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2درتجربةایران1گذاریخصوصیسرمایه

مریمرمضانیان



گذارانجداصندوقازسرمایهمدیریت؛دهندمیگذارانمنابعرادرآنقراراستکهسرمایهنهادیگذاریخصوصیسرمایه

سرمایه به را منابع صندوق مدیر شرکتاستو در شرکتگذاری خاصیا سهامی بورسهای از خارج تخصیصهای

می شاید مناسبةترجم«خاصهایسهامی»کلمةدهد. برای private equityتری باشد، در سازمانهایدستورالعملاما

استفادهاصطالحشدهاست،منهمازهمینگذارینام«خصوصیگذاریسرمایههایقصندو»ها،بورسایننوعصندوق

کنم.می

 همتدابیرییکیاز دنیا در شدهکه شریکتجربه ساختار و3مدیریتیوجود

مسئولیتمحدود است4شریکبا میدارانسهامکه مدیریتجدا از کند.را

 کنند،گذاریمیهمدرصندوقمبالغکمیسرمایهمدیریتیشرکایالبتهخود

کهآنبدون باشند، اکثریتداشته سهام میةعمداما اتخاذ کنند.تصمیماترا

هردروهرکسقانونتجارتکشورماوجودنداشتاینموردیبودکهدر

یشرکت منابع بیشترین مالی ،گذاشتمیرا حق اعضایرأیبیشترین و

دستورالعمل.دربوداودستنوعیبهمدیریتهمدرنتیجه؛اشتدرامدیرهتهیأ

تاحدزیادیجداییشدهسعیهایخصوصیدرموردصندوقسازمانبورس

انجامشود.گذارانسرمایهمدیریتاز


گذاریخصوصیسرمایهگذاریدرصندوقهایسرمایهژیاسترات

،ازمیانسازمانبورسدستورالعملِبراساستانشاندهمشودعرضهمیگذاریسرمایههایاستراتژیعمدة،دراینبخش

شباهتدارد.استراتژینوعایرانیبیشتربهکدام،انواعمختلف

ای5گذاریجسورانهسرمایه .1 یاننوعسرمایه: پرمخاطره سرمایة  قرارventure capitalگذاریبیشتردرحوزة

دراینصندوقههایجسورانهتصویبشددستورالعملصندوقدودرایرانهمردا سهاماست؛ بانیانعموماً ها

شودکهدرمراحلانجاممی7بنیانهایدانشوشرکت6هاگذاریدراستارتاپدارند.عمدتاًاینسرمایهمیبراقلیت

حضورداشته دربورسهاVCدینمدلراننیزوجودداردوچنگذاریدرایهستند.ایننوعسرمایهاولیةعمرخود

دستنیامدهباشد،چراکهسازمانگذاریبهموفقیازایننوعسرمایهبسیارةحالتجربکنند.شایدتابهفعالیتمیو

 این برای را سرمایه10هاصندوقبورسکفسرمایه عموماً و است گرفته نظر در تومان درمیلیارد گذاری

.استشدهودربرخیخروجیموفقینداشتهبرخیمواردخوبعملدرهایکوچکانجامشدهاست.شرکت

                                                           
1. private equity 

استخراجشدهاست.متن 1399آذر11دانشکدةمدیریتواقتصاددانشگاهشریفدرروز«مباحثمنتخبمالیِ»اینمتنازنوارصوتیسخنراندرجلسةدهمدرس.2

 متننوشتاریاولیهراپارساپورقاسمتهیهکردهاست..تأییدایشانرسیدهاستشدهبهویرایش هاینوشتاریازنظرمحتواییهیچتفاوتیباارائةسخنرانندارد،واندکجمله

3. general partner 
4. limited partner 
5. venture capital  
6. startup 
7. knowledge base 
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؛هایسازمانبورسدیدهنشدهاستگذاریدرهیچیکازدستورالعمل:ایننوعسرمایه8گذاریدررشدسرمایه .2

،سهاماقلیتبرداریددریکشرکتبالغ،کنیدحمایتقویتیمیکازکهبخواهیدگذارییعنیایننوعسرمایه

ندارد.فعالًدستورالعملندوتزریقسرمایهانجامدهید،درایرانشرکترشدکوکمکبکنیدکه

تملکیسرمایه .3 9گذاری سازمان که دستورالعملی در : صندوقبرای خصوصی استهای کرده بیشتر،تصویب

گذاریمعموالًازاهرممالیاستفادهدرایننوعسرمایهاست.شدهوتوسعهدادهشدهگذاریتملکیتشویقسرمایه

هارخمیدهد.سایرشرکت10شود،ونوعیخریداهرمیمی

بحثساختاردهیمجدددرایرانکمتراتفاق11دهیمجددساختار .4 دلیلآندرادامهبیشترتوضیحداده؛افتدمی:

خواهدشد.


گذاریخصوصیهایسرمایهگذاریصندوقهایسرمایهاستراتژی.1شکل

عمدطورهمان شد، گفته صندوقةکه درفعالیت جسورانه های

ایدارندوروزاولکلمالیمرحلهتأمینمعموالًستکهاهااستارتاپ

نمی تزریق شرکت به را پول عموماًکنند. شاخصکلیدییکسری

تحققآنوشودتعریفمیبرایشرکتهدف(اهداف)12عملکرد با

ریسکبااینکار.شودمیایانجاممرحلهصورتبهتزریقمنابع،اهداف

هاةاستراتژیبقیتناسببهگذاری.ایننوعسرمایهیابدمیصندوقکاهش

د.ریسکباالتریدار

سرمایهگذاریسرمایه قالب در شاید رشدی جسورانهگذاریهای های

نظرمورد،رشدخودهستندةاولیمراحلهاییکهدروشرکتگیرندهایبالغهدفقرارنمیشرکتعموماًولی،اتفاقبیفتد

است.

