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شفافسازي بيمه دي

ص هم وزن
شاخ 

شاخص فرابورس

مديرعامل سپردهگذاري مركزي اعالم كرد

نقش «سجام» در بسترسازي بازار سرمايه

با راهاندازي سامانه جامع اطالعات مشتريان
(سجام) ،تحول بزرگي در خدمات زيرساختي
بازار ســرمايه ايجاد شــده اســت .به گزارش
سمات ،حسين فهيمي مديرعامل سپردهگذاري
مركزي در نشست همانديشي بررسي مزيتها
و ويژگيهاي «ســجام» كه با حضور مديران
عامل شركتهاي كارگزاري برگزار شد ،افزود:
اين سامانه اطالعات هويتي ،بورسي و ارتباطي
مشتريان را به صورت الكترونيكي جمعآوري و با
اتصالبهپايگاههاياطالعاتيكشورراستيآزمايي
ميكند .وي ادامه داد :شــركت سپردهگذاري
مركزي از سال گذشته با بازنگري در فعاليتهاي
خود ،پيادهسازي سامانه زيرساختي «سجام» را
در دستور كار خود قرار داد تا بتواند شرايط براي
برگزاري مجامع الكترونيكي و توزيع سود سهام
را مهيا كند .در اين جلسه كارگزاران خواستار
احراز هويت سهامداران از طريق دفاتر و شعب
خود در سراسر كشور شدند .همچنين دبيركل
كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار نيز دراين
باره گفت :ابتدا قرار بود بحث احراز هويت از طريق
كارگزاران انجام شود اما برخي محدوديتها باعث
شد تا اين امر به دفاتر پيشخوان دولت محول شد.
روحاهلل ميرصانعي افزود :در صورتي كه كارگزاران
تمايل به احراز هويت سهامداران داشته باشند،
بايد مسووليت سنگين اين امر را برعهده گيرند
ضمن اينكه بايد يكسري تجهيزات را براي دفاتر
و شعب خود خريداري كنند .در پايان اين جلسه
مقرر شد كميته تخصصي بررسي ابعاد مختلف

حقوقي ،فني و اجرايي احراز هويت سهامداران
در سامانه «سجام» در كانون كارگزاران بورس
و اوراق بهادار تشكيل و بررسيهاي الزم براي
مشاركت كارگزاران در اين پروژه انجام شود.
 «سجام» چيست
«سجام» يك سامانه زيرســاختي در بازار
سرمايه اســت كه تمام فعاالن اين بازار اعم از
ســرمايهگذاران ،مشتريان و مديران نهادها در

اين سامانه ،فقط يك بار براي هميشه اطالعات
خــود را در آن ثبت خواهند كرد .بر اســاس
اين گــزارش ،از طريق اين ســامانه اطالعات
هويتي ،شماره حساب ،شماره موبايل ،آدرس
الكترونيكي و اقامت دائمي فرد ثبت ميشود.
از آن بــه بعد هيچ نهاد مالي نيازي به دريافت
مجدد اطالعات آن سهامدار ندارد .خاطرنشان
ميشود ثبتنام فعاالن بازار سرمايه در سامانه

«سجام» از اوايل تيرماه جاري آغاز شده است.
گفتني اســت در همين ارتباط همايش بزرگ
ناشران اوراق بهادار روز يكشنبه  ۲۴تيرماه جاري
با حضور رييس سازمان بورس و اوراق بهادار و
مديران ارشد شركتهاي بورسي و فرابورسي
در مركز همايشهاي بينالمللي صداوســيما
برگزار ميشود .در اين همايش بزرگ ويژگيها
و مزيتهاي ســامانه جامع اطالعات مشتريان

