه بورسی در راه
پرتفوی سرمایهگذاران /جزئیاتی که قبل از
خرید «تنوین» باید مورد توجه قرار گیرد
بازار سهام کشور امروز شاهد عرضه اولیه سهام شرکت تامین سررماهه وروهن نتیروهنه بره عیروا
پاوصررد و بیمرر شین شرررکت پذهرف رره شررد ور بررورد بواهررد برروو اهررن شرررکت هش ررو وشرراو
شرررکتهای تررامین سرررماهه لوتررود پارسرریا نلوترروده و تررامین سرررماهه امیررد نامیررده ور ب ر
«فعالیتهای جیبی واسطه گریهای مرالی» و ور گررو «فعالیتهرای جیبری واسرطه گریهرای
مالی به جز تامین وجو بیشه و بازوشم گی» جای بواهد واشت.
شرکت هاو شد که بیش ر سهام آ به باوک اق صاو ووهن و شرکتهای وابم ه آ تعلر وارو ،ور
فهرست ورخهای بازار ووم فرابورد و با وشاو «تیوهن» عرضه بواهد شد اهن عرضه کره بره شریو
ثبت سفارش و به میظور کشف قیشت وشاو معامالتی هراو شرد رروری میگیررو ،ور براز قیش ری
 012تا  002توما ور معرض تقاضای م قاضیا قرار بواهد گرفت بیا بر آو ه که ور اطالعیه عرضه
اولیه «تیوهن» آمد  ،حداکثر سهشیه هر کرد حقیقری و حقروقی  0222هرزار سرهد ور وظرر گرف ره
شد است.
مطاب با آو ه که ور اطالعیه عرضه اهن سهام آمد است ،ور اهن عرضه تعداو  022میلیو سرهد
از سهام شرکت ،معاول  12وررد از کل سهام ثبت شد  ،به فروش بواهد رسید.

ترکیب سهامداران و حوزه فعالیتی
شرکت تامین سرماهه ووهن نتیوهنه ،وارای هفت میلیارو سهد است که از اهن میرا  03ورررد آ
م عل به باوک اق صاو ووهن10.01 ،ورررد م علر بره بردمای مرالی و اع براری را اق صراو وروهن،
 . .9وررد م عل به سرماهه گذاری سرآمد بهشهر 3 10 ،ورررد م علر بره شررکت ترامین آتیره
باورک اق صراو وروهن
وربشا ووهن و باقی سهام ویز م عل به شرکتهاهی است که کرد و بری
سهامدار آوهاست.
فعالیت اهن شرکت حوز هاهی هش و پذهر ووهمی ،تعهرد پرذهر ووهمری ،عرضره اوراا بهراوار،
فراهید ثبت اوراا بهاوار واشر ور هرهک از بوردها و را ور برر میگیررو ،و ور حرال حاضرر هشرت
ریدوا فعال ور بازار سرماهه را برعهد وارو که از اهن میرا میتروا بره رریدوا سررماهه گرذاری
سپهر اودهشه ووهن ،ریدوا سرماهه گذاری مش رک میعاو اهراویا و ...اشار کرو.
مطاه با آو ه که شرکت ور تاروشای بوو آورو است گرو ترممین سررماهه وروهن بره عیروا اولرین
باوک سرماهه گذاری کشور ،با مشارکت باوکهای تجراری و هلردهیگهای رریع ی و مرالی مع برر ور
سال  1039اهجاو و مجوز فعالیت بروو را ور سرال  1030از سرازما برورد و اوراا بهراوار ورهافرت
کرو است اهن شرکت مامورهت وارو از طره تامین مرالی ،سررماهه گرذاری ،شیاسراهی و جرذ
فررت های جدهد و مدهرهت رهمک مش رها به روری م شاهز و م شرکز ،موجبای رشرد و افرزاه
ثروی مش رها و سهامدارا بوو را فراهد و توسعه مالی کشور را تمهیل کید.

درآمدزایی و روند سود سازی
با وگاهی به روود سووسازی اهن شرکت میتوا ورهافت که از روود با ثباتی بربوروار بوو اسرت،
به طورهکه ور سالهای ابیر به رغد ووسا های جزئی سیری رو به رشد را پیشوو اسرت او ظرار
می روو «تیوهن» ور سال جاری سووی ور حدوو  99توما محق کید اهن شرکت کره ور  .ماهره
سال جاری حدوو  32وررد از سوو بووجه شد شررکت را محقر کررو میتواورد ور رروری ثبرای
تشامی شراهط ور سال آتی برین  93ترا  02تومرا سروو شیاسراهی کیرد گف یری اسرت ،بررسری
ورآمد سازی شرکت از سال  .0تا کیو حکاهت از آ وارو که ورخ رشد ساالوه سوو شرکت حردوو
 90وررد است و ور رورتی که اهن روود اومه پیدا کید میتوا آهید بوبی را برای وشاو آ ور بازار
سهام م صور بوو.
تر ویز به آ اشار شد ،وشاو معامالتی شرکت تامین سررماهه وروهن نتیروهنه ور
هشاوطور که پی
بورد با شرکتهای تامین سرماهه لوتود پارسیا نلوتروده و ترامین سررماهه امیرد نامیرده هرد
گرو است با اودک وگاهی به تاره ه معامالی اهن وو وشاو میتوا ورهافت که وشاوهرای م علر
به شرکتهای تامین سرماهه اگرچه شرکتهای کد رهمکی برای سرماهه گذاری هم ید ،امرا از
آوجا که واراهیهای آوها ور شراهط تورمی اغلب وچار تغییرر قیشرت وشری شروود ،از اهرن رو تواوراهی
مقابله با شوکهای ارزی را ودارود .
هشین امر سبب شد تا ور بازار سهام کشورما که هشوار وچرار عواقرب ترورمی اق صراو اسرت،
اهن وشاوها از محبوبیت چیداوی بربروروار وباشرید و ور رروری روهراروهی برا هرک شرک ارزی ،و روا
ولیلی برای رشد ارزش جاهگزهیی برای آوها م صور بوو ور اثبای اهن مدعا میتوا به روود قیش ری
وشاو «امید» اشار کرو که از زما عرضه اولیه ور وی ما سال  .0تاکیو به رغد آوکه کشرور هرک
ارزی را پشت سرگذاش ه ،ور مقاهمه با ساهر وشاوها وچار تغییرر قیشرت چیرداوی وشرد و
جه
و واوم ه سرماهه سهامدارا بوو را هش و بیش ر وشاوها از گزود شیب وزولی ارزش رهرال حفر
کید.