 سرمایهصندوقدستورالعملدر خصوصیهای وضوحبه،سازمانگذاری شده کنترلصندوقکهآورده و نفوذ باید ها

باشنددرشرکتمالحظهقابل اگرعمالًهایایرانیصندوقروازاین؛هایهدفداشته باشند. استراتژیتملکیداشته باید

شدنیهادرقالبشرکتعملیباشد،هادرقالبصندوقکهآنبیشترازاینکاراستفادهکنند،هرمبرایتملکابخواهنداز

صندوقدیدهشدهاست.ةاساسنامگرفتنتسهیالتهمدرالبته.است

                                                           
8. growth capital 
9. acquisition investment 
10. leverage buy-out 
11. restructuring distressed assets 
12. Key Performance Indicator (KPI) 

سرمایهگذاری
دررشد

سرمایهگذاری
جسورانه

سرمایهگذاری
تملکی

ساختاردهی
مجدد
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کهشودمیهاییانجامشرکتدرموردمجددبیشترساختاردهیاستراتژی

ویامشکالتبزرگهستندورشکستگیدرمراحلاوضاعخوبیندارند،

تاکند.کلساختارشرکتبایدتغییر؛ازاینرودارندکارگریوحقوقی

شرکتسرمایه اکثریتسهام خرید که زمانی رعایتشود، نظرپذیر از

،سازمانهایدستورالعمل وجودایناستراتژیاستفادهازمنعیبرایظاهراً

 پیچیدگیندارد. به توجه با استراتژیهایعملیاتیولی )حلمسائلاین

طولدرگذاریایناستراتژیسرمایهگریو...(ممکناستحقوقی،کار

،گذاریخصوصیدرنظرگرفتهشدهههایسرمایعمریکهبرایصندوق

نباشد.استفادهقابل

گذاریخصوصیسرمایهعملیاتیصندوقبندیزمان

-دوره،ندنبخواهندفعالیتخودراآغازککهآنهاقبلازاکثراینصندوق

هابرایاینصندوق،کهاشارهشدطورهمانجذبسرمایهدارند.ایبرای

برایهاصندوقگذاریدراینوسرمایهگذارانخردطراحینشدهسرمایه

سرمایهآنان مناسبنیست. هاموردهدفاینصندوقةجامعگذارانخرد

همهستندوحضورشانبهصندوقهیچکمکینمینی همبهکند. جایدنیا

 ااین اینستشکل سرمایهصندوق. مناسب پیچیدهها و13ترگذاران

منابعمالیزیادیسرمایه؛است14گذارانواجدشرایطسرمایه گذارانیکه

می و سرمایدارند بخشیاز اینصندوقةخواهند به را اختصاصهاخود

کهدهند نیستند آن دنبال به این؛ در و بفروشند را خودشان زندگی

وبلندمدتگذارانباماهیتگذاریکنند.ایننوعسرمایهمایههاسرصندوق

گذاریخصوصیآشناهستند.هایسرمایهریسکباالیصندوق

شکلهمینانجامدادیمبهبرایصندوقدرایرانهمکاریکهخودما

.بود از ،صندوقاندازیراهقبل و کردیم شروع را نوعیبهمذاکراتمان

15ثبتسفارش دادیم. سرمایهدرواقعانجام عالقهبا که بهگذارانی مند

بودندسرمایه ،گذاری و خصوصی جلسات برگزاری قالببا در

،رویدادها شد. انجام مشخص ازمذاکرات بسیاری اساس بر

دستورالعمل استانداردهای و نمی،المللیبینها شما صندوقبرایتوانید

سرمایه در خصوصی کنیدتلویزیونگذاری طریقتبلیغ این از و ،

جمعکنیردگذارانخُسرمایه جلساتمربوطبهجذبسرمایهمعموالًد.

درکشورانفرادیوحضوریاتفاقمیصورتبه همتالشکردیمهمینروندرا ما البتهکارزمانبریوکنیمدنبالافتد.

است.

                                                           
13. sophisticated investors 
14. qualified investors 
15. book building 
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بهصورتصندوقهااینصندوقگذاررفتیماینبودکهجذبسرمایهاندازیصندوقبهدنبالازدالیلدیگریکهقبلازراه

ثابتگذاریسرمایه سرمایة 16با ،درواقعهستند. اگر در برایصندوقنویسیپذیرهروز مبلغیکه برابر سازمانمجوز، از

نتوانیدجذبگرفته بنابراینبازگرداندهمیگذارانصندوقابطالخواهدشدومنابعسرمایهمجوز،کنیدسرمایهاید، ،شود.

باشدوتعریفشدهواحد100صندوقةچراکهبرایمثالاگرسرمایببازکرد،حساخیلیعامنویسیپذیرهتوانروینمی

قبلازراه،واحدسرمایهجذبکنید95نویسیپذیرهروزشمادر اندازیصندوقبایدمذاکراتصندوقابطالخواهدشد.

رمایهبستهشود.انجامشودوس

البتهگذاریسرمایهموضوعمطرحهایاولفعالیتصندوقسال ایناست. ییعنینیازاست،17یتعهدهاصندوقساختار

تزریقکنندسرمایه،نویسیپذیرهروزاولِکهدرنیست سرمایةتعهدیبهحساببخشیاز؛کافیاستگذارانکلپولرا

 .شودصندوقواریز هایدستورالعملدر اینمیزان یعنیدرصداست35ایران روز35، در کلسرمایه بهدرصداز اول

،کندگذاریراشناساییهایسرمایهفرصتدرآیندهتامدیرصندوقفرصتخواهدداشت.شودحسابصندوقواریزمی

کمیتاهآن به صندوقگذاریسرمایهةرا ن،دهدپیشنهاد و موافقت صورت در هاییو موارد، تمام فراخوانمجدداًشدن

بهحساب،دناکهتعهدکردهراایدیگرازمیزانسرمایهدرصد10کندکهاراناعالمگذبهسرمایه،مثال.برایبدهد18سرمایه

4اکثرسازمانبورسحدهایدستورالعملدرایندوره؛سالاست3تا2گذاریدردنیابینسرمایهةد.دورنصندوقواریزکن

وممکناستگذارانسالاولفعالیتصندوق،فراخوانسرمایهازسرمایه4دریعنیحداکثر؛سالدرنظرگرفتهشدهاست

.کردگذاریسرمایههایهدفدرشرکتتواناینوجوهرامی

سرمایه که روزی شرکتهدفگذاریاز میدر ساخانجام بهبود بحثمدیریت، شود کمکبه و آنسودآوریتارها

بفروشد،ادامهوسهامشراهخارجشدبخواهدازاینشرکتصندوقکهزمانیتاگیردوایندردستورکارقرارمیشرکت

عمراینصندوقیابدمی درایران. ازشرکتطیالبتهاگرصندوقنتوانددر.ظرگرفتهشدهاستسالدرن7ها ایندوره

درخصوصیگذاریهایسرمایهد.عمرصندوقاایندورهراافزایشددیگرتواندتایکیادوسالمی،هدفخارجشود

امورمربوطبهتصفیهدرنظررایسالآخرب،وسالهدرنظرگرفتهشدهاست7سالاست.ایندورهدرایران12تا10دنیابین