يادداشت

ولي آذروش -آنچه بيش از هر چيز
در نگاه نخست اذهان عمومي را به سمت
لزوم خصوصيسازي هدايت ميكند سيطره
دولت بر بخشهاي اقتصادي و توليدي است.
خصوصيســازي يكي از مولفههاي حائز
اهميت در هموارسازي پيشرفت و توسعه
اقتصادي به شمار ميرود؛ تجربهاي كه تا
حدي تمامي كشورهاي توسعهيافته دنيا آن
را به كار بسته و در چارچوب توانمنديها و
شناخت عدم وجود مداخله سياسي دولتها
و با رفع انحصارهاي دولتي در بازار رقابتي
بــه نتايج مطلوب دســت يافتهاند .تجربه
خصوصيسازي در كشور ما سالهاست در
جايگاه تبيين شده و قانوني خودش كه مورد
انتظار سياستگذاران اقتصادي بوده نرسيده
است .يك قاعده كلي براي هم ه اقتصادهاي
دنيا وجود دارد و آن ،اين است كه دولتها
به هيچ وجه نميتوانند بنگاهدارهاي خوبي
باشند و به عبارت ديگر دولتها هرجا كه
دخالت خود را بيشتر كردند منجر به وخيمتر
شدن اوضاع اقتصادي شدهاند .بر اين اساس
بود كه مقام معظم رهبري با وجود دولتي
بودن اكثر شركتها ،اصل  44را ابالغ كردند
و مجلس نيز آن را تبديل به قانون كرد تا
مالكيت ،مديريت و سرمايهگذاري شركتها
به بخش خصوص واگذار شود بنابراين الزم
است اســتراتژيهاي خصوصيسازي در

خصوصيسازي فرصت يا تهديد؟
راستاي كاهش نقش دولت در اقتصاد تدوين
شود .آنچه در اين رهگذر دولت بايد به آن
توجه داشته باشد اين است كه در فرآيند
خصوصيسازي شفافيت و ضمانت اجرايي
براي بخش خصوصي به طور كامل فراهم
باشد .طراحي مدل جامع خصوصيسازي و
واگذاري بنگاههاي دولتي با ارائه مشوقها
به سرمايهگذاران بخش خصوصي ميتواند
چشــمانداز مثبتي براي خــروج از ركود
اقتصادي و توسعه اقتصاد كشور به همراه
داشته باشد .هر چند بايد در نظر داشت كه
خصوصيسازي ميتواند معايبي نيز داشته
باشــد از جمله اينكه گاهي انگيزه سود به
نفع جمعي غلبه پيــدا كند و منافع افراد
به خاطر سود بيشتر كارفرما به خطر افتد.
در اين راســتا بايد با وضع قوانين با قدرت
اجرايي باال از بروز چنين ايرادي جلوگيري
كرد .بررســي تجربه خصوصيســازي در
ساير كشورها مانند چين ،برزيل و روسيه
نشــان ميدهد اين كشورها هر بنگاه قابل
فروشــي را واگذار نكردهاند بلكه بر اساس
سياست اقتصادي مشــخص اين فرآيند
را به انجام رســاندهاند .شناخت اين مهم
به نحو چشمگيري ميتواند فرآيند بومي
خصوصيســازي كشــور ما را ياريدهد.

پاسخ به اين سوال كه چرا چين در بخش
زيرساخت تمايلي به واگذاري نداشته و در
عوض برزيل در اين بخش پيشرو بوده است،
بيشك ميتواند حلقههاي مفقوده فراواني
را نمايان كند .آثار مطلوب خصوصيسازي
زماني قابل تحقق و انتظار اســت كه اين
فرآيند به طور صحيح و بر اســاس برنامه
توســعهاي هر كشور ترســيم و اجرا شود
اما خصوصيســازي در كشــور ما همواره
در چند دهه اخير بــا چالشهاي فراواني
روبهرو بوده اســت .در دولتهاي گذشته،
ايــن واگذاريها نه بــه بخش خصوصي
واقعي بلكه به عنوان رد ديون به بخشهاي
نيمهدولتي صورت گرفت؛ اقدامي كه اگر با
شناسايي مزايا و معايب خصوصيسازي و
با بازشناسي فرصتها و تهديدها در كشور
انجام ميشد ميتوانست در تامين منافع
ملي و ايجاد كسبوكارهاي توسعهدهنده
و شــكوفايي اقتصاد داخلي موثر باشــند.
فارغ از مقاومتهايي كه گاه در بدنه همين
شركتهاي دولتي در خصوص واگذاريها
صورت ميگيرد ،در ايران با توجه به اينكه
هنوز حــدود  80درصد اقتصاد و فرهنگ
توسط دولت يا نهادهاي غيردولتي عمومي
(نه خصوصي) مديريت ميشــود يا الاقل

