شرکت کارگزاری خبرگان سهام
کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار ،فرابورس ،
بورس کاال و انرژی

www.khobregan.com

کارگزاری خبرگان سهام

معرفی شرکت
شرکت کارگزاری خبرگان سهام در سال  3131تاسیس و با شماره  333113در
ادارهی ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است .این
شرکت افتخار دارد در راستای خواست مشتریان ارجمند خود ،به ویژه فعاالن بازار
سرمایه ،بورس کاال و بورس انرژی با بهره گیری از نیروهای متخصص و تجهیز
منابع و امکانات و تقویت بنیه تحلیلگری و کارشناسی خود در زمینههای زیر
خدمات شایسته و جدیدی را به مشتریان ارائه نماید:
 .3کارگزاری بورس اوراق بهادار
 .2کارگزاری بورس کاالی ایران
.1کارگزاری بازار فرابورس
 .4کارگزاری بورس انرژی
 .6بازارگردانی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای اوراق بهادار
 .3آماده سازی و معرفی شرکتها برای پذیرش در بورسهای اوراق بهادار
 .8معرفی کاالها و محصوالت برای پذیرش در بورس کاالی ایران
 .1مدیریت صندوق سرمایهگذاری مشترک "خبرگان"
 .31مدیریت سبدهای اختصاصی (پرتفولیو)
 .33تحلیل و ارزیابی سهام و مشاوره برای اصالح ساختار مالی شرکتها
 .32طراحی و راهاندازی صندوقهای "سرمایهگذاری مشترک"
 .31مشاوره بابت انتشار اوراق بهادار جهت تأمین مالی شرکتها و پروژهها
 .34معامالت بر خط ()Online trading
پسندیده است به آگاهی برسد که این شرکت دارای گواهینامهی "مدیریت
کیفیت" بر اساس استاندارد  TÜV( ISO1113:2118آلمان) 6Sigma ،و 1S
میباشد و نیز در سالهای اخیر جزء کارگزاران برتر بورس اوراق بهادار بوده و از
سال  3188که برای نخستینبار کارگزاران فعال در بورس از سوی سازمان
بورس و اوراق بهادار به گونهی رسمی رتبهبندی شدند ،تاکنون این کارگزاری
جزء کارگزارانی بوده است که رتبه (الف) را در بین همگی کارگزاران یاد شده
کسب نموده است.

درباره ما

 .1کارگزاری معامالت قراردادهای آتی در بورسهای اوراق بهادار و کاالی ایران

نشانی مرکز اصلی و دفاتر و شعب:

 مرکز اصلی و دفتر بورس اوراق بهادار ،فرابورس و انرژی ،معامالت بر خط ،تاالر اختصاصی
گاندی و دفتر مشاوره و سبدگردانی:
تهران ،میدان ونک ،خیابان گاندی ،خیابان  ، 23پالک ( ،3کد پستی)31331-18134 :
تلفن123-42182 :
 دفتر بورس کاال:
تهران ،خیابان طالقانی ،چهارراه ولیعصر ،جنب شرکت بورس کاالی ایران ،پالک  ، 141طبقه اول
(کدپستی )31116 -41338:تلفن 123-88181631-3 :دورنگار123-88181634 :
 تاالر اختصاصی جمهوری:
تهران ،خیابان جمهوری ،کوی نوبهار ،پالک ( 11ساختمان طوبا) ،طبقه ،4واحد 31
دورنگار 123 -66318341 :
(کدپستی )33118-11411 :تلفن123-66333361 :

درباره ما

 تاالر اختصاصی جهان کودک:
تهران ،خیابان آفریقا ،جنوب چهارراه جهان کودک ،نبش خیابان  ،21پالک ،62طبقه ،3واحد B3
(کدپستی )31331-44833 :تلفن 123-88318121 :دورنگار123-88318123 :
 شعبهی مشهد:
مشهد -بلوار دسـتغیب -خیابان بیستون دهم -ساختمان تاالر بورس اوراق بهادار منطقهای
مشهد -پالک -11طبقهی  1تلفن113-13626838 :
 شعبهی کرج:
کرج ،میدان هفت تیر ،بلوار دانش آموز ،ساختمان تاالر بورس منطقهای کرج ،طبقه  ،3واحد 1
(کدپستی )13111-31461 :تلفن 126-12331133 :دورنگار 126-2331131 :
 شعبهی اصفهان:
اصفهان ،خیابان چهار باغ باال ،شمال چهار راه نظر،ساختمان تاالر بورس منطقهای اصفهان ،طبقه1
(کدپستی )83616-31133 :تلفن 113-16631611 :دورنگار 113-16633413 :
 شعبهی کیش:
کیش ،میدان امیرکبیر ،بلوار ساحل ،برج آنا ،ساختمان تاالر بورس منطقهای کیش ،طبقه2
(کدپستی )36431-11111 :تلفن 1364 -4422616 :دورنگار 1364-4422611 :
 شعبهی قزوین:
قــزویـن -خــیابـان فردوســی شــمالـی -کـوچـهی یاقـوت -سـاختمان آوا -طــبقـهی -2
آپـارتـمان ( 1کدپستی )14311-34611:تلفن 1283-1118818 :دورنگار -1123228 :
1283
 شعبهی کرمان:
کرمان ،بلوار جمهوری اسالمی ،جنب نوسازی مدارس ،مجتمع فرد ،طبقه سوم ،واحد 33
(کدپستی )36316-41313:تلفن 113-12432418 :دورنگار 113-12432418 :

