
بررسی صنعت 
تامین سرمایه

400تیر –عطا محمدیان 

"شرکت تامین سرمایه نوین"



پیش بینیدر یک نگاه تامین سرمایه نوین بازار بدهی ایران تامین مالی در ایران تامین مالی در دنیا

1,343ریال-400سال ( تلفیقی)سود تخمینی هر سهم 

6,990ریال-1400/04/07قیمت سهم در تاریخ 

15,000میلیارد ریال-سرمایه شرکت 

P/E Forward5.2

1

میلیارد تومان1500بزرگترین تامین سرمایه کشور با سرمایه ثبتی •

(هزار میلیارد تومان صندوق پاالیشی یکم9)+هزار میلیارد تومان سرمایه در صندوق های سرمایه گذاری 24•

هزار میلیارد ریال در بازار سهام 361,29تعهد پذیره نویسی •

هزار میلیارد ریال در بازار بدهی750,81تعهد پذیره نویسی •

99هزار میلیارد ریال اوراق بدهی در سال 250,36و تعهد بازارگردانی •



JP Morgan7.2

Goldman Sachs6.8

Morgan Stanley6.2

Bofa Securities5.6

Citigroup5.2
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درآمد تامین سرمایه های دنیا
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(M&A)کارمزد تحصیل و ادغام 

کارمزد عملیات در بازار بدهی

کارمزد عملیات در بازار سهام

کارمزد وام های سندیکایی

Investment)سرمایه هاتامیندرآمد Banks)دردنیاکلدر

بودهدالرمیلیارد93حدود2021سالدرو80حدود2019سال

.می دهدنشانرادرآمدهااینتامینمحلمقابلنمودارکه

میلیارد دالر

31درآمدمجموعا2019سالدردنیاسرمایهتامینبزرگشرکت5

تامیندرآمدکل%40حدودمقدار،اینکهداشتنددالریمیلیارد

.بوده استدنیاسرمایه های

2019درآمد بزرگترین تامین سرمایه های دنیا در سال 

advratings.com /sifma.org: منبع

پیش بینیدر یک نگاه تامین سرمایه نوین بازار بدهی ایران تامین مالی در ایران
تامین مالی در دنیا
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https://www.advratings.com/banking/top-investment-banks
https://www.sifma.org/wp-content/uploads/2020/09/US-Fact-Book-2020-SIFMA.pdf
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آمریکا بریتانیا اتحادیه اروپا (Corporate Debt)بدهی شرکتی 

به تفکیک محل تامین

ارانتشمحلازمالیتامینبهشرکت هااقبال

زیادیعواملبهبانکیوام هاییاقرضهاوراق

وجامعهسرمایه گذاریفرهنگاز.استمرتبط

تمدوهزینه تاقرضهاوراقشناختنریسکی

ازهریکبرحاکمبروکراسیونیازموردزمان

یریتصمیم گبرکشورآنمالیتامینروش های

.استتاثیرگذارشرکت هامدیران

خشبتوسطشدهمنتشربدهیاوراقصرفااگر

نظردرایرانشرکت هایبرایراخصوصی

آن هابدهی های%1نهایتابخشاینبگیریم،

کهاستایننشان دهندهکهمی شودشاملرا

 هاشرکتبرایآنچنانیمیلحاضر،حالشرایط

.نکرده استایجادبدهیاوراقانتشاربرای

newfinancial.org: منبع

پیش بینی تامین سرمایه نوین بازار بدهی ایران تامین مالی در ایران
تامین مالی در دنیا

در یک نگاه
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تا 2006با اینکه سهم اوراق قرضه از بدهی های شرکتی در مناطق مختلف متفاوت است ولی موضوع مهم بیشتر شدن این سهم طی سال های 

در تمامی این مناطق بوده است2016

https://newfinancial.org/report-the-size-depth-growth-opportunity-in-eu-capital-markets/
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ارزش بازار سهام و بدهی در دنیا

ارزش جهانی بازار بدهی sifma.org: منبعارزش جهانی بازار سهام
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تامین مالی شرکتی در آمریکا

سهامی اوراق بدهی کل تامین مالی شرکت ها

افزایشها،IPOازترکیبیسهامیروش

وبودهممتازسهامانتشاروسرمایه ها

Nonها،ABSازترکیبیبدهی،اوراق

Agency MBS،شرکتیقرضهاوراقها
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آمریکا
39%

اتحادیه اروپا 
(EU27)

21%

چین
14%

ژاپن
12%

انگلیس
6%

سایر کشورها
8%

به تفکیک کشورها2019ارزش بازار بدهی 

آمریکا
39% اتحادیه اروپا 

(EU27)
10%

چین
9%

ژاپن
هنگ کنگ7%

5%

سایر کشورها
30%

به تفکیک کشورها2019ارزش بازار سهام 

پیش بینی تامین سرمایه نوین بازار بدهی ایران تامین مالی در ایران
تامین مالی در دنیا

در یک نگاه
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https://www.sifma.org/wp-content/uploads/2020/09/US-Fact-Book-2020-SIFMA.pdf
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% 134حدود 2016این نسبت برای آمریکا در سال 
!بوده است
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تسهیالت اعطایی شبکه بانکی کشور

بانک های تجاری بانک های تخصصی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری مجموع شبکه بانکی

پیش بینی تامین سرمایه نوین بازار بدهی ایران تامین مالی در دنیا
تامین مالی در ایران