«سجام» و آخرين وضعيت مقرراتي و الزامات
اجرايي افشاي اطالعات ناشران تشريح خواهد
شــد .بر اساس اين گزارش ،سجام يك سامانه
زيرساختي در بازار سرمايه است كه تمام فعاالن
اين بازار اعم از ســرمايهگذاران ،مشــتريان و
مديران نهادها در اين سامانه ،فقط يك بار براي
هميشــه اطالعات خود را در آن ثبت خواهند
كرد .افزون بر اين ،از طريق اين سامانه اطالعات
هويتي ،شماره حساب ،شماره موبايل ،آدرس
الكترونيكي و اقامت دائمي فرد ثبت ميشود.
از آن بــه بعد هيچ نهاد مالي نيازي به دريافت
مجدد اطالعات آن سهامدار ندارد .گفتني است
ثبتنام فعاالن بازار سرمايه در سامانه سجام از
اوايل تيرماه جاري آغاز شده است .در اطالعيه
شركت سپردهگذاري مركزي آمده است :كليه
فعاالن بازار ســرمايه كشور «بازار اوراق بهادارو
بورسهــاي كاال» اعم از اشــخاص حقيقي و
حقوقي ،ايراني و خارجي مكلف هستند ظرف
شش ماه از تاريخ صدور اين اطالعيه با مراجعه به
نشــاني  dara. csdiran. com/Sejamو با
ورود اطالعات خواسته شده نسبت به ثبتنام
در اين سامانه اقدام كنند .ثبتنام در اين سامانه
جايگزين ارائه تمامي مدارك و اطالعات ضروري
خواهد بود كه اشخاص موظفند هنگام دريافت
خدمات نسبت به ارائه آنها اقدام نمايند .ثبتنام
در «سـجـام» يكبار براي هميشه و يكبار براي
كليه اركان بازار از جمله تشكلهاي خودانتظام،
نهادهاي مالي ،خريداران واحدهاي صندوقهاي
ســرمايهگذاري و ناشــراني خواهد بود كه در
بازار ســرمايه اقدام به ارائه خدمات ميكنند.
ثبتنامكنندگان پس از احراز هويت ،از ارائــه
اطالعات مجدد و مكرر در بازار سرمايه بينياز
بوده و بــا يكبار ثبتنام به كليه خدمات بازار
سرمايه ايران دسترسي خواهند داشت.
فراسو

تحتتاثير آنها قرار دارد و بخش خصوصي
قدرتمندي وجود ندارد كه متولي فرآيند
اين انتقال شود ،قطعا اين انتقال با دشواري
و آسيب همراه است ،لذا هنوز انتظار افكار
عمومي اين است كه دولت به ارائه خدمات
بپردازد .بنابرايــن حركت دادن اقتصاد به
ســمت تقويت بخش خصوصي و كوچك
كردن دولت به نوعي جراحي اقتصادي به
حســاب ميآيد .در نهايت بايد گفت براي
تسهيل روند اجرايي خصوصيسازي بايد
ضمن افزايش رقابت از طريق جامعنگري
و شــفافيت در واگذاريها ،نهادهايي براي
نظارت بر اين روند تشكيل شود .حركت در
مسير خصوصيسازي اگر در روند منطقي
و كارشناسي قرار نگيرد ميتواند يك سلسله
ايراد در ساختار اقتصادي كشور ايجاد كند و
اين در صورتي است كه اگر ثبات تصميمات
اقتصادي ،شفافيت در قيمتگذاري ،عدم
رقابت دولــت با بخش خصوصي ،جذب و
حمايت از ســرمايهگذاري خارجي ،باور و
اعتقاد مسووالن به كارآيي بخش خصوصي،
تعديل رويكرد و انتظارات بخش خصوصي
به صرف كســب سود و در نهايت حمايت
دولت از بخش خصوصي وجود داشته باشد،
ميتوان به افزايش اشــتغال ،سودآوري و
توسعه فعاليتهاي اقتصادي در بازار سرمايه
اميدوار بود.