بورس اوراق بهادار

وظیفه اصلی بورس اوراق بهادار ،فراهمآوردن بازاری شفاف و منصفانه برای دادوستد اوراق
بهادار پذیرفته شده و همچنین سیستمی مناسب برای نظارت بر جریان داد و ستد ،عملیات
بازار و فعالیت اعضای آن است.
بورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار منسجم و سازمان یافته ،مهمترین متولی جذب و
سامان دادن صحیح منابع مالی سرگردان است و با جمعآوری نقدینگی جامعه و فروش
سهام شرکتها ،ضمن به حرکت در آوردن چرخهای اقتصاد جامعه از طریق تأمین
سرمایههای مورد نیاز پروژهها ،کاهش دخالت دولت در اقتصاد و نیز افزایش درآمدهای
مالیاتی ،منافع اقتصادی چشمگیری به ارمغان میآورد و در کنار آن ،اثرات تورمی ناشی از
وجود نقدینگی در جامعه را نیز از بین میبرد.
از نظر اقتصاد خرد ،بورس یک نمونه بسیار نزدیک به بازار رقابت کامل است .کاالها در
بورس همگناند و بهدلیل وجود مقدار زیادی خریدار و فروشنده در آن و همچنین آزادی
ورود و خروج نیروها ،قیمتهای تعیین شده بسیار نزدیک به قیمتهای تعادلی هستند.
بورس اوراق بهادار با ایجاد فضای رقابتی به عنوان ابزاری اقتصادی ،باعث میشود که
شرکتهای سود ده ،بتوانند از طریق فروش سهام به تأمین مالی بپردازند و برعکس
شرکتهای زیانده به طور خودکار از گردونه خارج شوند .بدینترتیب با چنین تفکیکی،
بازار میتواند به تخصیص مطلوب منابع بپردازد.

بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار که به عنوان نبض اقتصاد کشور مورد توجه تحلیلگران اقتصادی
میباشد ،از سویی مرکز جمعآوری پساندازها و از سوی دیگر ،مرجع رسمی و مطمئنی،
است که دارندگان پساندازهای راکد ،میتوانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایهگذاری
را جستجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایهگذاری در شرکتها به کار انداخته و یا با
خرید اوراق قرضه دولتها و شرکتهای معتبر ،از سود معین و تضمین شدهای برخوردار
شوند.
بازار اوراق بهادار در واقع مکمل بخش بانکی در تأمین نیازهای مالی بنگاههای خصوصی
و دولتی میباشد .وجود یک بازار اوراق بهادار که در چارچوب مکانیزم بازار عمل کند
میتواند در تخصیص بهینه منابع مالی و کاراتر عمل نماید .شاهد مدعا اینکه کشورهایی
که دارای بازار سرمایه (بورس) تکامل یافتهتر بودهاند ،توانستهاند رشد اقتصادی زیادتر
داشته باشند .سیستم بانکی نیز با استفاده از مکانیزم اوراق بهادار میتواند نقدینگی مورد
نیاز خود را بدست آورده و تکافوی سرمایه خود را بهبود بخشد.

معامالت اوراق بهادار
کارگزاری اوراق بهادار
یکی از فعالیت های اصلی شرکت ،فعالیت در بازار سرمایه کشور است که عبارت از خرید
و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس (عموما سهام شرکتها) به نمایندگی از سوی
اشخاص و برای آنان می باشد .این امر موجب جلب سرمایه های هم میهنان ارجمند به
بخش های مولد اقتصاد کشور می شود .شرکت عالوه بر معامالت سهام برای اشخاص
گوناگون ،خدمات بازارگردانی را نیز به شرکتهای پذیرفته شده در بورس ارائه می کند.
این شرکت از نخستین کارگزارانی است که مجوز فعالیت کارگزاری داد و ستد اوراق بهادار
پذیرفته شده در فرابورس ایران را اخذ نمود و از آغاز فعالیت این بازار اوراق بهادار در ایران
در مهرماه  ،3188به معامله ی اوراق بهادار پذیرفته شده در آن به نمایندگی از سوی
اشخاص پرداخت و کماکان در آن مشغول فعالیت است.
بورس اوراق بهادار

کارگزاری قراردادهای آتی)(Futures
قراردادهای آتی یکی از ابزارهای نوین بازار سرمایه است که معامالت آن از میانه سال
 3183در شرکت بورس کاالی کشور آغاز شده و این شرکت از کارگزارانی است که موفق
به گرفتن مجوز این فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار شده و در انجام معامالت آن
مشغول فعالیت است.
بازارگردانی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
یکی از خدماتی که این کارگزاری می تواند در مورد سهام شرکتهای پذیرفته شده در
بورس ارائه نماید-،بازارگردانی آنها در شرکت بورس اوراق بهادار تهران بر پایه مقررات
سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد که به این شیوه معموالً نوسانات کاذب بازار حداقل
شده و دامنه تغییرات قیمت سهام در سطح متعارف و شایسته محدود گشته و همچنین
قابلیت نقد شوندگی سهام افزایش یافته و این امر خود به خود موجب می شود بازار
سرمایه کشور عزیزمان هر چه بیشتر رشد و توسعه یابد.

بورس کاال
شرکت کارگزاری خبرگان سهام افتخار دارد در راستای خواست مشتریان خود ،به ویژه فعاالن بازار
بورس کاال با بهرهگیری از نیروهای متخصص و تجهیز منابع و امکانات و تقویت بنیهی کارشناسی
خود در زمینههای زیر خدمات شایسته و جدید به مشتریان گرانمایهی خود در شرکت بورس کاالی
ایران ارائه نماید:
 .3داد و ستد کاال به نمایندگی از مشتریان (کارگزاری کاال).
 .2داد و ستد قراردادهای آتی ( )Futuresبه نمایندگی از مشتریان (کارگزاری قراردادهای آتی).
 .1معرفی کاالها و محصوالت صنعتی و معدنی برای پذیرش در بورس کاال به عنوان مشاور
پذیرش و کارگزار معرف.
 .4ارائهی مشاورههای تخصصی در زمینهی سرمایهگذاری در بورس کاال و زمان مناسب برای
تامین نیازهای مصرفکنندگان.
طال و مس).
 .6برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی ( )Work Shopدر زمینهی بورس کاال و ابزارهای
مالی مشتقه.
آشنايی با بورس کاالي ايران