بازگرداندهشود.گذارانسرمایهروشبرسدوکلمنابع)اصلوسود(بهبهفبایدهاکلدارایی؛دراینسالگرفتهشدهاست

گذاریخصوصیدرایرانهایسرمایهساختارصندوق


                                                           
16. closed end funds 
17. commitment based 
18. cash call 
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اراندانواعسهام

شدهاست.مشخصهابرایاینصندوقاردسهاماستکهدوگروهگونهاینبهشدهتعریفهاساختاریکهبرایاینصندوق

 واحدهایسرمای هستندمؤسسانیکگروه داشتهکه خواهند سرمایه؛گذاریممتاز دیگر گروه عادییا سایر»گذاران

درایناستعمدتاًعادیخواهندداشت.تفاوتواحدهایعادیوممتازگذاریسرمایههستندکهواحدهای«گذارانسرمایه

دارندگانواحدهایعادیحقکهدرحالی،نددهدارندومجمعصندوقراتشکیلمیرأیکهدارندگانواحدهایممتازحق

دارندگان؛درنظرگرفتهاستیعادیواحدهاایبرایکنند.سازمانبورسبازارثانویهندارندوفقطسرمایهتزریقمیرأی

آساننیستوواحدهایممتازدارندگانخروج.دربازارثانویهواحدهایخودرابهفروشبرسانندتوانندیعادیمیواحدها

وشناسند،آنانرامی19«اتکاگذارانقابلسرمایه»عنوانابکسانیهستندکهدردنیامؤسسان.برسدسازمانبورستأییدهبایدب

برایشانحقوقخاصی است. استفادهدستورالعملدرنظرگرفتهشده ایرانهممورد خارجیهایدستورالعملهمانازدر

پذیرکنند.امکانهاراحضورسهامدارانممتازدرنظارتبرصندوق،ندبااینترکیباهسعیکرد؛استبرداریشدهالگو

عادی70استوهایخصوصیدرایرانممتازدرصدواحدهایصندوق30حداقل بایدمؤسسانواستدرصدواحدها

.حقوقیباشندیاحداقلسهشخصحقیقی


ارکانصندوق

مدیر.مدیرصندوقاستگیرتصمیمرکنترینعضواصلی.نظارتیوگیرتصمیمتوانبهدوگروهتقسیمکرد:ارکانصندوقرامی

کافیبودمدیر؛دستورالعملبهاینضرورتاشارهنشدهبودةاولیمتندر.سازمانبورسباشدازلیدارایمجوزنهادماصندوقباید

سازمانةتجرب داشتهباشدوصالحیتشرا ابزارهایموردنهادهاوسازمانبورسدرنگرانیولیبهدلیل.کندتأییداینکاررا

توانمدیرراازتمامنهادهایفعالنمیهمچنین.یافتتغییرمقرراتاینهایخصوصی،جدیبرصندوقنظارت،برایحفظجدید

توانندگذاریمیسرمایهانومشاورها،سبدگردانهاسرمایه،هلدینگتأمینهایشرکتصرفاً؛کردزیرنظرسازمانبورسانتخاب

هایسرمایهتأمینحاضردرحالبانکمرکزیوضعکردهاست،ازسویدیگربهدلیلمقرراتیکهباشند.هامدیراینصندوق

هاانتخابشوند.مدیراینصندوقعنوانبهتوانندبانکیهمنمی


گذاریسرمایهکمیتة

یککمیت دارد صندوقوظیفه دهد20گذاریسرمایهةمدیر متشکل؛تشکیل کمیته اشخاصاین بحثنظرصاحباز در

مسئولیتتمامتصمیماتسرمایگذاریوصنعتیاستکهصندوققصدسرمایهسرمایه دارد. گذاریبرهگذاریدرآنرا

باشد.گوپاسخمدیرصندوقهمباید،زندیسرالبتهاگرازاینکمیتهخطای.اینکمیتهاستدوش



 














                                                           
19. anchor investor 
20. investment committee 
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اعضاینظارتی

کند.تأییدآنرابایدمتولی،بکشدیچکازحسابصندوقهراعضاینظارتیمتولیوحسابرسهستند.اگرمدیرصندوقبخواهد

ماههوساالنهصورت6صورتبهحسابرسهم بااستانداردهایهادهدوازتطابقآنقرارمیبررسیموردهایمالیصندوقرا

توانستندهامیمتولیقبالً.شوندانتخابمیحسابرسیمؤسساتازنظارتعضودواینکند.هردویحسابداریاطمینانحاصلمی

وامکان،هایمختلفادرصندوقدرگیریاکثرآنهامابهدلیل،مباشندهگذاریسرمایههایمشاورةشرکتمثالًنهادهایمالی

کند.متولیقبولنمیعنوانبهاکثرنهادهایمالیرابورسسازمان،فعالیتصندوقبابروزتعارضمنافع

توانددرمیبااینمجوزوگیردمیفعالیتمجوزشودوازسازمانشخصیتحقوقیمستقلثبتمیعنوانبهخودصندوق

مؤسسان،شودمیاندازیصندوقدادهگذاریکند.ازروزاولیکهدرخواستمجوزبرایراهسرمایهپذیرسرمایههایشرکت

بایدصندوق مشخصشدهباشندوسازمانمؤسسانباشد،شدهتأمیندرصدسرمایهباید30خالصهاینکهمشخصباشند.

سهشخصحقیقییاحقوقیباشند.حداقلبایدهاکندواینراتأییدصالحیتآنان

بربراگذاریسرمایهکفواحدهارابخرند،ردنتوانندآنگذارانخُسرمایهکهاینایدارندوبرایبازارثانویهواحدهایعادی

تعریف(میلیونریالی1واحد1000)میلیونتومان100 هرکسنتوانددرصندوقاستشده هایخصوصیمشارکتتا

باالتربردیم.اینصندوقمثالً؛گذاریقابلافزایشاستکفسرمایهکند. دربازارِهامابرایصندوقخودماناینکفرا

معاملهاست.شوندوواحدهایآنقابلمینویسیپذیرهابزارهاینوینمالیفرابورس


زمانمعامالتثانویهگذاریواحدهادرقیمت

بررقماینکهشود؛بااینتفاوتمحاسبهمی21هاهایدیگرخالصارزشروزداراییهایخصوصیمشابهصندوقصندوقبرای

می22ارزشدفتریاساس شرکتشناسایی چراکه خاصشود، سهامی شرکتهای آنو روی صندوق که خصوصی هاهای

اتکاقابلهاتازمانیکهمعاملهنشوندسهاماینشرکتگذاریارزشیبورسندارند.رویتابلوقیمتروزانه،گذاریکردهسرمایه

اینشرکتگذاریارزشبهبایدیونهادثالثنیستند سازمانبورساعالمکردهکهخالصارزشروزداراییفعالًهااقدامکند.