كاهش شديد قيمت فلزات اساسي
سهام شركتهاي چيني روز گذشته با بدترين وضعيت
كاري خود نسبت به هفتههاي اخير روبهرو شدند در حالي
كه ترامپ ،تعرفههاي  10درصدي را بر  200ميليارد دالر از
محصوالت چيني اعمال ميكند .به گزارش سنا ،جديدترين
حركت واشنگتن براي اعمال تعرفهها ،در حالي كه تنها
چند روز از مقابله به مثل هر دو كشــور نسبت به اعمال
تعرفههاي  34ميليارد دالري بر واردات محصوالت به مرزها
گذشته است ،در حالي اتفاق افتاد كه جنگ تجاري ميان
اين دو كشور هر روز سختتر و پيچيدهتر ميشود .نگراني
سرمايهگذاران نسبت به كاهش ميزان رشد اقتصادي چين
با اعمال تعرفههاي جديد هر روز بيشتر و بيشتر ميشود
در حالي كه قبل از آغاز جنگهاي تعرفهاي نيز اين كشور
با آهستگي رشد اقتصادي همراه بوده است .در اين ميان،
شــاخص شــانگهاي با افت  1/6درصدي روبهرو شد در
حالي كه شاخص بلوچيپ  CSIبا كاهش  1/7درصدي
همراه شد .تهديد به اعمال تعرفه بر  200ميليارد دالر از
محصوالت چيني به مرزهاي آمريكا به اين معني اســت
كه تقريبا نيمي از كل ميزان واردات محصوالت چيني به
آمريكا شامل اين تعرفه خواهد شد .بخش صادرات چين
با اين روند با خســارتهاي چشمگيري رو به رو ميشود
و در بازار رقابتي دنيا با تنزل رتبه همراه ميشود .اعمال
تعرفــه روي كاالهايي مثل محصــوالت غذايي ،تنباكو،
زغال ،مواد شيميايي ،تاير ،غذاي حيوانات خانگي ،قطعات
مصرفي و الكترونيكي تصميم جديد كاخ سفيد بوده است.
اين رفتارهاي نامتعارف تجاري موجب افت شديد قيمت
كاموديتيها در ساعات معامالتي روز گذشته در بازارهاي
جهاني شد و كاهش شديد قيمت مس ،نيكل و روي در
بازارهاي جهاني بسيار برجسته بود .قيمت مس در اين ميان
با ضعيفترين عملكرد خود نسبت به يك سال گذشته
روبهرو شد در حالي كه قيمت روي به  13ماهه گذشته
بازگشت .قيمت مس براي تحويل در سه ماه آتي در بورس
فلزات لندن با افت بيش از  3/8درصدي در هر تن روبهرو
شد و به  6هزار و  92دالر رسيد .قيمت روي نيز خسارت
بسيار زيادي را از اين جنگهاي تجاري ديد و با افت 4/8
درصدي در بورس لندن روبهرو شــد و هر تن از اين كاال
معادل دو هزار و  521دالر شد .در بورس لندن ديگر فلزات
اساسي نيز افت شديدي را متحمل شدند .قيمت نيكل
با افت سه درصدي روبهرو شد و به  13هزار و  752دالر
رسيد و قيمت سرب  2/1درصد افت كرد و هر تن دو هزار
و  240دالر معامله شد .در بورس كاالي شانگهاي نيز نيكل
و سرب با بيش از دو درصد افت قيمتي معامله شدند .اما
در فيليپين ،قيمت صادرات ســنگ نيكل با افت بيش از
 17درصدي در سالجاري روبهرو شد و ضعيفترين قيمت
را در اين كشور به عنوان دومين توليدكننده بزرگ نيكل
به ثبت رســاند .اما در بازار داخلي كشور ،به دليل ريزش
قيمتهاي فلزات پايه در بازارهاي جهاني ،گروههاي فلزي و
معدني روز گذشته را با افزايش عرضه آغاز كردند ،به طوري
كه در بيشتر گروههاي دالر محور ،معدني و پتروشيمي،
افت قيمت و فشار فروش را شاهد بوديم .در اين بين ،گروه
روي با فشار فروش مضاعفي همراه شد و تمامي نمادها در
اين گروه ،صف فروش را تجربه كردند.