بورس کاالی ایران درحال حاضر مهمترین مرکز داد و ستد و همچنین کشف قیمت برخی کاالها و
محصوالت کشاورزی و صنعتی و معدنی ،فرآوردههای نفتی و پتروشیمی و فلزات گوناگون میباشد.
درحال حاضر فزون بر معامالت برخی از کاالها ،معامالت قراردادهای آتی سکه طال نیز در بورس
کاالی کشور انجام میشود.
مزاياي داد و ستد کاال در بورس

برخی از مزایای داد و ستد کاالها در بورس در مقایسه با انجام معامله در بیرون بورس ،فهرستوار
بشرح زیر است:
 کشف پسندیدهترین ارزش و قیمت در بازار در هر زمان.
 تسویه معامله از طریق اتاق پایاپای و تسویه وجوه بورس که موجب کاهش و کنترل بیشتر
ریسک ناشی از عدم ایفای تعهدات هر یک از طرفین داد و ستد میشود.
 حسن ارتباط میان عامالن عرضه با تقاضا.

بورس کاال

 .1ارائهی مشاورههای تخصصی در زمینهی سرمایهگذاری در ابزارهای مالی مشتقه (قراردادهای آتی

 شفافسازی بیشتر در بازار و پخش گستردهی اطالعات بازار.
 کاهش نوسانات کاذب بازار و تضعیف و حذف سیستم رانتخواری در این بخش .
 فراهم آوردن امکان مدیریت ریسک ارزش و قیمت کاال برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
عمده ،بهویژه ازطریق بهکارگیری ابزارهای مالی مشتقهی کاالیی.
که همگی موارد یاد شده در باال موجب حفظ منافع و جلب اعتماد تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
در سطح کالن و در نتیجه رشد میزان سرمایهگذاری در کشور و نیز تأمین سالمت سیستم تولید،
توزیع ،بازرگانی ،مصرف و در نهایت اقتصاد کشور عزیزمان در بخشهای مرتبط با آنها خواهد شد.
انواع قراردادهاي قابل معامله در بورس کاال

 .3قراردادهای نقدی
 .2قراردادهای سلف
 .1قراردادهای نسیه
 .4قراردادهای آتی
بورس کاال

 ..1قراردادهای اختیار داد و ستد
کاالهاي قابل معامله در بورس کاالي ايران
 کاالهاي صنعتی و معدنی

گروه فوالد :انواع مقاطع طولی (تیرآهن ،میلگرد و مفتول) و تخت (ورق گالوانیزه ،ورق سرد ،ورق
گرم و ورق قلع اندود) ،شمش ( اسلب ،بیلت ،بلوم) و قراضه
گروه آلومینیوم :انواع شمش ،اسلب ،تی بار و بیلت
گروه مس :انواع کاتد ،اسلب ،مفتول ،بیلت ،سربارهها و اکسید مس
گروه روي :انواع شمش روی
گروه سرب :شمش سرب
گروه نیکل :شمش و پلت نیکل
گروه مواد معدنی و صنعتی :انواع سولفور مولیبدن ،کنسانتره فلزات گرانبها ،کک ،سنگ آهن،
سیمان ،ذغال سنگ
گروه فلزات گرانبها :شمش طال و نقره
 محصوالت فرآوردههاي نفتی و پتروشیمی

گروه قیر :انواع قیر شامل :قیر  ،31/61قیر  ، 311/81قیر  ، 11/41قیر  MC 211و قیر امولسیون

گروه مواد شیمیايی :منواتیلن گلیکول ،اتیلن گالیکول ،وینیل استات ،اتانول آمین ،سود کاستیک،
الکیل بنزن خطی ( ،)LABپارازایلن ،ارتوزایلن ،کربنات سدیم ،برش سنگین نفتالیندار (،)CFO
اکریونیتریل ،بوتادین استایرن ،گوگرد ،استایرن منومر ،اسید نیتریک ،اسید کلریدریک ،اسید
سولفوریک ،اسید استیک ،اوره ،آمونیاک ،بنزن ،متانول ،جوش شیرین ،آب ژاول ،تولوئن دی ایزو
سیانات 3 ،و  1بوتادین ،دی آمونیوم فسفات ،بنزین پیرولیز ،پنتان پالس ،آروماتیک سنگین ،اکسو
الکل ،رافینیت  ، 4Cاتانول
گروه پلیمر :انواع پلی اتیلن ،پلی پروپلین ،استایرن بوتادین رابر ( ، )SBRپلی وینیل کلراید (، )PVC
پلی استایرن ،پلی بوتادین رابر و  CNR – ABSپلی کربنات ،کریستال مالمین
گروه روغن :انواع روغن پایه ،روغن موتور ،اسلک واکس و پارافین
گروه حاللها :حالل  ،411حالل  ،412حالل  ،411حالل  ،414حالل  ،416حالل 431
وکیوم باتوم ،نفت کوره ،اکستراکت ،دوده
 رينگ محصوالت کشاورزي

محصوالت کشاورزی ( ذرت ،برنج ،جو ،گندم دامی ،زعفران ،خرما و )...
سکه تمام بهار آزادی
کلیات فرآيند داد و ستد در بورس کاال

 مشتری درخواست خرید یا فروش را به کارگزار ارایه میدهد ،سفارش مشتری در تاالر معامالتمنعکس میگردد.
 سفارش مشتری در تاالر معامالت به روش حراج حضوری اجرا و پس از تکمیل این مرحله،ناظر معامالت داد و ستد انجام شده را در شبکه بورس کاال ثبت مینماید.
 پس از ثبت معامله ،داد و ستد آغاز میشود که طی آن ،اتاق پایاپای پس از پردازش اطالعات،گزارش نهایی که شامل وضعیت سپردههای مورد نیاز ،تسویه روزانه وکارمزد معامالت میباشد را
تهیه نموده و به دفاتر کارگزاران ارسال مینماید.
 اتاق پایاپای حسابهای خود را با تمامی کارگزاران تسویه مینماید و کارگزار نیز به نوبه خودحسابهای خود را با مشتری تسویه نموده و آگهی انجام معامله را برای مشتری ارسال میکند.