0.0%
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0.2% 0.3% 0.4% 0.5%

2.9%

5.0%

4.3%
4.7%

5.6%

1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

نسبت حجم اوراق منتشر شده به تسهیالت اعطایی طی سال

در یک نگاه
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ساله1
18%

ساله2
25%

ساله3
30%

ساله4
26%

ساله5
1%

اوراق منتشر شده به تفکیک تعداد سال تا سررسید

2,712,412 

5,266,719

1,290,066 

3,725,657

98انتهای  99انتهای 

ارزش اوراق سررسید نشده

کل اوراق منتشر شده کل اوراق سررسید نشده

ل
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د ر
یار
یل
م

2702

372

مانده تسهیالت بانکی

اوراق بدهی سررسید نشده

99مانده تسهیالت بانکی در برابر اوراق بدهی فعال در انتهای 

هزار میلیارد تومان

و99بهمنانتهایدررابانکیتسهیالتماندهمقابلنمودار

نشان99سالانتهایدررانشدهسررسیداوراقمانده

.رسیده است%14حدودنسبتبهکهمی دهد

193که57سالانتهایازتسهیالتماندهکهاستذکرقابل

دررسیدهمقداراینبهسال42ظرفبودهتومانمیلیارد

اوراقعمدهوشدهشروع88سالازاوراقانتشارکهحالی

.بوده استاخیرسال2،3شدهمنتشراوراقبهمربوطفعال

پیش بینی تامین سرمایه نوین بازار بدهی ایران تامین مالی در دنیا
تامین مالی در ایران

در یک نگاه
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انتشار 

اوراق

تسهیالت 

بانکی

امکان تامین مبالغ 

باال

امکان تامین مالی 

بلندمدت

بازگرداندن اصل پول

در سررسید

بروکراسی و درگیری 

کمتر

تامین مالی در زمان 

کوتاه تر

هزینه تامین مالی 

کمتر

انتشار اوراق بدهی شرکتی یا اخذ تسهیالت بانکی، کدام به صرفه تر است؟

هزینههمباز(بانکنزدجاریصورتبهسپرده گذاریبرایتسهیالتبراینظرموردمبلغ%20درخواستمثال)می دهندانجامتسهیالتاعطایبرایبانک هاکهسخت گیری هاییباحتی•

.درمی آیدبانکیتسهیالتهزینهازبیشترناشربرایاوراقتامین

.بودنخواهدشرکتبرایمناسبیگزینهمبلغ،اینبهفورینیازصورتدرومی کشدطولماه6حداقلمالیتامینبرایاوراقانتشارپروسه•

.آمدخواهدوجودبهمالیهزینهنظرازشرکتبرایامنیحاشیهاینگونهوکردمنتشرچندسالهسررسیدوثابتنرخبامی توانرااوراق•

.کندتامینراآنبانکطریقازنتواندوباشدنیازشموردباالییمبلغناشرکهاستصرفهبهصورتیدرتنهااوراقانتشارمی رسدنظربه•

پیش بینی تامین سرمایه نوین بازار بدهی ایران تامین مالی در دنیا
تامین مالی در ایران

در یک نگاه
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94 95 96 97 98 99

تجهیز منابع از بازار سرمایه

افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام تاسیس شرکت های سهامی عام و عرضه اولیه شرکت ها در بورس و فرابورس انتشار اوراق بدهی

غیر از تجدید 
ارزیابی

51%

تجدید ارزیابی
49%

.می شوندمنتشرفرابورسدربرخیوبورسدربرخیاوراقسایروفرابورسدردولتیاوراقکل

عمدهواستخصوصیبخشبهمربوطشدهمنتشربدهیاوراقازکوچکیسهمکهباشیمداشتهتوجهبایدالبته

.شده استمنتشربدهی هایشتسویهمنظوربهودولتتوسطآن 

ل
یا
د ر
یار
یل
م

پیش بینی تامین سرمایه نوین بازار بدهی ایران تامین مالی در دنیا
تامین مالی در ایران

در یک نگاه
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هزار میلیارد ریال

اینرفتهرفتهوکردهپیدارابدهی هایشتسویهبرایبدهیاوراقانتشاراجازه93سالازدولت

.آورده اندبدسترادولتبودجهدرعمومیمنابعمجموعازسزاییبهسهماوراق

الیمدارایی هایواگذاریحجمبهراسالآندرشدهمنتشردولتیاوراقحجمنسبتباالنمودار

.می دهدنشانعمومیمنابعکلبهنسبتهمچنینوشدهتعیینبودجهقانوندرکه

قتومسئولینآمد،پیشکشوراقتصاددرکهبحرانیشرایطبهتوجهبا99و98سال هایدر

.گرفتندبودجهقانوندرمصوبحدازبیشاوراقانتشاربهتصمیم

هزار176حدود،1400سالبودجهقانوندرمصوبانتشارقابلدولتیاوراقمبلغدومسقف

منتشردولتیاوراقهمت1400،99.5بهارانتهایتا.می باشداسالمیاوراقانواعتومانمیلیارد

دورودجهبدرمصوبسقفازبیشترانتشارامسال،توجهقابلبودجهکسریبهتوجهباکهشده

.نیستذهناز

پیش بینی تامین سرمایه نوین
بازار بدهی ایران

تامین مالی در ایرانتامین مالی در دنیا

93 94 95 96 97 98 99 400

منابع عمومی بودجه دولت

درآمدها واگذاری دارایی های سرمایه ای واگذاری دارایی های مالی جمع منابع عمومی

(503) (465) (564) (798) (778)
(1,120) (1,134)

(4,641)