شركت بيمه دي با صدور اطالعيهاي رسمي در سامانه كدال ،در خصوص
عدم تمديد قرارداد اتكايي اختياري با بيمه مركزي شفافسازي ارائه داد.
به گزارش ايبِنا ،اين شــركت اعالم كرده حدود  ۸۵درصد از كل پرتفوي
شــركت مربوط به قرارداد بنياد شهيد است و  ۱۵درصد مابقي حق بيمه
توليدي شركت ،مربوط به رشتههاي زندگي و غيرزندگي است .مديرعامل
اين شركت همچنين بيان كرده است ،به دليل افت سطح توانگري شركت،
 ۱۰درصد از پرتفوي شركت به عنوان قرارداد اتكايي به صورت اختياري به
بيمه مركزي واگذار شده است .اين شركت علت عدم تمديد مجدد قرارداد
فيمابين «ودي» و بيمه مركزي را نبود دغدغه ســطح توانگري و وجود
ريســكهاي مناسب بيان كرده است .شركت بيمه همچنين يادآور شده
است با توجه به در جريان بودن بيمه درمان بنياد شهيد ،ميزان واگذاري ۹۰
درصد از آن قرارداد به چند بيمهگر اتكايي به قوت خود باقي است .همچنين
بيان شده است با توجه به اينكه عدم تمديد قرارداد اتكايي اختياري ۱۰
درصدي بيمه مركزي ،تنها بر  ۱۵درصد از كل پرتفوي شركت اثر دارد ،لذا
به جهت وزن اندك آن ،پيشبيني ميشود حدود دو درصد حق بيمه سهم
نگهداري شركت را افزايش دهد .به تبع اين موضوع« ،ودي» به همان ميزان
خسارت دريافتي از بيمهگران اتكايي ،درآمد كارمزد را كاهش ميدهد و در
مجموع اين موضوع ،تاثير چنداني در سود و زيان شركت ندارد .بر اساس
اين گزارش  ۵ ،سهامدار عمده بيمه دي ،شامل «موسسه اندوخته شاهد
با  19/350درصد ،بانك دي با  19/010درصد ،سازمان اقتصادي كوثر با
 15/980درصد ،آتيهسازان دي با  12/710درصد و تعاوني مسكن كاركنان
بانك دي با  9/900درصد» است.

«فوالد» اطالعات داد

شركت فوالد مباركه اصفهان در خصوص افزايش  ۷۸ريالي درآمد هر
سهم سال مالي  ۹۶توضيح داد .شركت فوالد مباركه اصفهان در اطالعيهاي
از افزايش  ۵هزار و  ۸۴۱ميليارد ريالي سود حاصل از شركتهاي سرمايهپذير
به سود خالص شركت در سال مالي منتهي به پايان اسفند  ۹۶خبر داد.
اميرحسين نادري ،معاون اقتصادي و مالي شركت فوالد مباركه اصفهان در
نامهاي خطاب به رييس اداره نظارت بر ناشران بورسي اعالم كرد با توجه
به برگزاري مجامع عمومي سال  ۹۵شركتهاي معدني و صنعتي چادرملو،
گلگهر و سرمايهگذاري توسعه معادن و فلزات پس از تاريخ تهيه و تاييد
صورتهاي مالي شركت فوالد مباركه براي سال مالي  ۹۵و برگزاري مجامع
عمومي سال  ۹۶شركتهاي فوق قبل از تهيه و تاييد صورتهاي مالي اين
شركت در سال مالي  ،۹۶به طور استثنا درآمد حاصل از سرمايهگذاري در
سال  ۹۶شامل سود تقسيم شده دو سال ياد شده شركتهاي مذكور است.
مطابق صورتهاي مالي تلفيقي براي سال مالي منتهي به پايان اسفند ۹۶
به صورت حسابرسي نشده ،درآمد حاصل از سرمايهگذاري بيش از  ۲هزار
و  ۱۲۶ميليارد ريال شناسايي شده است.
آموزش