بورس کاال

 بازار آتی کاال

مراحل انجام معامالت در بورس کاالي ايران

 دریافت کد معامالتی در بورس کاالاولین قدم برای خرید هر نوع کاالی عرضه شده در بورس کاال تکمیل مشخصات خریدار جهت
دریافت کد مشتری در بورس کاالست .مدارک الزم برای دریافت کد معامالتی ،به شرح ذیل است:
 مدارک و اطالعات الزم جهت دريافت کد اشخاص حقیقی

 اصل و فتوکپی شناسنامه
 اصل و فتوکپی کارت ملی
 تکمیل فرم درخواست کد معامالتی و احراز هویت مشتریان حقیقی
 افتتاح حساب وکالتی (سپرده کوتاه مدت) در یکی از بانکهای مورد تایید بورس کاال جهت واریز
مبالغ پیش دریافت معامالت و تکمیل فرم وکالتی بانک مربوطه.
 مدارک و اطالعات الزم جهت دريافت کد اشخاص حقوقی

بورس کاال

 فتوکپی روزنامه رسمی ثبت شرکت
 فتوکپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت
 فتوکپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره شرکت
 فتوکپی اساسنامه شرکت
 تکمیل فرم درخواست کد معامالتی و احراز هویت مشتریان حقوقی
 ارائه آخرین صورتهای مالی و گزارش حسابرس قانونی
 کپی کارت اقتصادی شرکت
 سایر مدارک ،مجوزها و مستندات مثبته درخصوص فعالیت مشتری در حوزههای مرتبط با
کاالهای مورد درخواست
 افتتاح حساب وکالتی (سپرده کوتاه مدت) در یکی از بانکهای مورد تایید بورس کاال جهت واریز
مبالغ پیش دریافت معامالت و تکمیل فرم وکالتی بانک مربوطه

بورس انرژي
بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور در چهار حوزه ،اوراق سلف برق ،اوراق قرارداد محور کاالهای
انرژی مانند زغال سنگ ،نفت و انرژی های سبز مانند انرژی های خورشیدی پس از موافقت شورای عالی
بورس و اوراق بهادار در سال  3113تاسیس گردید.
در بورس انرژی امکان انجام معامالت پیمان آتی ) ،(Forwardقراردادهای آتی ) (Futuresو اختیار معامله
) (Optionفراهم میشود که در گام نخست ،قرارداد مورد معامله در این بورس ،پیمان آتی (مبتنی بر سلف
موازی استاندارد) خواهد بود که بخش تحویل فیزیکی کاال را نیز پوشش میدهد .معامالت کاغذی تا سه روز
قبل از سررسید قابل انجام است.
مزاياي بورس انرژي

فرآيند انجام معامالت در بازار فیزيکی بورس انرژي

الف -اقدامات
 -3مراجعه به شرکت کارگزاری و تکمیل فرم احراز هویت و فرم درخواست کد مشتریان حقوقی
 -2ایجاد کد معامالتی برای عرضه کنندگانی که کاالی آنها توسط هیئت پذیرش در بورس انرژی پذیرش
شدهاند ،توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی
 -1ارائه ضمانتنامه یا وثایق از سوی فروشنده به شرکت سپردهگذاری مرکزی جهت تضمین ایفای تعهدات
 -4واریز پیشپرداخت های مصوب درخصوص هر یک از کاالهای قابل عرضه ،توسط خریداران قبل از انجام
معامله
 -1تکمیل سفارش خرید یا فروش توسط خریداران یا فروشندگان
ب -روشهای مختلف انجام معامالت
 انجام معامله به روش حراج حضوری:
این روش انجام معامله صرفا برای کاالهای دارای یک عرضه کننده انجام میشود .اما در تعداد خریداران
هیچ محدودیتی وجود ندارد .در این روش اطالعیه عرضه یک روز کاری قبل از عرضه (و در خصوص
معامالت رینگ بینالملل  1روز کاری قبل از عرضه) توسط بورس منتشر میشود:
 -3پیش گشایش
 -2مظنه یابی
 -1رقابت

بورس انرژی

با راه اندازی این بازار امکان خرید و فروش انرژی ،تامین مالی برای تولیدکنندگان ،تامین انرژی برای توزیع
کنندگان و مصرف کنندگان ،کشف قیمت روزانه انرژی ،پوشش ریسک ،شفافیت معامالتی ،تسهیل در
تبادالت انرژی و کاهش هزینههای معامالتی در بخش مبادالت انرژی فراهم خواهد شد.

 انجام معامله به روش تمام الکترونیکی:
این روش انجام معامله مخصوص کاالهایی است که برای عرضه کنندگان و خریداران متعدد میباشد و
سفارش خرید و فروش به طور همزمان قابل اجرا میباشد و طی مراحل زیر انجام میشود:
 -3پیش گشایش
 -2مرحله گشایش
 -1مرحله پیوسته
فرآيند انجام معامالت کاال به روش عرضه يکجا

در انجام معامله به روش عرضه یکجا ،عرضه کاال توسط یک عرضه کننده انجام میشود و کاالی مورد
عرضه بصورت یکجا معامله میگردد .در این روش سفارش خرید باید برابر کل کاالی عرضه شده باشد.
همچنین قیمت تعیین شده در سفارشهای خرید نباید کمتر از قیمت پایهای باشد که در اطالعیه عرضه
اعالم شده است.