420 259 
216 476 455 860 917 

2,193 

83 206 
348 

322 323 260 217 

2,447 

93 94 95 96 97 98 99 400

تراز عملیاتی تراز سرمایه ای تراز دارایی های مالی

4%
32%

62% 73% 73%

161%

388%

1% 4%
12% 11% 12%

20%
44%

93 94 95 96 97 98 99

ی و نسبت حجم اوراق دولتی منتشر شده به کل واگذاری دارایی های مال
بودجه دولت

نسبت به واگذاری دارایی های مالی نسبت به جمع منابع عمومی

در یک نگاه
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هزار میلیارد ریال



ل
میلیارد ریا

کشوردراوراقانواعبار500ازبیش،99سالانتهایتازمانآنازومی گرددبر88سالبهکشوردربدهیاوراقاولینانتشار

.بوده استتومانمیلیاردهزار520ازبیشfآن هاکلارزشکهشدهمنتشر

هبدولتبعدبهسالآنازودادبدهی هایشتسویهبرایدولتبهرابدهیاوراقانتشاراجازهباراولین93سالبودجهقانون

.کرده استخودآنازرابدهیبازارسهمبزرگتریندولتیخزانهاسناداوراقوشدهتبدیلبازارایناصلیبازیگر

2 8 10 15 12 16 

48 
57 54 

92 
82 

119 

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

تعداد اوراق منتشر شده

پیش بینی تامین سرمایه نوین
بازار بدهی ایران

تامین مالی در ایرانتامین مالی در دنیا

1,050 47,634 6,266 11,389 21,312 29,590 
210,254 

456,481 462,704 
611,152 

900,020 

2,509,917 

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

ارزش اوراق بدهی منتشر شده

دولتی
80%

شرکت دولتی
8%

خصوصی
10%

شهرداری
2%

اوراق منتشر شده به تفکیک ناشر

اسناد خزانه
37%

مشارکت
7%

اجاره
7%

مرابحه
32%

منفعت
7%
گواهی سپرده

1%
رهنی

0%
سفارش 
ساخت

خرید دین0%
0%

سلف موازی
9%

انتشار اوراق به تفکیک نوع

در یک نگاه
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اسناد خزانه
47%

مشارکت
3%

اجاره
1%

مرابحه
40%

منفعت
7%

سلف موازی
2%

اوراق منتشر شده دولتی به تفکیک نوع

مشارکت
5%

اجاره
52%

مرابحه
9%

منفعت
6%

گواهی سپرده
8%

رهنی
3%

سفارش ساخت
0%

خرید دین
0%

سلف موازی
17%

اوراق منتشر شده بخش خصوصی به تفکیک نوع

پیش بینی تامین سرمایه نوین
بازار بدهی ایران

تامین مالی در ایرانتامین مالی در دنیا

0 0 0 0 10,000 100,303 

360,049 392,380 459,332 

820,000 

2,037,000 

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

روند انتشار اوراق دولتی

1000 810 4,616 8,989 12,812 16,890 21,657 

56,932 62,324 

99,320 

53,020 

192,639 

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

روند انتشار اوراق شرکتی

در یک نگاه
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تصمیم به انتشار 

اوراق

متعهد پذیره نویسی

ضامن نقدشوندگی

بازارگردان

سایر هزینه های 

انتشار

برایپذیره نویسمتعهدکهحالیدر.داشتخواهد%19.2برابرYTMاسمیمبلغبهفروشبافصلیپرداختبا%18کوپننرخباقرضهورقهیک

سرمایهتامینبهپذیره نویسیتعهدکارمزدعنوانبهمبلغیابتدادربایدناشرصورتایندر.باشدنظرشموردYTM22%مثالمسئولیتاینقبول

.برسدنهادآننظرموردنرخبهراقرضهورقهYTMتابپردازد(مجوزداراینهادیا)

شماربهشدهرمنتشاوراقضامنعنوانبهمی تواندناشراعتباریرتبه بندیتازگیبهیاوسهامتوثیقدولتی،نهادهایاعتباری،موسساتبانک ها،

.کوپن هاازیکیمبلغواسمیارزشمجموع%1مثال.می شودتعییناوراقنقدشوندگیضمانتکارمزدبانک،وناشرچانه زنیقدرتبهبسته.رود

.می دهدافزایشراهزینهموضوعهمینکهمی کنندطلبناشرازبیشتراطمینانبرایسنگین تریوثیقه هایبانک هاازبرخیهمچنین

تعیینبازارگردانکارمزدعنوانبهاوراقاسمیارزش%1معموالپروسهایندر.می باشندبازارگردانداشتنبهمتعهددولتیشرکت هایوشرکتیاوراق

رفتهگپسسررسیدانتهایدروشدهدادهناشرسویازتعهداتشایفایبرایبازارگردانبه(اوراقازبخشییا)مبلغشرایطبرخیدرومی شود

.می شود

و%24اعدادبهناشربرایاوراقهزینهکهمی شوندباعثنهایتدرغیرهواداریوحسابرسیوثبتهزینه هایجملهازاوراقانتشارهزینه هایسایر

.برسدهمباالتر

وپروسهیناکردنطیباشد،خصوصیبخشناشراگرکهطوریبه.دارددردسرپروطوالنینسبتامسیریشرکت هامالیتامینبرایاوراقانتشار

6لحداقفرآینداینمی شودموجبسازمان،بروکراسی هایکناردربازارگردانونقدشوندگیضامنپذیره نویس،متعهدنهاد3باحداقلهماهنگی