اشتوتحلیلبازاربردبراساسمعامالتثانویهواحدهادرشود،ولیبایدبراساسقیمتخریداریشرکتمنتشر)بهایتمامشده(

بابرندمعروفراخریدارییزمانیکهشماشرکت،برایمثالشوند.گذاریمیهاوعرضهوتقاضاقیمتازعملکرداینشرکت

خواهدداشت.خوبیایناستکهاینشرکترشدگذارانسرمایهبرداشت،کنیدمی

دارانسهام نسبتبه اصلسرمایه و عواید توزیع زمان مؤسسانعادیدر و نتیجهدراولویتدارند مؤسسانریسکاصلیرا

پذیرند.می


گذاریخصوصیصندوقسرمایههایداراییسبد

بقفراخوانمدیردرصدمطا65ونویسیپذیرهدرصدازکلسرمایهزمان35هاتعهدیاست.پرداختدراینصندوقگفتهشدکه

ازبااینکارصندوقسبدیکرد؛گذاریدریکشرکتسرمایهتوانرامیصندوقةازسرماییکسومانجامخواهدشد.حداکثر

دارایی میها میتشکیل ریسکانجام توزیع و سرمایهدهد رویکرد شود. نفوذ باید حداقل و است کنترلی درمؤثرگذاری

حقوقسهامداراناقلیتدرایرانخیلی؛آنشرکتوجودداشتهباشد.دلیلاینموضوعهمتاحدودیمشخصاستةمدیرتأهی

هایشانایدهانداقلیتنتوانستهسهامداران،اوقاتدربسیاریازنیستوشدهتعریف بیسازپیادهدرشرکترا این،عالوههکنند.

بهفروشبرساند،صندوقزمانخروجکهامکانوجوددارد ازسهامدارانبسیاریسهاماقلیتبرایچراکهنتواندسهامخودرا

.افتدمیهدفگیردرشرکتِصندوقطورکلیبهوجذابیتندارداستراتژیک

                                                           
21. net asset value (NAV)  
22. book value 
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اگرپولیدرحسابصندوق.گذاریکندسرمایهبورسازهایخارجتوانددرشرکتمیصرفاًصندوقبامنابعیکهدردستدارد

دربانکسپردهتواندفقطمی،باقیبماند دراوراقدرآمدثابتسرمایهگذاریآنرا یا تواندمنابعراصندوقنمیگذاریکند.

 خریدسهام به آن با دریافتو بکندبورسیاقدام ،عالوهه. زمانیکه 75تا منابع سرمایهشدهجذبدرصد صرف،گذاراناز

داردکهمنابعراسنحُاینفراخوانسرمایهوجودنخواهدداشت.اینساختارِسرمایةجدیدامکانفراخوان،گذارینشودسرمایه

شناساییبرایدرواقع.یابدنمیوبازدهیکلصندوقکاهشرود؛نمیخوابسرمایهباال؛ماندبدوناستفادهدرصندوقباقینمی

.کندسرمایةجدیددرخواستتواندنمی،رامصرفنکردهیتازمانیکهپولقبلعمالًیرمدهایهدف،ترشرکتسریع


گذاریخصوصیهایسرمایهمجمعصندوق

شدطورهمان گفته دارندگانمؤسسان،که یا

دهند.واحدهایممتازمجمعصندوقراتشکیلمی

 صندوق، مدیر تغییر و ترکیباعضایتأییدتعیین

گذاری،تعیینوتغییرمتولیونصبوسرمایهةکمیت

هر اگر است. وظایفمجمع حسابرسجزو عزل

 را اینارکانوظایفخود انجامدرستیبهیکاز

صندوقمیندادند مجمع آنها، دهد.تواند تغییر را

،اینیستکارسادهصندوقدرایرانالبتهتغییرمدیر

همتغییرورهابسیاریازکشکهدرقوانینطورهمان

اصلبرایناستکهشریکمدیریتیکارساده نقشگیریگذاراناصلیبایددرتصمیمسرمایهاینیست. باشند.ها داشته

کبشودیادرشرایطخیلیخاصبادوسومخطاییمرتعمداًتواندمدیرصندوقراتغییردهدکهمدیرمجمعفقطزمانیمی

دهد.مدیرراتغییرتواندمیآرا

مدیرمعرفیمی را اعضایکمیته یعنیکندتأییدکندومجمعبایدآنرا نظارتدرغیرمستقیمنوعیبهمجمع؛ دخالتو

عضوداشتهباشدوتمامیتصمیماتصندوقراکمیتهسهگذاریحداقلبایدسرمایهةکمیتگذاریدارد.سرمایهتصمیمات

گذارانعادیدرصندوقاست.چشمسرمایهنوعیبهواقعدرکندوعملیاتصندوقنظارتمیبرکند.متولینیزاتخاذمی

مصرفمنابعرازیرنظردارد.ةباشدونحواساسنامهبرمبنایعملکردمدیرکندکهمتولینظارتمی

صندوقدربارةپذیرهایسرمایهگذارانوشرکتسرمایهواالتس

سرمایه صندوق خصوصی سرمایهنهادیگذاری جذب و است کشور در جدید راحتی کار آن برای .نیستگذار

صندوقسرمایه این از کمی بسیار اطالعات خصوصی نمیگذاران و دارند آنها ساختار که استودانند شکل چه به

گیرد.صورتمیبلندمدتگذاریسرمایه

سرمایه هم االتوسپذیرها صندوقدربارةبسیاری دارند.این شرکتها سرمایهبرای خیلیمالیگذاریسرمایه،پذیرهای

نحوةسؤاالتیعموماًنیست.شدهتعریف دارندگذاریازشرکتهایسرمایهشدنصندوقخارجدررابطهبا ةنحوپیرامون؛ها

پسازخروجصندوقچهکسیقراراستواردشرکتکهاینازبابتمدیرانشرکت.جصندوقازشرکتابهامدارندوخر

وپاسخدهیم.ردهبندیکجمعرادرستهاصندوقسؤاالتدرمورداینسعیکنیمکندمیضروریاینهاهمةبیمدارند.شود،

اینابهامات اینبخشیاز ناشیمیاز درصندوقاینحالتابهکهشودجا ونمیداشتهنعملکردانایرها براساستواناند،