بورس انرژی

انواع بازارها در بورس انرژي ايران

بورس انرژی دارای سه بازار فیزیکی ،مشتقه و فرعی میباشد .بازار فیزیکی شامل سه تابلوی برق ،نفت و
گاز ،و تابلوی سایر حاملهای انرژی و بازار مشتقه شامل سه تابلوی قرارداد سلف موازی استاندارد ،قرارداد
آتی و قرارداد اختیار معامله میباشد.
بازار
فیزیکی




رینگ
داخلی
بینالمللی

تابلو




مشتقه



داخلی
بینالمللی



داخلی
بینالمللی







فرعی



برق
نفت و گاز
سایر حاملهای انرژی
قرارداد سلف موازی استاندارد
قرارداد آتی
قرارداد اختیار معامله

شرکتهاي عرضه کننده در بورس انرژي:

تمامی شرکتهای پاالیشگاهی ،برخی از شرکتهای پتروشیمی ،شرکت ملی نفت ایران ،شرکتهای زغال
سنگ و کک سازی و همچنین نیروگاه های تولید برق در حال حاضر در این بورس فعال میباشند.

کاالهاي قابل عرضه در بورس انرژي:












انواع نفت خام
انواع نفت سفید
نفت کوره و مازوت
انواع گازهای طبیعی
کلیه میعانات گازی
انواع گازوئیل
انواع نفتا
انواع بنزین
انواع سوخت جت
هیدروژن
گاز مایع











انواع زغال سنگ و زغال چوب
قطران
کلیه حاللها
متانول
اتانول
آیزوفیدها
اکستراکت
انواع برشهای سنگین
انواع الیت اند ()Light End

شرکت کارگزاری با بهرهگیری از کادری مجرب و متخصص ،حرفهای ترین خدمات را در حوزه بورس انرژی
به شرح زیر ارائه مینماید:
 -3مشاوره و پذیرش شرکتها در بورس انرژی
این شرکت مشاور پذیرش و کارگزار معرف بخش عمدهای از فرآوردههای نفتی و پتروشیمی می باشد از جمله
نفتای سنگین ،نفتای سبک و حاللهای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ،انواع قیرهای تولیدی
شرکت نفت جی ،محصول متانول و گوگرد شرکت پتروشیمی خارک ،روغن پایه و اسلک واکس شرکت نفت
سپاهان ،همچنین این شرکت به عنوان مشا ور پذیرش شرکت ملی نفت ایران ،پذیرش کاالهای میعانات گازی و نفت
خام شرکت ملی نفت ایران را در بورس انرژی ایران انجام داده است و عرضه تمامی محصوالت این شرکت را در بورس
برعهده دارد.

 -2دریافت کد معامالتی
 -1انجام سفارشات
 -4ارائه خدمات مشاوره در حوزه بورس انرژی
*کارشناسان واحد انرژی این شرکت در تمام لحظات و کلیه مراحل فوق همراه و پشتیبان مشتریان میباشند.

بورس انرژی

خدمات کارگزاري خبرگان سهام در بورس انرژي

مشاوره سرمايه گذاري
در حقیقت مشاوره سرمایه گذاری یکی از خدمات نوین در حوزه بازار سرمایه است که نقش تسهیل کننده تصمیمات
سرمایه گذاری و تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقو قی را ایفا می کند .واحد مشاوره سرمایه گذاری کارگزاری خبرگان
سهام می کوشد با ارائه خدمات مشاوره ای به سرمایه گذاران انفرادی ،نهادهای مالی ،شرکت ها و  ...دیدگاهی روشن و
تحلیل از وضعیت جاری اقتصاد ،بازارهای پولی و مالی به سرمایه گذاران ارائه کند .با این کار ،کارگزاری خبرگان سهام
از یک سو یاری گر سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمهای سرمایهگذاری بهینه و عقالیی است و از سوی دیگر رسالت
خود را در افزایش شفافیت بازارهای مالی ایفا می کند .سرمایه گذاران می توانند با دریافت مشاوره به ارزیابی مشخصی
از ویژگی های سرمایه گذاری خود رسیده و تصمیم های خود را بهینه کنند.
خدمات مشاوره اي کارگزاري خبرگان سهام در موارد زير ارائه می شود:

 خدمات حضوری مشاوره سرمایه گذاری و مدیریت دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی -ارائه مشاوره مدیریت سبد دارایی

 مشاوره در خصوص خرید ،فروش یا نگهداری اوراق بهادار ارائه تحلیل از بازارهای مالی ،پولی و شرکت ها ارائه گزارش های دوره ای در حوزه اقتصاد خرد و کالن انجام فعالیت های پژوهشی در حوزه بازار سرمایه -ارائه تحلیل های اقتصادی خرد و کالن

مشاوره سرمایه گذاری

 -مدیریت ریسک

مشاوره سرمایه گذاری

 -مشاوره در خصوص ارزشگذاری اوراق بهادار

خدمات تأمین مالی
عرضۀ اوراق بهادار و افزايش سرمايۀ شرکتهاي سهامی عام

بر اساس ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار ،شرکتهای کارگزاری میتوانند به عنوان مشاور عرضۀ اوراق
بهادار در زمینه افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام بورسی یا غیربورسی فعالیت کنند .شرکت از طریق انعقاد قرارداد مشاور
عرضه با متقاضیان تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار سرمایه ای ،همۀ مراحل الزم برای اخذ مجوز ،اجرا و افزایش سرمایه
متقاضیان را انجام میدهد .این خدمت به طور کلی شامل مراحل زیر است:
 تهیۀ گزارش توجیهی افزایش سرمایه و اخذ نظر حسابرس و بازرس قانونی؛
 تهیۀ بیانیۀ ثبت اوراق بهادار در دست انتشار و سایر مدارک مورد نیاز به منظور تشکیل پرونده نزد سازمان بورس و اوراق
بهادار؛
 رفع ابهامات مطرح شده توسط سازمان بورس ،تکمیل پرونده نزد آن سازمان و اخذ مجوز الزم؛