.بکشدطولماه

رکن اساسی انتشار اوراق بدهی3

پیش بینی تامین سرمایه نوین
بازار بدهی ایران

تامین مالی در ایرانتامین مالی در دنیا در یک نگاه
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ل
یا
د ر
یار
یل
 م
زار
ه

ل
یا
د ر
یار
یل
 م
زار
ه

ل
هزار میلیارد ریا

راقاوندارند،نویسیپذیرهمتعهدکهاوراقیعمده

پایینآندلیلمهم ترینکهمی باشنددولتی

.استدولتطرفازهزینه هاآوردن

مهمجهتاینازمتعهددارایاوراقحجمتخمین

پذیرهتعهددرآمدمحلاوراقاینصرفاکهاست

نهادهایسایرو)سرمایه هاتامینبراینویسی

.بودخواهد(مجوزدارای

پیش بینی تامین سرمایه نوین
بازار بدهی ایران

تامین مالی در ایرانتامین مالی در دنیا

48 6 11 21 30
210

456 463
611

900

2510

1 5 5 15 18 22 94 127 140

472
684

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

نسبت اوراق تعهد پذیره نویسی شده به کل اوراق

کل اوراق منتشر شده اوراق منتشر شده دارای متعهد پذیره نویسی

10 100
360 392 459

820

2037

0 0 42 65 30

400
217

93 94 95 96 97 98 99

نسبت اوراق تعهد پذیره نویسی شده دولتی به کل اوراق دولتی

کل اوراق منتشر شده دولتی اوراق منتشر شده دولتی دارای متعهد پذیره نویسی

در یک نگاه
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5274

4179

435 538
123

1590

755
335 494

6

کل دولتی شرکت دولتی خصوصی شهرداری

از نظر دارا بودن متعهد99آمار کل اوراق منتشر شده تا انتهای 

کل اوراق منتشر شده اوراق منتشر شده دارای متعهد پذیره نویسی
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زار
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ه

ل
هزار میلیارد ریا

دولتیاوراقندارند،بازارگردانکهاوراقیعمده

آوردنپایینآندلیلمهم ترینکهمی باشند

.استدولتطرفازهزینه ها

جهتاینازبازارگرداندارایاوراقحجمتخمین

درآمدمحلاوراقاینصرفاکهاستمهم

(هانهادسایرو)سرمایه هاتامینبرایبازارگردانی

.بودخواهد

پیش بینی تامین سرمایه نوین
بازار بدهی ایران

تامین مالی در ایرانتامین مالی در دنیا

48 6 11 21 30
210

456 463
611

900

2510

48 6 11 21 20 50 124 75 177 80

473

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

نسبت اوراق دارای بازارگردان به کل اوراق

کل اوراق منتشر شده اوراق منتشر شده دارای بازارگردان

10 100
360 392 459

820

2037

0 0 42 5 25 0 0

93 94 95 96 97 98 99

نسبت اوراق دارای بازارگردان دولتی به کل اوراق دولتی

کل اوراق منتشر شده دولتی اوراق منتشر شده دولتی دارای بازارگردان

در یک نگاه
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5274

4179

435 538
123

1093

72
380 518

123

کل دولتی شرکت دولتی خصوصی شهرداری

از نظر دارا بودن بازارگردان99آمار کل اوراق منتشر شده تا انتهای 

کل اوراق منتشر شده اوراق منتشر شده دارای بازارگردان
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هزار میلیارد ریا

طریقازدولتخودواقعدردولتیاوراقضامن

سازمانوبودجهوبرنامهسازمانخزانه داری،

طبیعتاواستکشوربرنامه ریزیومدیریت

.داشتنخواهداوراقانتشاربرایاضافیهزینه ی

پیش بینی تامین سرمایه نوین
بازار بدهی ایران

تامین مالی در ایرانتامین مالی در دنیا

48 6 11 21 30
210

456 463 611
900

2510

48 6 11 21 29 
198 

407 443 560 
824 

2,241 

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

نسبت اوراق دارای ضامن نقدشوندگی به کل اوراق

کل اوراق منتشر شده اوراق منتشر شده دارای ضامن نقدشوندگی

10 100

360 392 459

820

2037

10 100 
360 387 429 

770 

2,037 

93 94 95 96 97 98 99

نسبت اوراق دولتی دارای ضامن نقدشوندگی به کل اوراق دولتی

کل اوراق منتشر شده دولتی اوراق منتشر شده دولتی دارای ضامن

در یک نگاه
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5274

4179

435 538
123

4796
4094

150 430
123

کل دولتی شرکت دولتی خصوصی شهرداری

از نظر دارا بودن ضامن99آمار کل اوراق منتشر شده تا انتهای 

کل اوراق منتشر شده اوراق منتشر شده دارای ضامن
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32 ثابتدرآمدبااوراقشاخصاز(سررسیدتابازده)بازارYTMمحاسبهبرای

ازپورتفوییبازدهینمایانگرشاخص،این.شده استاستفادهکیان

اطالعاتبرای.استبدهیاوراقبازاردرمعاملهمورداوراقنقدشونده ترین

.نماییدمراجعهkian.capital/fa/fi-indexبهبیشتر

ادیاقتصکالنپارامترهایتغییرازمتاثربدهیاوراقبازاردرYTMنوسانات

.می باشدجامعهدر

از99تابستاندربانکیبهرهنرخکاهشو97تابستاندرارزیجهش های

بدهیبازاردرسررسیدتابازدهنرخکاهشوافزایشعواملمهم ترین

.بوده اند

*نرخ بازده تا سررسید شاخص اوراق با درآمد ثابت کیان
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Termمنحنی Structureبازاربهره نرخبهمربوطمنحنی هایمهم تریناز