برباورما.استفادهکنیمالمللیبینازآمارشویممیمجبور،.بههمیندلیلگذارانتوضیحداددرموردآنهابهسرمایهمستندات
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زمینةجدیدارد،ودربازارسرمایهشایعاستکهدرایرانهمنهادمناسبیگذاریخصوصیصندوقسرمایهایناستکه

.رفتخواهدپیشترآسانخیلیهاةصندوقبقیکارمطمئناً،بیفتدراهیموفقةموننخواهدشد.اگر


گذارانهاازدیدسرمایهفرصت

 فرصت به دسترسی سرمایهسرمایهاولدستهای حاضر حال در سرمایگذاری: بازار بخشةگذاران به ایران

هایبزرگوبرندهاییازشرکتبسیاری.دارداقتصادایراندربزرگیسهمکه؛بخشیندارنددسترسیخصوصی

گذاریهایسرمایهصندوقدراینبازارندارند.حضوربهوتمایلیهمدربازارسرمایهنیستندشناسندمیکهمردم

 دسترسیداشتهباشند.انندبهآنبخشازاقتصادهمتابتودهدمیدسترسیگذارانسرمایهبهخصوصی

  طریق این خصوصیسرمایهاز گذاران کنار گروهدر میایحرفهمدیری گیرندقرار رصدکه حال در دائماً

دسترسیندارند.هاییتخصصچنینهابهخیلیازشرکتهستند.گذاریسرمایههایفرصت

  مالی: نداربخشمتأسفانهشفافیت خوبی مالی شفافیت ما شرکتخصوصی خصوصید. و خانوادگی ،های

خبرندارندکهازنظرمالیچهاتفاقیدرکامالًخود،گاهیحتیهایکوچکومتوسطکشورشرکتخصوصبه

وساختارآورنددستشفافیتمالیرابهتاکنندهاکمکمیهابهشرکتدهد.اینصندوقرخمیداخلشرکت

عمالًپذیرباشد.هایسرمایهوطبهشرکتبیشترمربمزیتنند.شایداینکسازیپیادهنهارادرآ23میتشرکتیحاک

کنند.آمادهپذیرشدربورسبرایهاراتوانندشرکتایهستندکهمیارتباطیهاپلصندوق

 :در.مشابهدیگردارندهایگذاریسرمایههابازدهیباالترینسبتبهاینصندوقمعموالًدستیابیبهبازدهیباال

دردنیاچهاتفاقیرخدادهاست.ازنظربازدهیادامهنشانخواهمدادکه

 بههاسبدداراییمتنوعسازی دریککهاینجای: درمیان،ببریم24داراییطبقةتماممنابعرا داراییطبقاتآنرا

صندوقمیتقسیممختلف درستاستکهاین.استجدیدیداراییطبقةعمالًخصوصیگذاریسرمایهکنیم.

ةسبدگذاریکمکخواهدکردکهریسکمجموعسبدسرمایهبهآنوروداما،داراییریسکوبازدهباالییدارد

یابد.کاهش

 یابد.میبهبودنیزباورودبهاینحوزهسرمایهةتخصیصبهین 


گذارانازدیدسرمایهتهدیدها
 یبازارعمالًاینبازارتعریفشده،امابازارثانویههادرفرابورسبرایاینصندوقکهاینباشوندگیپایین:نقد

 با ،نیستباالشوندگینقدفعال پرداختنشدهچراکه پول کل استو تعهدی صندوق این .استواحدهای

؛کندسرمایهراهمتقبلبایدبخشتعهدی،رددربازارثانویهداراگذارجدیدیکهقصدخریداینواحدهاسرمایه

شودهمهبهاینبازارهمباعثمینهادمردمبااینکمآشناییکند.میدشوارترعمالًگذاریراکاریکهسرمایه

این،گذاریتعریفشدهایسرمایهکفیبر،چونرقمالوهعنیایندونقدینگیکمتریوارداینبخشبازارشود.به

دوقی،صنداریدراخصوصیصندوقگذاریدرشماقصدسرمایهاگرشود.شوندگیمیباعثکاهشنقدخود

می که خواهد شرکتطیچندینسال دهد، رشد هایهدفرا طبعاً که بدانید گذاریماهیتاینسرمایهباید

باالییداشتهباشد.شوندگینقداستوقرارهمنیستبلندمدت

 منفیدیگریبایدتلقیشود.نیزوجههرفردبرایگذاریمبلغباالیسرمایه

 باالتراست.نسبتبهابزارهایمالیبورسیواحدهایصندوقریسک

                                                           
23. corporate governance 
24. asset class  
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 خواهنداگربازدهیباالییمی،شوندگذاریمی:کسانیکهواردایننوعسرمایهگذاریبودنزمانسرمایهطوالنی،

بازدهیعمالً،گذاریداشتهباشنداگربعدازمدتکوتاهیقصدخروجازسرمایه.گذاریبمانندبایددراینسرمایه

شد.نخواهدنصیبشانخوبی


گذاریخصوصیهایسرمایهبررسیبازدهصندوق

شدهارائهآنکشوردربابازاربورسامریکاگذاریخصوصیهایسرمایهبازدهیصندوقةدرادامهنمودارهاییجهتمقایس

گذاریتملکیسرمایهصورتبههاییکهگذاریدرایرانتملکیاست،بازدهصندوقاستراتژیسرمایهکهاینبهدلیلاست.

شدهاست.گزارشجداگانه،اندکرده

همان نمودار در که می1طور بازةشوددیده در 2009ةسالده، )2018تا دوبه از صندو(سالغیر بازدهی هایقهمیشه

استویژهگذاریخصوصیبهسرمایه شاخصبورسبوده از استراتژیتملکیباالتر سرمایهبا اینپاداشیاستبه گذاراندر.

یدارند.مسئولیتعملکردآنمدیریتیشرکایدونشومیهمدرگیرعملیاتشرکتکهضمنپذیرشریسکباالتر،صندوق

ازمیانگین؛درایننمودارشودهایخصوصیوشاخصبورسمقایسهمیگذاریسرمایهةشدعمالًبازدهینرمال2درنمودار

می25متحرک نشان نمودار است. شده استفاده دهد که خیلی مالی بازارهای صندوقبیشترنوسان سرمایهاز گذاریهای

اینموضوععدم است. صندوقخصوصیبوده نشانمیگذاریهایسرمایههمبستگیبازارهایمالیبا .دهدخصوصیرا

کند.ازپیشاهمیتپیدامیگذاریبیشسرمایهسبدهادروجوداینصندوق،بنابراین


مریکااگذاریخصوصیبابازاربورسدرهایسرمایهبازدهیصندوقةمقایس.1نمودار


گذاریخصوصیهایسرمایهشاخصبورسوصندوقةشدبازدهینرمالةمقایس.2نمودار

                                                           
25 . moving average 
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 نمودار بازههایسرمایهبازدهیصندوقةمقایس3در در شاخصبورسدرکشورهایمختلفو هایگذاریخصوصیبا

گذاریهایسرمایهگذاریدرصندوقهمیشهبازدهسرمایهکهدهدمینمودارهانشان.سالهآوردهشدهاست10و1،5زمانی

خصوصیباالترازشاخصبورسبودهاست.