 عرضۀ عمومی حق تقدمهای باقی مانده در فرآیند افزایش سرمایه (در صورتی که افزایش سرمایه از محلی به جز سلب حق
تقدم خرید سهام باشد) به منظور تکمیل و ثبت مبلغ افزایش سرمایه.
تأسیس و پذيرهنويسی اولیۀ شرکتهاي سهامی عام

با توجه به ضوابط و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار (شامل دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار و
ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق) ،انجام خدمات در این حوزه در  4مرحله زیر انجام میشود که منجر به دریافت
مجوز تأسیس و مجوز پذیرهنویسی اولیه سهام میشود:
 )3مرحلۀ مقدماتی :برگزاری جلسه معارفه با متقاضی و تشریح خدمات قابل ارائه
 )2مرحلۀ آماده سازی :انعقاد قرارداد مشاوره و تعیین وظایف و مسئولیتهای طرفین قرارداد
 )1مرحلۀ اجرایی
 دریافت مدارک و اطالعات مورد نیاز برای بررسی برنامه یا طرح مؤسسان؛
 بررسی برنامه یا طرح مؤسسان در مورد تأسیس شرکت سهامی عام؛
 نمایندگی قانونی مؤسسان نزد مراجع ذیصالح به منظور پیگیری مراحل قانونی؛

خدمات تامین مالی

نظر؛

خدمات تامین مالی

 قبول مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار در دست انتشار به منظور اجرای فرآیند افزایش سرمایه و تأمین منابع مورد

 تهیۀ برنامۀ کسب و کار شرکت؛
 تهیۀ طرح اساسنامه شرکت بر اساس مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛
 تهیۀ و تکمیل بیانیۀ ثبت تأسیس شرکت؛
 تهیۀ طرح اعالمیه پذیرهنویسی تأسیس شرکت.
 )4مرحلۀ بازاریابی و عرضه
 بازاریابی و برگزاری جلسۀ معارفه؛
 عرضۀ اولیۀ سهام شرکت به روش حداکثر مساعی یا تعهد پذیرهنویسی.
تبديل شرکتهاي سهامی خاص به سهامی عام و ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

به طور کلی شرکتهای سهامی خاص متقاضی پذیرش در بورس/فرابورس مکلفاند پس از تبدیل به سهامی عام ،نزد سازمان
بورس و اوراق بهادار ثبت شوند .این نوع خدمت که معموالً به طور همزمان با پذیرش شرکتهای متقاضی در بورس/فرابورس
خدمات تامین مالی

انجام میشود ،شامل ارائۀ مشاوره و همکاری در زمینۀ تهیۀ مدارک مورد نیاز سازمان بورس و ادارۀ ثبت شرکتها و برگزاری
مجمع عمومی صاحبان سهام و در نهایت ثبت نزد سازمان و ادارۀ ثبت شرکتها به عنوان شرکت سهامی عام است.
پذيرش شرکتها و اوراق بهادار در بورس يا فرابورس

پذیرش شرکتها و اوراق بهادار در هر یک از بازارهای بورس/فرابورس بر اساس درخواست متقاضی و تطبیق شرایط وی با
شرایط و ضوابط هر یک از بازارها انجام میشود .مراحل عمدۀ پذیرش در بورس/فرابورس به شرح زیر است:
 بررسی شرایط کلی شرکت متقاضی یا اوراق بهادار آن به منظور تعیین نوع بورس و نوع بازار برای اجراییکردن فرآیند
پذیرش؛
 تهیۀ برنامۀ کسب و کار جامع (با پیشبینی عملکرد و وضعیت مالی حداقل سه سال آینده) و امیدنامه پذیرش؛
 ارسال مدارک مورد نیاز بورس/فرابورس بهمنظور بررسی تقاضای پذیرش متقاضی و در نهایت تکمیل پرونده پذیرش؛
 طرح تقاضای پذیرش متقاضی در هیأت پذیرش و پاسخ به سواالت و ابهامات اعضای هیأت پذیرش؛
 اخذ مجوز پذیرش متقاضی و درج نام آن در فهرست نرخهای بورس/فرابورس؛
انجام اقدامات الزم بهمنظور عرضۀ عمومی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس/فرابورس.

صندوق سرمايهگذاري مشترک
صندوقهای سرمایهگذاری مشترک واسطه های مالی هستند که وجوه سرمایهگذاران را جمعآوری کرده و آن را در سبدی از اوراق بهادار
سرمایهگذاری میکنند.
هر واحد سرمایهگذاری نماینده سهمی از پرتفوی اوراق بهادار است که صندوق سرمایهگذاری به وکالت از طرف سهامداران خود اداره می-
نماید و ارزش آن از تقسیم خالص داراییهای صندوق به تعداد کل واحدهای صادر شده محاسبه میشود.
انواع صندوق سرمايهگذاري مشترک

صندوقها براساس اندازه به دو دسته کوچک (سقف  11میلیارد ریال) و بزرگ (سقف  111میلیارد ریال) تقسیمبندی میشوند که هر یک از
این گروهها میتواند با درآمد ثابت (سود تضمین شده ) و یا با درآمد متغیر باشند.