.می دهدنشانرابلندمدتوکوتاه مدتنرخ هایرابطهکهمی باشدبدهی

وراقادارندگانترجیحآندلیلواستصعودیصورتبهغالبامنحنیاین

لندمدتبسرمایه گذاریریسکدلیلبهباالتربازدهیداشتنبهبلندمدت

یمنحنشکلولی.می باشد(کوتاه مدتدرنقدشوندگیعدمو)اوراقاین

بهینزولشکلبازدهی،منحنیقبلسالدرمثالونبودهاین گونههمیشه

دلیلبهکوتاه مدتسرمایه گذاریریسکرفتنباالآندلیلوبودگرفتهخود

لکدرعجیبیشرایطکهبودموازیبازارهایدرباالبازدهی هایونوسانات

.آوردپدیدبازارها

پیش بینی تامین سرمایه نوین
بازار بدهی ایران

تامین مالی در ایرانتامین مالی در دنیا در یک نگاه

16

http://kian.capital/fa/fi-index/


100

238

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

شاخص اوراق با درآمد ثابت کیان

رابدهیاوراقتجمعیبازدهینوعیبهنموداراین

ینقدشوندگوزنباکهاوراقیالبته.می دهدنشان

کیانبدهیاوراقشاخصپورتفویدر

(kian.capital/fa/fi-index)شده اندمرتب.

و(کوپن)نقدیبازدهیبخشدوازاوراقبازدهی

ردورقهقیمتتغییراتبهمربوط)قیمتیبازدهی

.شده استتشکیل(رسیدسرمدتطول

وراقاازپورتفوییاگرکهمی گویدنموداراینواقعدر

هنگسررسیدتابازهایندرراشاخصاینمنتخب

زبانبه).می شدبرابر2.4سرمایه مانمی داشتیم

4.5مدتدر%20حدودمرکببازدهبابرابرساده

(سال

پیش بینی تامین سرمایه نوین
بازار بدهی ایران

تامین مالی در ایرانتامین مالی در دنیا در یک نگاه
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نوین

1500

میلیارد تومان

امین

1100

میلیارد تومان

ملت

1100

میلیارد تومان

امید

950

میلیارد تومان

لوتوس

900

میلیارد تومان

سپهر

900

میلیارد تومان

تمدن

550

میلیارد تومان

دماوند

200

میلیارد تومان

مسکن

200

میلیارد تومان

کاردان

200

میلیارد تومان

شرکت های تامین سرمایه به همراه آخرین سرمایه ثبتی

.میلیارد تومان افزایش دهند500سال از تاریخ این ابالغیه سرمایه خود را حداقل تا 2سازمان بورس، شرکت های تامین سرمایه باید ظرف 98طبق مصوبه تیر 

ورس، تامین سرمایه دماوند ابتامین سرمایه فعال، تامین سرمایه های نوین، امین، ملت، امید، لوتوس و تمدن در بازار دوم بورس، تامین سرمایه  سپهر در بازار سوم فر10از 

.در بازار پایه زرد فرابورس و تامین سرمایه های مسکن و کاردان به صورت سهامی خاص فعالیت می کنند

پیش بینی
تامین سرمایه نوین

بازار بدهی ایران تامین مالی در ایرانتامین مالی در دنیا در یک نگاه
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سهامدار عمدهتامین سرمایه های بورسی
سرمایه صندوق های تحت مدیریت 

هزار میلیارد تومان-( حدودی)

33بانک اقتصاد نویننوین

امید
از صندوق بازنشستگی و پس اند

کارکنان بانک ها
6

13گروه مالی ملتملت

11شرکت سرمایه گذاری صبا تامینامین

43گروه مالی پارسیانلوتوس

48بانک شهرتمدن

خالص ارزش دارایی های صندوقنوع صندوق

 3,396,604درآمد ثابت

 22,279مختلط

 475,542سهامی

 452,897سایر صندوق ها

 4,347,322مجموع 

1400خرداد 30به تاریخ 

میلیارد ریال

6مدیریتتحتبازاردرسرمایه گذاریصندوق های%35حدود

.دارندقراربورسیسرمایهتامین

کل صندوق های بازار

پیش بینی
تامین سرمایه نوین

بازار بدهی ایران تامین مالی در ایرانتامین مالی در دنیا در یک نگاه
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میلیارد ریال-سرمایه نوع صندوقصندوق های سرمایه گذاری

 60,812درآمد ثابتمشترک یکم ایرانیان

 149,449درآمد ثابتمشترک آتیه نوین

 2,736درآمد ثابتنهال سرمایه ایرانیان

 20,559درآمد ثابتفراز اندیش نوین

 4,970درآمد ثابت قابل معاملهارمغان ایرانیان

 1,785سهامیمشترک میعاد ایرانیان

 959سهامیمشترک نوین پایدار

 1,783مختلط قابل معاملهسپهر اندیشه نوین

 92,667سهامیپاالیشی یکم

 306بازارگردانینوین پیشرو

 336,026مجموع

درصد مالکیتسهامداران

%21.7بانک اقتصاد نوین

%20تامین آتیه درخشان نوین

%9توسعه صنایع بهشهر

%8.2شرکت اعتباری ملل

%5.2سرمایه گذاری ساختمان ایران

%35.9سایر سهامداران

درصد مالکیت شرکتدرصد مالکیت گروهشرکت های فرعی

%67%67کارگزاری 

%89%99مشاور سرمایه گذاری

تامین سرمایه نوین در یک نگاه

1400خرداد 30به تاریخ 

پیش بینی
تامین سرمایه نوین

بازار بدهی ایران تامین مالی در ایرانتامین مالی در دنیا در یک نگاه
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98 99 