مختلفدنیاةگذاریخصوصیباشاخصبورسدرسهمنطقهایسرمایهبازدهیصندوقةمقایس.3رنمودا

2018ژوئن30سالمنتهیبه25آمارازتحقیقیکهدردهد.رانشانمیگذاریسرمایهسبددربخشیتنوعبحث4نمودار

،سبدهایگذاریخصوصیهایسرمایهصندوق،شاخصاوراققرضهوشاخصS&P 500،باترکیبشاخصاستفادهکرده

اولازسمتراستسبددردهد.محورافقیریسکومحورعمودیبازدهرانشانمیشدهاست.تشکیلدادهگذاریسرمایه

اینترکیبدرصدآنسهاماست.70اوراققرضهوسبددرصد30؛گذاریخصوصیوجودنداردهیچصندوقسرمایه

کاهشوسبدگذاریدرسهامدراینتدریجدرصدسرمایهسکوکمترینبازدهراداشتهاست.هرچهکهبهعمالًبیشترینری

صندوقسرمایه در سرمایهگذاری افزایشهای خصوصی است.،یافتهگذاری کرده افزایشپیدا بازده ریسککاهشو

گذاریخصوصیدرصددرصندوقسرمایه20ضه،گذاریدراوراققردرصدسرمایه30سبدکهدرنمودارآخرباطوریبه

 است50و شده ریسکحاصل کمترین و بازده بیشترین سهام در می.درصد نشان موضوع سرمایهاین که گذاریدهد

گذاریثمربخشاست.سبدسرمایهبخشیخصوصیچقدردرتنوع

پذیرهایسرمایههاازدیدشرکتفرصت

 ارانمدازطریقسهایابدهیوسهام؛افزایشسرمایه:توانندتأمینمالیکننددوراهمیهاازتأمینمنابعمالی:شرکت

ازخارجازتأمینمالیهایخصوصینهادیبرای.صندوقگذارانخارجازگروهویاازسرمایهشودمیفعلیتأمین

گذارانفعلیاست.گروهسرمایه

 هایخصوصیبایدیکرشتهازهدفحدوداست،ومدیرانصندوقجایدنیاعمرصندوقمکمکمتخصصان:درهمه-

امادرآن،رادارندیسهامشرکتکههاستسالدرایرانهاازهلدینگبرخیهاراتعیینکنندوبکوشندبهآنهابرسند.

انمحدودنشانطیهمانزمشرکتتغییروتحولاساسیرخندادهاست.وقتیزمانمحدودیداریم،عملکردرابایددر

هایخودبرنامهسازیپیادهتواناییکنیمکهازافرادیاستفادهآوردکهدائماًفشارمینظارتوگزارشگریعمومی؛دهیم

دارند. تأسیسیاستکهخروجیموفقآنعمروحیاتمدیرانصندوقدررا داشتهباشندتابتوانندصندوقبعدیرا

پذیرداشتهباشند.هایسرمایههاسعیکنندبهترینعملکردرادرشرکتشودصندوقکنند.اینعواملباعثمی
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گذاریسرمایهسبدسازیگذاریخصوصیبهعنوانابزاریجهتمتنوعبررسیصندوقسرمایه .4نمودار

  اگر بازدهیباالتری،پذیربخواهندبهحضورخودادامهدهندشرکتسرمایهمدارانسهادستیابیبهبازدهیباالتر:

 فرضکنید کرد. سرمایه51کسبخواهند صندوق شرکترا سهام ودرصد کند خریداری گذاریخصوصی

باشندمدارانسها شرکت سهام مابقی صاحب قبلی آنها که است فرضآن . کنار در باالتری صندوقبازدهی

آنفرض؛خودماناستمتعلقبهکیکآنداریمکهکلیخواهندداشت.کیککوچکوصیگذاریخصسرمایه

.خواهیمداشتیتربزرگکیک،دادنکنترلشرکتاگرصندوقخصوصیواردشرکتشود،باازدستاستکه

آناینکیکتواندازسهمکاملازیککیککوچک،بزرگترباشد.میتربزرگبسیارازکیکترکوچکسهم

برایشرکتسرمایهشدهبزرگقدر که چونتأکیدعالوههباست.صرفهبهپذیر خصوصیبررشدهایصندوق،

 هستند.راستاهمقبلیمدارانسهابااهدافعمالً،شرکتاست

پذیرهایسرمایهتهدیدهاازدیدشرکت

 دادنبخشیازمالکیتازدست.

 ازدست دادناستکهازدستطوریروحیهسنتیکارآفرینانکشورمامتأسفانةدادنبخشیازکنترلشرکت:

کلشرکت،خواهندکنترلشرکتراازدستبدهنددهنداگرمیکنترلشرکتبرایشانسختاست.ترجیحمی

افتد.خیلیسختبرایشانجامیمشارکتمعنی.رابفروشند

 سودآوریغیرازرشدویکارکرددارانسهامبرایکهدوجوددارنیچندیها:شرکتتعاریفمتفاوتازارزش

وجودآید.بهنظراختالفممکناستباصندوقخصوصی،بنابرایندارند.

 گذاریخصوصیدارندهایسرمایهتریناهدافیکهصندوق:یکازمهممقاومتدربرابرتغییرتوسطکارکنان،

پیداکردهوشودتاآنرااضافیخرجمیةکجاهزیندرجستجویآنهستندکهوریاست؛افزایشکاراییوبهره

باساختارقدیمیممکنییهاتغییراتدرشرکتنوعاصالحاتوایندهند.سودراافزایشةحاشیکاهشدهندو

.دباشنبالغتروهایجاافتادههابهدنبالشرکتصندوقویژهاگرشود،بهروروبهاستبامقاومت

پذیرهایسرمایههایایجادارزشدرشرکتراه

وجودتحتنظرسازمانبورسودرقالبجدیدایرانیگذاریخصوصیهایسرمایهایازبازدهصندوقبهدلیلآنکهداده

 ندارد کنیم، استدالل آن اتکای به تا با ادامه سادهادبیاتدر توضیح میای صندوقدهیم چگونه که شرکتها هایدر

کنند.پذیرارزشایجادمیسرمایه
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  وبامشکل،مشکلمالیندارنددرتجربةماهایبخشخصوصیازشرکتبسیاریتزریقدانشمدیریتی:

 مثالروروبهمدیریتی برای ،هستند. که خودکسی است سهامدار مدیرهتهیأعضو است،مدیرعاملو

 است، حسابدار خواهرش است، تدارکات مدیر برادرش وجود معنای به سازماندهی نوع این مشکلو

.استساختاریومدیریتی

 قرارنیستپولبدهندوکناربروند.هستند؛مجموعهفعالهایخصوصیشریکفعال:صندوقمشارکت

 استفادهازمشاورانوبهبودساختارحاکمیتشرکتی. 