صندوقهای سرمایه گذاری مشترک به دلیل مزایای زیر برای افرادی که فرصت یا دانش کافی از بازار سرمایه را ندارند ،گزینه مناسبی
است:
 -3مدیریت حرفهای با برخورداری از پشتوانه کارشناسی:
صندوقهای سرمایهگذاری با بهرهگیری از مدیران حرفه ای که توانایی تحلیل بازارهای سرمایه در ابعاد مختلف را دارند ،عمدتا موفق به
کسب بازده مناسب و قابل توجه میگردد.
 -2تنوع ،انعطافپذیری و کنترل ریسک سرمایهگذاری:
با افزایش تنوع در سرمایهگذاری میتوان خطر سرمایهگذاری را کاهش داد و کاهش قیمت یک سهم را با افزایش در قیمت سایر اوراق
بهادار جبران کرد.
 -1نقدشوندگی عالی:
به دلیل وجود رکن ضامن نقدشوندگی ،صندوقهای سرمایهگذاری مشترک این امکان را به سرمایه-گذاران میدهند که در سریعترین
زمان ممکن واحدهای سرمایه گذاری خود را تبدیل به پول نقد کنند و برای ابطال واحدها و دریافت وجه حاصل با هیچ مشکلی مواجه
نشوند.
 -4شفافیت و اطالعرسانی سریع:
نحوه طراحی صندوقهای سرمایهگذاری به گونهای است که قیمت ورقههای سرمایهگذاری نشاندهنده عملکرد مدیر صندوق میباشد.
قیمت مزبورکه نشاندهنده ارزش خالص داراییهای صندوق میباشد ،روزانه در سایت صندوق منعکس میگردد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک

مزاياي صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک

 -1انگیزه مدیریت صندوق سرمایهگذاری:
به دلیل مشوقهای درنظرگرفته شده برای مدیران سرمایهگذاری صندوقها ،مدیر انگیزه کافی برای حداکثر کردن منافع سهامداران را
دارد.
 -6صرفه جویی نسبت به مقیاس:
طبیعی است که یک سرمایهگذار به تنهایی امکان پرداخت هزینههای مشاوره یا استفاده از نرمافزارهای مختلف اطالعرسانی و تحلیلگری
را نخواهد داشت ولی با کنار هم قرار گرفتن سرمایههای عموم سرمایهگذاران ،امکان استفاده از مزایای این چنین فراهم خواهد شد.
مراحل سرمايهگذاري

 -3مراجعه به یکی از شعب صندوق سرمایهگذاری مشترک و تکمیل فرم درخواست صدور واحد سرمایه-گذاری
 -2ارائه مدارک هویتی  /معرفینامه یا وکالتنامه

صندوق سرمایه گذاری مشترک

 -1واریز وجه به حساب بانکی صندوق
 -4دریافت رسید واریز وجه از نماینده مدیر
 -1تحویل اعالمیه صدور و گواهی سرمایهگذاری حداکثر تا پایان دو روز کاری در محل ارائه درخواست به سرمایهگذار
نحوه ابطال سرمايهگذاري

سرمایهگذار در هر زمان میتواند با مراجعه به شعب کارگزاری و تحویل واحدهای سرمایهگذاری خود اقدام به ارائه تقاضای ابطال نماید.
مدیر موظف است حداکثر ظرف مدت  3روز کاری پس از تاریخ ارائه درخواست ابطال از محل وجوه صندوق مبلغی معادل قیمت ابطال
واحدهای سرمایه گذاری ،در پایان روز ابطال را پس از کسب کارمزدهای ابطال به حساب بانکی سرمایهگذار واریز نماید .هزینه ثابت
ابطال واحدهای سرمایهگذاری  21هزار ریال و هزینههای متغیر ابطال هر واحد مطابق جدول زیر میباشد.
شرايط ابطال

درصد جريمه

کمتر از  3روز از تاریخ صدور

1

بین  3تا  31روز از تاریخ صدور

4

بین  31تا  11روز از تاریخ صدور

1

بین  11تا  61روز از تاریخ صدور

2

بین  61تا  11روز از تاریخ صدور

3

سبدگردانی اختصاصی
سبد به ترکیبی از اوراق بهادار مختلف اطالق میشود که به جهت کاهش ریسک سرمایهگذاری تشکیل میگردد .اوراق بهادار از لحاظ ویژگیهای ریسک و
بازده با یکدیگر متفاوت میباشند که با استفاده از ترکیب معینی از دارائیهای ریسک دار در یک سبد میتوان به سطح مشخصی از بازدهی با ریسک کمتر
دست یافت.
چرا سبدگردانی اختصاصی ؟

 )3مدیریت ریسک:
با تشکیل سبد میتوان ریسک حاصل از سرمایهگذاری در اوراق بهادار را با حفظ بازده معین تا حد مشخصی (ریسک بازار) کاهش داد.
 )2مدیریت بازده:
مدیر سبدگردانی میتواند با توجه به سطح ریسک خاص سرمایهگذار و میزان بازدهی مورد انتظار وی ،سبد اختصاصی تشکیل دهد.

خدمات سبدگردانی کارگزاري خبرگان سهام

 دسترسی سرمایهگذار به گزارش دورهای عملکرد سبد پیگیری دریافت سود سهام ،اقدامات مربوط به افزایش سرمایه و شرکت در مجامع دسترسی به کارشناسان سبدگردانی جهت پاسخگویی به سواالت سرمایهگذاران محترم بهرهگیری از نرمافزار اختصاصی سبدگردانی جهت مدیریت سبدهافرايند تشکیل سبداختصاصی

 )3مراجعه حضوری به واحد مشاوره و سرمایهگذاری
 )2ارائه اصل مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی)
 )1تکمیل فرم اهداف سرمایهگذاری
 )4تشکیل فرم ارزیابی ریسک مشتری
 )1تعیین رویه محاسبه کارمزد سبدگردانی
 )6تنظیم و عقد قرارداد
 )3دریافت کد سبدگردانی و تشکیل سبد سرمایهگذاری

سبدگردانی اختصاصی

 سبد اختصاصی هر سرمايهگذار متناسب با ريسکپذيري و بازده انتظاري وي تشکیل میگردد.

سبدگردانی اختصاصی

 انتخاب اوراق بهادار و تعیین وزن هرکدام در سبد ،نیازمند تسلط به علم مالی و آشنايی کامل با بازار سرمايه است.