 335,757 316,530دارایی ثابت مشهود

 1,026 1,164سرقفلی

 2,572 2,891دارایی نامشهود

 374,781 166,172سرمایه گذاری در شرکت های وابسته

 414,499 148,403سایر سرمایه گذاری های بلندمدت

 13,658 30,725دریافتنی های بلندمدت

 54,004 53,052سایر دارایی ها

 1,196,297 718,937جمع دارایی های غیرجاری

 61,500 10,703پیش پرداخت ها

 6,446,775 1,725,904دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

 30,864,901 18,592,053سرمایه گذاری کوتاه مدت

 4,008,440 994,440موجودی نقد

 0 35,513,479سرمایه گذاری ناشی از وجوه بانکداری اختصاصی

 41,381,616 56,836,579جمع دارایی های جاری

 42,577,913 57,555,516جمع دارایی ها

98 99 

 9,000,000 9,000,000سرمایه

 5,801,680 0افزایش سرمایه در جریان

 951,399 919,979اندوخته قانونی

 116,280 0اندوخته طرح توسعه

 13,289,940 7,210,073سود انباشته

(2,213,783) 0سهام خزانه

 430,475 206,804منافع فاقد حق کنترل

 27,375,991 17,336,856جمع حقوق مالکانه

 660,000 986,860پرداختنی های بلندمدت

 18,306 16,905ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 4,120,107 51,013پیش دریافت ها

 4,798,413 1,054,778جمع بدهی های غیرجاری

 3,720,429 1,403,058پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

 1,081,812 890,321مالیات پرداختنی

 266,908 117,644سود سهام پرداختنی

 3,180,000 561,000تسهیالت مالی

 2,154,360 678,380پیش دریافت های بلندمدت

 0 35,513,479مطالبات مشتریان بانکداری اختصاصی

 10,403,509 39,163,882جمع بدهی های جاری

 15,201,922 40,218,660جمع کل بدهی ها

آوردهومطالباتمحلازتومانمیلیارد1500بهتومانمیلیارد900ازشرکتسرمایهافزایشپروسه

می باشدجریاندرنقدی

قراردادهایبهمربوطپیش دریافت هایبهمربوطپیش دریافت هادرشدهثبتبدهی هایعمده

استیبازارگردانعملیاتتنخواهبهمربوطبلندمدتوکوتاه مدتپرداختنی هایعمدهوبازارگردانی

.داده استقرارشرکتاختیاردرناشرکه

ل
یا
ن ر

یو
یل
م

ترازنامه شرکت

پیش بینی
تامین سرمایه نوین

بازار بدهی ایران تامین مالی در ایرانتامین مالی در دنیا در یک نگاه
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تعهدکهسرمایه ایتامینشرکتمعموال

دتعهمی شود،عهده داررااوراقیپذیره نویسی

ومی گیردعهدهبه همرابازارگردانی اش

اوراقناشرانبرایسرمایه هاتامینمعموال

پیشنهادراخودخدماتارائهازپکیجی

.می دهند

تعهداتحجماخیر،سال2درالبته

تعهداتبهنسبتشرکتپذیره نویسی

.بوده استبیشتربازارگردانی اش

ودندارنپذیره نویسیمتعهداخزادولتیاوراق

دولتیاوراقازهیچ یکخوبیتقریببا

.ندارندبازارگردان

ویسیپذیره نتعهددولتیاوراقنسبتمتوسط

واخزاهاجزبهدولتیاوراقکلبهشرکت

یپذیره نویستعهدغیردولتیاوراقنسبت

سال5درغیردولتیاوراقکلبهشرکت

متوسطوبوده%7و%2ترتیببهگذشته،

لکبهشرکتبازارگردانیتعهداوراقنسبت

%9گذشتهسال5درغیردولتیاوراق

.بوده است

د 
یار
یل
م

ل
یا
ر

پیش بینی
تامین سرمایه نوین

بازار بدهی ایران تامین مالی در ایرانتامین مالی در دنیا
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حجم اوراق شرکت در مقایسه با کل اوراق

نسبت اوارق تعهد پذیره نویسی شرکت به کل اوراق به جز اخزاها نسبت اوراق تعهد پذیره نویسی شرکت به کل اوراق غیردولتی نسبت اوراق تعهد بازارگردانی شرکت به کل اوراق غیردولتی

در یک نگاه
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حجم اوراق تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی شرکت

حجم اوراق تعهد پذیره نویسی حجم اوراق تعهد بازارگردانی



94 95 96 97 98 99

درآمدهای عملیاتی گروه

جمع درآمد خدمات درآمد سرمایه گذاری ها جمع درآمدهای عملیاتی
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ترکیب درآمد خدمات

درآمد تعهدپذیره نویسی و بازارگردانی درآمد مدیریت و ضامن نقدشوندگی صندوق ها

درآمد کارگزاری درآمد سایر خدمات
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ترکیب درآمد سرمایه گذاری

درآمد سرمایه گذاری در صندوق ها سود سپرده بانکی

درآمد فروش سهام سایر درآمدهای سرمایه گذاری

ل
یا
ن ر

یو
یل
م

ل
یا
ن ر

یو
یل
م

ل
یا
ن ر

یو
یل
م

پیش بینی
تامین سرمایه نوین

بازار بدهی ایران تامین مالی در ایرانتامین مالی در دنیا در یک نگاه
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ترکیب درآمد تعهدپذیره نویسی و بازارگردانی شرکت