یکدکنیفرض.وجودآوردتحوالتبزرگبه،تغییراتجزئیرشتهشودبایکنشاندهمچطورمیکنممیاسعیدراینج

:آوردوجودبهشرکترادرآنزیرسالتغییرات5کندوظرفمدتشرکتیراخریداریگذاریخصوصیصندوقسرمایه

 10هاشرکتبسیاریازجدایازتورماست.درحالحاضرفروشرشداین:رشددرفروشساالنهدرصد

بینیمکهکاهشیمی،نگاهکنیممقدارفروشبهاگر.استبودهامااینرشدبهدلیلتورم،درحالرشداست

است.بوده

 5مرااصالحکنیساختارسرمایههاوسودبایدهزینهرشددرحاشیةبرای:سال5درسودحاشیةدرصدرشد.

.ادسودراسالییکدرصدافزایشدةحاشیتابتوانموالتبزرگیانجامدهیتغییروتحباید

 10اینشرکتساالنهبازدهنقدیدرصد : بالغهستندواکثراًها توانندجریاننقدیمثبتیدرمیبیشترآنها

شرکتایجادکنند.

 5/1 گذاریارزشافزایشضریببرابر ایناستکه منظور مثالً: با  P/Eشرکترا خریداری10معادل

باکرده 15برابرP/Eایموبتوانیماینشرکترا هدفهمیناستکهبتوانیمبادرواقعبهفروشبرسانیم.

 و شرکت ساختارهای در اصالح ورسازیآمادهایجاد برای یکوآن به فروش یا بورس بازار به د

 ضریبباالتریبهفروشبرسانیم.استراتژیکبتوانیمشرکتراباگذارسرمایه















آوریمودستمیبهدرصدی36داخلیحداقلنرخبازده،سازیکنیمسالپیاده5اگربتوانیمکلاینتحوالترادرطول

ایم.برابرکردهچهارسرمایهرا

هاگذاریهایخروجازسرمایهراه

 گذاراناستراتژیکفروشبهسرمایه

 عمومیاولیهةعرض

 فروشبهشخصثالث

 ممکناستمدیریاسهامدارانقبلیبگویندحاضرفروشبهمدیرشرکتسرمایه یپذیر: ازمجدداًماینسهامرا

م.یشماخریداریکن
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 26ادغاموتملک

گذارفروشبهسرمایه،بینیدطورکهمی همانهایخروجبیشتراستفادهشدهاست.دهدکدامیکازراهنشانمی 5نمودار

 استو گرفته قرار استفاده مورد همه از عرضاستراتژیکبیشتر چراکهةدرصدکمیاز است، شده استفاده عمومیاولیه

مدارانسها برایعرضةباالتریپرداختکننداستراتژیکبرایسهاممدیریتیحاضرندمبلغ طرفدیگر از چیزی،اولیه.

ةاولیهکارسختوزمانبریوفروشسهاممدیریتیبالفاصلهپسازعرضدرصدسهامعرضهخواهدشد20تا10حدود

استکهممکناستتحتنوساناتبازارهایمالیقراربگیریم.


گذاریخصوصیازشرکتهدفهایخروجصندوقسرمایهراه.5نمودار

درکنید.بهکلرامشاهدهمیخصوصیگذاریسرمایههایازمجرایصندوقشدهاولیهةعرضهایشرکتنسبت6درنمودار

 همپسازخصوصیتجربة فرصتهایدولتیسازیشرکتدنیا باهایخصوصیرسیدهصندوقدرونهایتبهشرک، که

،موجبعدیراهاسازیموجخصوصیگذرازازپسرودمیانتظارعرضةاولیهبهشرکتهایعمومیبدلشوند.درایرانهم

مبزنند.رقهاصندوقاین


هایاولیهبهکلعرضهخصوصیگذاریسرمایههایازمجرایصندوقشدهاولیهةعرضهایشرکتنسبت.6نمودار
 ادر و اروپا مریکا باالیی صد شرکتدر صندوقهااز به متعلق ی عرضسرمایههای برای آمادهةگذاریخصوصی اولیه

اند.شده







                                                           
26. merger and acquisition 
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هاسئوال

کند؟بودنمیزانسرمایهمشکلیبرایصندوقایجادنمیبسته،آیا:باتوجهبهتورمباالیکشور1الئوس

رودواینموضوعپذیرازارزششرکتباتورمباالمیهایسرمایهچراکهانتظاراتشرکت،کندایجادمیمشکلبله،

سختمی را راهکار قبلازشروعفعالیتصندوقکند. که گرفتیماینبود نظر برایاینموضوعدر ما با،حلیکه

شرکت ایندورکنیمهایهدفمذاکره برایسرمایه4ةتا سازمان که را گرفتهگذاساله نظر حدممکن،ریدر تا

،بااینمالیداردوهایحقوقیمذاکراتطوالنیوبحثنیازبهواست،نبرنوعمعامالتزمااینترکنیم.هرچندکوتاه

بتوانیمحداکثریمماتالشهمه 1ظرفکنیمتا سال2یا انجامهاگذاریکنیمتاسرمایهبندیجمعاینمذاکراترا

شرکتاثربگذاریم.وبررشدقیمتحرکتکنیمدرجهترشدفروش،ازتورمبااستفادهبعدبتوانیمشود،و

بسیارکارجاینظرمبههاستکهاست،امکانافزایشسرمایهبرایاینصندوقطراحیاقدامدیگریکهسازماندرحال

شدنبستهشودویکصندوقبستهمیةگذاراناولیدارندکهباسرمایه27شدنآغازینبستههایخارجییکدارد.صندوق

دارند28نهایی درفاصل. سرمایهنشوجدیدجذبمیانگذارسرمایهةایندو، گذارانسرمایهورودگذاراناولیهتازماند.