معامالت اينترنتی
این سرویس به صورت ارسال درخواست خرید و فروش اوراق بهادار بر سیستم معامالتی شرکت کارگزاری ،از طریق دسترسی به اینترنت فراهم گردیده
است.
مزاياي معامالت اينترنتی

مشتریان کارگزاری قادر خواهند بود سفا رش های خرید و فروش خود را در هر زمان و مکان ،تنها با دسترسی به اینترنت (در هر ساعتی از شبانه روز و ایام
هفته) ثبت و ارسال نمایند.
در این خدمت سفارش های مشتریان در کمترین زمان ممکن به معامله گران کارگزاری انتقال مییابد.
مراحل افتتاح حساب معامالت اينترنتی

م راجعه به سایت کارگزاری خبرگان سهام و تکمیل فرم مشخصات مشتریان و قرارداد اینترنتی و ارسال کپی برابر اصل شده مدارک هویتی ( شناسنامه و
معامالت اینترنتی

کارت ملی) به شرکت کارگزاری خبرگان سهام و یا تحویل مدارک به نماینده شرکت کارگزاری در محل مورد نظر مشتری.

معامالت آنالين
معامالت آنالین به فعالیتهایی اطالق میشود که در آن سرمایهگذاران بطور مستقیم سفارشهای مبادله اوراق بهادار را از طریق اینترنت وارد سیستم معامالتی
میکنند .این فرآیند بطور خودکار بوده و سفارش ها به سیستم هسته معامالت بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران برای انجام معامله ارسال میشود.
مزاياي معامالت برخط در کارگزاري خبرگان سهام



سفارش در زمان مورد نظر مشتری و از هر نقطه جغرافیایی وارد سامانه معامالت میشود



امکان ارسال همزمان تا سقف  31سفارش خرید یا فروش به هسته معامالت در کسری از ثانیه



دسترسی به آخرین وضعیت صورت حساب به صورت لحظه ای



ارائه تسهیالت ویژه به مشتریان آنالین

نحوه افتتاح حساب معامالت آنالين به صورت غیرحضوري

)2

شرکت در آزمون آشنایی با بازار سرمایه بصورت اینترنتی.

)1

ارسال کپی برابر اصل شده مدارک هویتی (کارت ملی و شناسنامه) و مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم) به آدرس کارگزاری خبرگان سهام و یا تحویل مدارک
به نماینده شرکت در محل مورد نظر مشتری( .در این صورت نیاز به کپی برابر اصل نمیباشد)

)4

صدور نام کاربری و کلمه عبور توسط کارگزاری ،جهت دسترسی به معامالت آنالین و ارسال به ایمیل معرفی شده توسط مشتری.

* تکمیل فرم استفاده از سرویس برداشت آنالین بانکهای طرف قرارداد( .درصورت نیاز مشتری)
نحوه افتتاح حساب معامالت آنالين به صورت حضوري

مراجعه به شرکت کارگزاری خبرگان سهام و درخواست استفاده از خدمات معامالت آنالین به همراه مدارک هویتی (کارت ملی و شناسنامه) و مدرک تحصیلی
(حداقل دیپلم).

معامالت آنالین

خدمات معامالت آنالین

معامالت آنالین

)3

مراجعه به سایت شرکت کارگزاری خبرگان سهام به آدرس  www.khobregan.comو تکمیل فرم مشخصات مشتریان و درخواست استفاده از

معامالت تلفنی
 Call centerچیست ؟

رعایت عدالت و اولویت در خرید و فروش سهام همواره یکی از دغدغه های اصلی سازمان بورس اوراق بهادار و مشتریان بازار سرمایه در ادوار مختلف بوده است .به نحوی که
بخشنامه و دستور العمل های فراوانی توسط مدیریت های مختلف به منظور ضابطه مند کردن فرآیند فوق و همچنین تدوین روش هایی برای کنترل ضوابط مذکور صادر و
ابالغ شده است .با توجه به گستره فعالیت شرکت های کار گزاری و ترجیح مشتریان به سفارشات غیر حضوری علیرغم اقدامات ارزشمند انجام شده نگرانی فوق کماکان برقرار
بوده است.
مرکز تماس برای سازمان هایی که قصد ورود به بازار رقابتی را دارند یک ابزار استراتژیک محسوب می گردد .راه اندازی یک مرکز تماس مبتنی بر شبکه با قابلیت های
اختصاصی بر اساس نوع کسب و کار ،مشتریان  ،ماهیت و خدمات یک مزیت رقابتی برای سازمان ها فراهم می آورد  .سامانه مرکز تماس کارگزاری های بورس بر اساس
راهکار ) VOIP (Voice Over IPطراحی گردیده است و امکان استفاده از بستر امن شبکه برای مکالمات تلفنی را فراهم می آورد .این سامانه برای اتصال به خطوط  E3یا
خطوط آنالوگ مخابرات را دارا میباشد  .این سامانه کارگزاری های بورس را به مرکز تماس پیشرفته و هوشمند مجهز می نماید .همچنین امکان بهره گیری از قابلیت تشخیص

مزایای سامانه Call center


ارتباط آسان و مستمر با مشتریان



مدیریت کارامد تماس ها



عدم مراجعه حضوری



در دسترس بودن سامانه



کاهش چشمگیر هزینه ها



افزایش رضایتمندی مشتریان



کاربری آسان



یکپارچگی سیستم های ارتباطی درون سازمانی



بهره مندی از آخرین فناوری های بین المللی

معامالت تلفنی

گفتار و متن خوان فارسی به عنوان یک قابلیت اختصاصی و منحصر به فرد  ،سامانه ای برجسته و ممتاز را برای کارگزاری ها فراهم می نماید.

کارگزاری خبرگان سهام
تهران ،میدان ونک ،خیابان گاندی ،خیابان  ، 21پالک ( ،7کد پستی)15179-38314 :

تلفن021-42382 :