تامين سرمايه چيست؟

تامين سرمايه معادل واژه بانك سرمايهگذاري ()investment bank
است .بانكهاي سرمايهگذاري در سراسر دنيا به عنوان بخشي از نظام
بانكداري و دپارتمان بانكها فعاليت ميكنند .به گزارش سنا ،در ايران
اين شــركتها به صورت مســتقل و با مجوز از سازمان بورس و اوراق
بهادار و تحت نظارت آن فعاليت دارند .خدمات تامين مالي شركتها،
مديريت دارايي و مشاوره مالي سه حوزه اصلي فعاليت اين شركتهاست.
شــركتهاي تامين سرمايه ،به عنوان واسطه در بازارهاي مالي فعاليت
ميكنند و به شركتها ،دولتها و آژانسهاي دولتي كه به دنبال تامين
منابع مالي مورد نياز خود هستند كمك ميكنند تا مناسبترين ابزار
و روش تامين مالي را از طريق انتشــار اوراق بهادار در بورس استفاده
كنند .همينطور وقتي شركتها ميخواهند براي اولين بار سهام خود
را در بورس عرضه كنند و به فروش برسانند ،تمامي مراحل ثبت و اخذ
مجوزها و عرضه اوليه ســهام را بر عهده دارند .در واقع اين شــركتها
منابع مالي موجود در بازار مالي را به سمت فعاليتهاي مولد اقتصادي
و پربازده هدايت ميكنند .از طرف ديگر شــركتهاي تامين ســرمايه
منابع مالي در اختيار ســرمايهگذاران را جــذب ميكنند و به افراد يا
شركتهاي صاحب كسب و كارهاي مولد و اقتصادي كه براي اجرايي
كردن پروژهها به منابع مالي نياز دارند منتقل ميكنند .درواقع متقاضيان
وجوه (ناشران اوراق بهادار) و سرمايهگذاران(خريداران اوراق) در دو سوي
اين طيف وجود دارند .با عملياتي شدن برنامهها و پروژههاي شركتهاي
مذكور ،بازدهي و ســود حاصل در دورههاي زماني و با نرخ مشــخص
شده به سرمايهگذاران پرداخت ميشود .شركتهاي تامين سرمايه در
بازار ســرمايه نقش بسيار استراتژيكي دارند .اين شركتها با تخصص
و مهارتهاي متنوعي كه دارند خدمات مشــاوره مالي استراتژيك به
شركتها ارائه ميكنند تا آنها خط مشيهايي را سرلوحه امور خود قرار
دهند كه بتواند قيمت سهام شركت و منافع آن را به حداكثر برسانند.
منابع مالي و امور سرمايهگذاري خود را به درستي مديريت كنند و در
جايي به كار بگيرند كه از اطمينان و بازده خوبي برخوردار باشد با اين
شــيوه در عين حال به توسعه و ارتقاي سطح كيفي و كمي بازار مالي
كمك ميشود .يكي از وظايف اصلي شركتهاي تامين سرمايه مديريت
دارايي و صندوقهاي سرمايهگذاري است .اين صندوقها با كسب مجوز
از سازمان بورس و اوراق بهادار و با ماهيت حقوقي مجزا فعاليت ميكنند.
صندوقها با همراهي يك بانك به عنوان ضامن نقدشوندگي اصل سرمايه
و به عنوان واسط مبالغ را از سرمايهگذاران جمعآوري كرده و با توجه
به استراتژيهاي مالي خود ،در سبد متنوعي از داراييها و اوراق بهادار
مختلف مثل سپرده بانكي ،سهام ،صكوك و ...كه سازمان بورس با نسبت
مشــخص براي آنها تعيين كرده است ،سرمايهگذاري ميكنند و سود
حاصل را در دورههاي زماني مشخص به سرمايهگذاران پرداخت ميكنند.
افرادي كه قصد سرمايهگذاري در سهام و ساير اوراق بهادار پذيرفته شده
در بورس را دارند اما دانش و تخصص كافي و الزم را ندارند و يا با ساز و
كار بورس آشنا نيستند و ميخواهند كه ريسك كمتري را درعين حال
متحمل شوند ،واحدهاي صندوقهاي سرمايهگذاري را خريد ميكنند
تا مديريت ســرمايه خود را به متخصصان حرفهاي اين امر بسپارند اما
امروزه فعاليت شــركتهاي تامين سرمايه در فضاي رقابتي ،از اين سه
حوزه اصلي فراتر رفته و با ورود به عرصههاي نوآورانه و با بهرهگيري از
دانش تخصصي در ســاير حوزهها مانند تكنولوژي اطالعات به تسهيل
امور و ارائه خدمات گستردهتر پرداختهاند .به عنوان مثال شركت تامين
سرمايه  xبا تاسيس صندوقهاي جسورانه ،با هدف كمك به كسب و
كارهاي دانشبنيان به ويژه در زمينه  ITسعي در ارتقاي بازارهاي مالي
دارد .كارآفرينان و صاحبان ايدههاي فناورانه ميتوانند سرمايه خود را
از طريق منابع اين صندوقها تامين كنند و به نوعي ســرمايهگذاران و
دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري اين صندوق ،به عنوان سهامدار آنها
تلقي ميشــوند .همچنين ارائه خدمات آنالين تامين سرمايه از نقاط
عطف و تسهيلكننده تراكنشها و ارائه خدمات در اين صنعت است.