شوند.میشرکتهدفو...متقبلجستجویهاییبرایهزینهو،حسابرس،مدیر،متولیمانندکارمزدِییهاهزینه،جدید

جدیدیکهواردصندوقشدهیادرانگذارگذارانجدیددریافتشود.سرمایهازسرمایهودهابایدمحاسبهشواینهزینه

ایننپرداختکن29مبلغصرفیبایدکنندمیافزایشسرمایهشرکت شودیامیانگذاریدرصندوقسرمایهکهصرفد.

سرمایه شودگذاران تقسیم ،دیگر دارد. بحث نظرمبهجای صندوقتصویب افزایشسرمایة برای الزم یهامقررات

است.راهحلدنبالبهسازمانولیبدانیدکه،خواهدبردزیادیتوسطسازمانبورسزمانخصوصی



2الئوس ازهنگامخروجدرهایهدفبهضعفبازاربرایخریدشرکتتوجهبا: صندوق، بایدنتیجهگرفتکهآیا

خورد؟برخواهندبهمشکلهاخروجازشرکتجهتسال7هاپسازصندوق

یکیازمعیارهایباید،موفقداشتهباشیمیخروجپذیرسالازشرکتسرمایه7سازبرایحلاینموضوعکهبتوانیمپ

شرایطیبرایتوانکهمطمئنهستیممیکنیمانتخابرایشرکتهمینخروجقراردهیم.بایدراهدفانتخابشرکتِ

شدنازبههمینخاطربودکهدرابتداگفتمممکناستخارجهاباشد.پذیرشدریکیازبورسةکهآمادردآنمهیاک

 کارگری، حقوقی، مشکالت با محیطیزیستشرکتی برای ... ساختاردهیو مجدد بسیار ،بنابراینباشد.مشکل

هایمانراریزیمابرنامهداشتهباشیم.آنهاموفقازیتوانیمخروجانتخابکردکهمطمئنباشیممیهاییرابایدشرکت

می5برای برایصندوقسالانجام سرمایهدهیمو نمیگذاریهاییکه انجام ابتدا از را سالزمان7،دهندهایخود

مناسبیاست.

سال در سرمایهاگر جذب امکان آتی های شودگذاران فراهم میخارجی تسهیل کار صندوقشود، چراکه های،

رابرایشرکتهدفخارجیمانندشفافیتوگزارشگریگذارانسرمایهمدنظرگذاریخصوصیتمامشرایطسرمایه

افزایشقابلهااند.دربدترینسناریوهماگرامکانخروجازشرکتهدففراهمنشود،عمراینصندوقفراهمکرده

کردنعمرصندوقراداریم.ترتوجیهکنیمکهچراقصدطوالنیبهمقامناظرتوضیحدهیموت،فقطبایداس



                                                           
27. first close 
28. final close 
29. premium 
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گذاریخصوصیهایسرمایهتاچهمیزانصندوقاست،هادربازارثانویهقابلمعاملهاینصندوقکهجاآناز:3الئوس

ملزمبهافشایاطالعاتهستند؟

بهافشاینیستگذاریبایدافشاشود.البتهصندوقملزمهایانتخابیبرایسرمایههاوشرکتهایمالیصندوقصورت

کندکهتصمیمبهافشاهاییرانامشرکتبایدصرفاًبلکه،بپردازدگذاریبرایسرمایهشدهبررسیهاینامتمامشرکت

گذاری،شرایطشرکتو...بایدازمیزانسرمایهاعمگذاریقیقسرمایهگرفتهاست.اطالعاتدنهاگذاریدرآسرمایه

د.شوافشا

برایتحلیلهایمالیشرکتافشایصورت اینامکانرا چراکه بهصندوقکمکخواهدکرد، گرانهایهدفنیز

برایخریدفراهممی .واحدهایصندوقتصمیمبگیرندآوردکه البته هایاکثرشرکتچراکه،استنبرزمااینکار

 گزارشگری و مالی شفافیت مشکالت خصوصی صد صندوقدارند. فعالیت اول سرمایهروز ازهای پس گذاری

ممکناستدرابتدااینکارپس،شد.خواهدساماندادنبههمینمشکالتعمالًصرفهاگذاریدرشرکتسرمایه

صندوق،باشدنبرزمایفرایند افشایصوراما به تها چراکههایمالیتمایلدارند، واحدهایگذاریقیمتاینکار

گذاراناست.کندوبهنفعسرمایهترمیصندوقراآسان



اوراقبدهیماننداخزاخرید؟شودمیصندوقباپولمازادآیا:4الئوس

.خریداوراقدرآمدثابتتوانمیمازادباپولکهاشارهشد،طورهمان



بندیجمع

:خوبیداشتهباشند.درحالحاضربازار،بازارعرضهاستعملکردتوانندهامیانتظاروباورماایناستکهاینصندوق

وحتیخیلیازنهادهایدولتیومالیهستند،تأمینهابهدنبالبهدنبالفروشسهامشانهستند،خیلیهاخیلیازشرکت

بانکدولتیشبه جمله صاز و واگذندوقها دنبال به بازنشستگی داراییهای هستنداری فرصت.هایشان رو این از

راهبرایبقیههمقطعاًکند،سازییبتواندنمونةموفقیازایننهادراپیادهگذاریدربازارزیاداست.اگرصندوقسرمایه

بازخواهدشد.

جداییمدیریتازآنهاترینازمهم:دندارهایدیگریهممزیتگذاریهایسرمایهدرمقایسهباشرکتهااینصندوق

استگذاریبودنسرمایهوتعهدیگذارانسرمایه بحثانجاماینفعالیتدرقالبیکشرکتضعفطانقیکیاز.

افزایشسرمایهاست کنیشرکتخوبسریعکهاین. داشتهباشیدسهامداراندوقصدجذبسرمایهازیپیدا قطعاً،را

گذاریسرمایهممکناستآنفرصتتااخذمجوزوگردآوریمنابعاستونبرزما؛اینفرایندبسیارنیستپذیرامکان

ازبینبرود.

البته،درمقرراتبسیارخوبتعریفشدهکهاستبحثشفافیتاطالعاتی،بازارثانویهو...مواردی ةنامساسااست.

اساسنامهسازمانهمدرجهتبهبود،عملیوجودداشتهباشدةاگرتجربود.شحلبایدمروربهمشکالتیداردکهنمونه

-میسازمانهمدربرابرتغییراتمقاومت،شتهوجودنداةعملیتجربحالتابهکهآنبهدلیل.همکاریخواهدکردقطعاً

کند.