تعهد پذیره نویسی سهام بازارگردانی اوراق بدهی تعهد پذیره نویسی اوراق بدهی

99تعهد پذیره نویسی سهام توسط تامین سرمایه نوین در سال 

(میلیارد ریال)حجم تعهد نوع عرضهنام شرکت

 3,552عرضه ثانویهموسسه اعتباری ملل

 4,397عرضه اولیهشرکت توسعه عمران امید

 4,207عرضه اولیهشرکت بهساز کاشانه تهران

 2,205عرضه اولیهشرکت تولید نیروی برق آبادان

 15,000عرضه اولیهگروه مالی سپهر

تعهد پذیره نویسی سهام توسط تامین سرمایه ها در عرضه های اولیه و همچنین افزایش سرمایه های از نوع 

آورده نقدی انجام می  پذیرد

پیش بینی
تامین سرمایه نوین

بازار بدهی ایران تامین مالی در ایرانتامین مالی در دنیا در یک نگاه
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استزیرجدولشرحبهشرکتبدهیاوراقفعالتعهدات

تاریخ انتشارزمان تا سر رسید*حجم تعهد شرکتتعداد اوراق منتشرهبانینوع اوراقنمادناشر

1396/04/28ماه60کامل2,000,000پتروشیمی گچسارانمشاركت104مگچساشرکتی

1397/05/23ماه36کامل2,000,000شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعیاجاره004شستاشرکتی

1397/07/10ماه48کامل1,000,000شرکت توسعه اعتماد مبیناجاره013مبینشرکتی

1397/11/13ماه36کامل500,000شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروندمنفعت07اروندشرکتی

1397/11/23ماه48کامل1,000,000هواپیمایی ماهانمنفعت01ماهانشرکتی

1397/12/22ماه36کامل3,000,000شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروندمنفعت09اروندشرکتی

1398/04/31ماه24کامل1,587,205ایران خودرورهنی1404صخودشرکتی

1398/06/06ماه48کامل2,000,000شرکت کود شیمیایی اوره لردگانمشاركت02شلردشرکتی

1398/12/14ماه48کامل3,000,000گذاری توسعه معادن و فلزاتشرکت سرمایهاجاره412صمعادشرکتی

1399/05/26ماه24کامل5,000,000شرکت ملی نفت ایرانسلف موازی003سنفتشرکت دولتی

1399/07/22ماه24کامل3,750,000شرکت ملی نفت ایرانسلف موازی102سنفتشرکت دولتی

1399/08/20ماه26کامل9,999,991شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروندسلف موازی006سنفتشرکت دولتی

1399/12/17ماه30کامل7,499,999شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروندسلف موازی011سنفتشرکت دولتی

1399/12/19ماه30کامل9,999,998شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروندسلف موازی013سنفتشرکت دولتی

1400/03/10ماه12کامل1,500,000توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجانسلف موازیعسیرجانشرکتی

1398/08/18ماه9,921,0002,000,00036وزارت امور اقتصادی و داراییمنفعت55افاددولتی

1398/10/11ماه10,000,0005,000,00042وزارت امور اقتصادی و داراییمنفعت73افاددولتی

1398/12/25ماه26,500,0004,000,00048وزارت امور اقتصادی و داراییمرابحه24اراددولتی

1399/09/12ماه48کامل12,500,000وزارت امور اقتصادی و داراییمرابحه59اراددولتی

1399/10/17ماه48کامل10,000,000وزارت امور اقتصادی و داراییمرابحه67اراددولتی

1399/12/20ماه60کامل23,000,000وزارت امور اقتصادی و داراییمرابحه83اراددولتی

1397/12/28ماه48کامل3,100,000شهرداری تهرانمشاركت412تهرانشهرداری

تعهد پذیرده نویسی

و بازارگردانی تواما

صرفا تعهد 

پذیره نویسی

صرفا بازارگردانی

113,437,193 میلیون ریالمجموع تعهدات

پیش بینی
تامین سرمایه نوین

بازار بدهی ایران تامین مالی در ایرانتامین مالی در دنیا

.  صورت می گیرد( و یا نهاد دارای مجوز)تعهد برخی اوراق به صورت سندیکایی و توسط چند تامین سرمایه * 

در یک نگاه
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سرمایه گذاری های کوتاه مدت گروه

سپرده بانکی اوراق بدهی صندوق های سرمایه گذاری سهام

32%

26%

20% 20%
24%

95 96 97 98 99

گروهبه میانگین سرمایه گذاری های کوتاه مدت در( به جز درآمد فروش سهام)نسبت درآمد سرمایه گذاری ها 

پیش بینی
تامین سرمایه نوین

بازار بدهی ایران تامین مالی در ایرانتامین مالی در دنیا

عمدهطوربهگروهسرمایه گذاری هایدرآمد

مدتکوتاهسرمایه گذاری هایحجمازمتاثر

سپردهدرسرمایه گذاری هااینترکیبوآن

صندوق هایبدهی،اوراقبانکی،

.بوده استشرکت هاسهاموسرمایه گذاری

وگروهسرمایه گذاری هایحجمتخمینبا

درآمدمی توانآن ها،بازدهی میانگین

آتیسال   هایبرایراگروهسرمایه گذاری

.زدتخمین

ل
یا
ن ر

یو
یل
م

در یک نگاه
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کل NAVنسبت درآمد مدیریت صندوق ها و سبدهای سرمایه گذاری به میانگین 
صندوق ها

