بنام خدا

شرکت کارگزاری بانک کارآفرین ؛

مدیرثبت صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
خدمات قابل ارائه ؛
 -1معامالت


معامالت اوراق بهادار – انواع سهام و اوراق پذیرش شده در بازارهای بورس و فرابورس

 معامالت بورس کاال  -معامالت قراردادهای فیزیکال  ،معامالت قراردادهای مشتقه


معامالت بورس انرژی

 -2خدمات
 تامین مالی
راهبرد تامین مالی شرکتها از طریق دو ابزار سرمایه ای و ابزار بدهی قابل انجام است که این کارگزاری از
طریق پذیره نویسی عمومی سهام به انحاء مختلف و انتشار اوراق مشارکت  ،صکوک و  ..این خدمت را انجام
می دهد  .همچنین پذیرش شرکتها در بازار سرمایه و عرضه سهام آنها در بازار بورس یا فرابورس مطابق
مجوزهای اخذ شده در این شرکت قابل انجام است .
 تحلیل  ،مشاوره و آموزش
این شرکت همچنین می تواند راهنمای سرمایه گذاران جهت تخصیص بهینه داراییها و ایجاد پرتفوی متناسب با
اهداف سرمایه گذاری آنها باشد .تحقیقات و تحلیل در مورد شرایط اقتصادی و سیاسی مؤثر بر بازار سرمایه ،
گزارشات خاص و تجزیه و تحلیل تکنیکال و بنیادین به درخواست مشتری  ،مشاوره جهت مطلوبیت بیشتر خرید
و فروش سهام و آموزش های راهبردی و به روز بازار سرمایه و مورد نیاز سرمایه گذاران همگام با بازار  ،مشاوره و
انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا کا ال در هر یک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس به
نمایندگی از ناشر یا عرضه کاالها از جمله خدمات کارگزاریست .
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 معامالت آنالین ()online trading
 معامالت اینترنتی()offline trading
 معامالت تلفنی()call center
 معامالت حضوری
حضور مشتریان در تاالر کارگزاری در محیطی همراه با امکانات ویژه و مناسب از قبیل دسترسی به اینترنت ،
مشاوره حضوری با کارشناسان  ،کنترل لحظه ای اخبار بازار سرمایه و امکانات رفاهی از نکات مثبت
کارگزاری است .
 بازارگردانی
در راستای اجرای ماده  43قانون بازار سرمایه بازارگردانی با هدف تنظیم عرضه و تقاضای بازار بر روی ورقه
بهادار ،تحدید دامنه نوسان قیمت و افزایش نقدشوندگی ورقه بهادار توسط کارشناسان خبره در این بخش به
صورت کامالً حرفه ای انجام میشود.
 همراه تریدر
ک سب اطالع از وضعیت بازار و ارسال یا انجام عملیات خرید و فروش از راه دور توسط دستگاه های هوشمند
شخصی از طریق بستر کارگزاری کارآفرین قابل انجام است .
 دسترسی به اطالعات معامالتی و صورتحساب از طریق سایت اینترنتی شرکت

 -3سرمایه گذاری


صندوق های سرمایه گذاری

این شرکت با پیشرو بودن در خدمات مختلف سرمایه گذاری و استفاده از خدمات چهار صندوق سرمایه
گذاری تحت پوشش کارگزاری کارآفرین با مدل ها و مقیاسهای مختلف  ،افتخارات بزرگی را نصیب بازار
سرمایه کرده است  .صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین که خالص ارزش دارائی های آن
بالغ بر ده هزار میلیارد ریال است  ،صندوق سرمایه گذاری مشترک کارآفرین با سرمایه ای در حدود ده هزار
میلیارد ریال و صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی که از جمله صندوق های با کارکرد در سهام
میباشد  .الزم به ذکر است صندوق شاخصی کارآفرین اولین صندوق تاسیس شده در بازار سرمایه است که
مبتنی بر شاخص بوده و عملکرد شاخص کل را شبیه سازی می نماید .


سبدگردانی
سبدگردانی شامل فرایند ایجاد و نگهداری پرتفوی از سهام و سایر اوراق بهادار ،متناسب با اهداف و
ریسک بیان شده از سوی مشتری است .این شرکت با در نظر گرفتن این موارد و با توجه به
محدودیتهای موجود در بازار و صرفه و صالح مشتریان ،انواع اوراق بهادار را در سبدهای اختصاصی
خود استفاده می نماید و آماده ارائه خدمات مطلوب و حرفه ای است .
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 -4سیستمهای اطالع رسانی به مشتریان
 خدمات تلفن گویا
SMS 
 ایمیل
 شبکه های اجتماعی (غیر رسمی)

پتانسیل های کاری کارگزاری ؛
 استفاده از خدمات داخلی(اخذ تسهیالت  ،صدور فوری ضمانتنامه و  )...و بین المللی(خدمات ارزی ،
سوئیفت و  )...بانک کارآفرین در راستای رضایتمندی بیشتر مشتریان کارگزاری
 خلق ارزش برای مشتریان با استفاده از سرمایه انسانی کارآمد و مجرب
 ارائه خدمات پشتیبانی مطلوب و حرفه ای جهت حفظ ارتباط بلند مدت
 سهولت دسترسی از طریق شعب کارگزاری در کشور
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