صندوق8نوینسرمایهتامینشد،اشارهکههمانطور

آن هاتای5کهداردمدیریتشتحتسرمایه گذاری

.می باشدمختلطیکیوسهامیمورد2ثابت،درآمد

همکمیپاالیشیهمچنینوبازارگردانیصندوقالبته)

(می باشدشرکتمدیریتتحت

حدودکه)شرکتبزرگصندوقدوNAVمیانگیناز

درشرکتمدیریتتحتسرمایه هایارزش90%

(می شوندشاملراسرمایه گذاری اشصندوق های

ارشرکتسبدهایوصندوق هامدیریتدرآمدنسبت

وآورده ایمبدستصندوق هاکلNAVمیانگینبه

.می کنیماستفادهروندهمینازآتیسال هایبرای

تداشنخواهدراکافیدقتروشاینطبیعتاالبته

مشخصآن هادرآمدهمچنینوسبدهاحجمچون

.نمی باشدپیش بینیقابلونیست
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NAVصندوق های سرمایه گذاری شرکت

مشترک یکم ایرانیان مشترک آتیه نوین جمع حدودی صندوق های سرمایه گذاری
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پیش بینی
تامین سرمایه نوین

بازار بدهی ایران تامین مالی در ایرانتامین مالی در دنیا در یک نگاه
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پیش بینی
تامین سرمایه نوین بازار بدهی ایران تامین مالی در ایرانتامین مالی در دنیا

3میانگین  
تخمین 99400سال گذشته

 2,500,000 2,037,000 1,105,444(میلیارد ریال)اوراق دولتی منتشر شده 

 500,000 472,918 234,919(میلیارد ریال)اوراق غیردولتی منتشر شده 

%40%26%57سهم اخزا از اوراق دولتی

%8%8%8سهم تنوین در تعهد پذیره نویسی از اوراق غیر دولتی

%3%3%3سهم تنوین در تعهد پذیره نویسی از اوراق دولتی به جز اخزا

%8%8%8(صرفا اوراق غیردولتی)سهم تنوین در بازارگردانی 

 280,000 172,916 136,386(میلیارد ریال)کل صندوق های سرمایه گذاری  NAVمیانگین 

%0.6%0.7%0.6صندوق ها NAVنسبت درآمد مدیریت صندوق ها و سبدها به میانگین 

%30%173%156افزایش درآمد کارگزاری

%55%66%43افزایش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

به میانگین ( به جز فروش سهام)نسبت سود سرمایه گذاری ها 
%22%24%22سرمایه گذاری های کوتاه  مدت

%2%1%4تنسبت درآمد تعهد پذیره نویسی به تعهدات پذیره نویسی شرک

%6%4%8نسبت درآمد بازارگردانی به تعهدات بازارگردانی شرکت

%88%89%87حاشیه سود خالص

99400

 4,610,000 2,614,297مجموع درآمد تعهدات پذیره نویسی و بازارگردانی

 1,680,000 1,176,137درآمد مدیریت صندوق ها و سبدها

 1,534,533 1,180,410درآمد کارگزاری

 438,872 255,366سایر درآمد خدمات

 10,524,931 9,367,380*درآمد سرمایه گذاری ها

 22,888,736 14,593,590جمع درآمدهای عملیاتی

 20,142,088 13,375,435سود خالص

 15,000,000 9,000,000سرمایه

 1,343 1,451ریال-سود به ازای هر سهم 

(تلفیقی)تخمین سودآوری گروه مفروضات تحلیل

گروهعایدسهامفروشبابتازدرآمدیاستممکنسرمایه گذاری ها،درآمدقسمتدر*

.نشده استاعمالسودآوریتخمیندرونیستتخمینقابلآنحجمطبیعتاکهشود

در یک نگاه
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اطالعیه سلب مسئولیت

ضمنییایحصر تضمینهیچ گونهکیان.نیستکافیسرمایه گذاریانجامبرایتنهاییبهگزارشاینمحتوای
.استنکردهارائهسرمایه گذاریهیچمورددرگزارشایندر

رایبایجابمعامله،پیشنهادسرمایه گذاری،حلراهارائهعنوانبهنبایدوجههیچبهگزارشاینمحتوای
جاریتومالیتصمیمهرگونهاتخاذبهترغیبیاومالی،ابزارهایسایریابهاداراوراقهرگونهفروشوخرید
.گرددتلقی

تصمیم.پذیردصورتمتناینبهاتکاباصرفا  نبایدگزارشایندرشدهبررسیسرمایه گذاریتصمیم های
سرمایه گذاریازقبلشخصیمشاورهحتما  استالزمواستمتفاوتفردهربرایسرمایه گذاریبهینه

.گردددریافت

اینانیبروزسبابتمسئولیتیکیانوکندتغییرلحظههردراستممکنگزارشاینفرضیاتواطالعات
اقدامونهگهرازقبلبازارهاوضعیتآخرینازاطالعبنابراین.نمی پذیردگزارشدریافت کنندگانبهاطالعات
.استالزامیگزارشاینمحتوایبرمبتنی

گیرد،رارقدیگراشخاصبهافشایاوبازتولیدموردنبایدوبودهمحرمانهگزارش،اینمجموعهواطالعاتتمام
.کیانکتبیرضایتاخذبامگر
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گروه مالی کیان

تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، : دفتر مرکزی

15149-44834، کد پستی 4، طبقه 19پالک 

a.mohammadian@kian.capital

47180404: فکس|47180400: تلفن


