در راستای اجرای ماده  92دستورالعمل سبدگردانی مصوب  9802/80/92هیئت مدیره محترم سازمان بورس و
اوراق بهادار موارد زیر را به اطالع می

رساند:

بند - 1نام ،نوع شخصيت حقوقي ،مشخصات ثبتي ،مبلغ سرمايه ي پرداخت شده
اطالعات ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها

کارگزاری بانک صادرات

سهامی

ایران

خاص

نوع نهاد

شده

*

مالی

کارگزار

شماره ثبت

989200

تاریخ ثبت

9809/99/99

محل ثبت

تهران

شماره ثبت

تاریخ ثبت
( میلیون ریال)

98091

9800/8/1

نام شرکت

نوع شرکت

اطالعات ثبت نزد سازمان

مبلغ سرمایهی ثبت و پرداخت

 08088808880888ریال
 08088808880888ریال

بند - 2مشخصات و سوابق حرفه اي و تحصيلي اعضاي هيأت مديره ،مديرعامل ،مشاوران ،تحليل گران،
كارشناسان و نمايندگان سبدگردان
سید بهاءالدین حسینی هاشمی
)رئیس هیئت مدیره(
متولد  9888کالردشت
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی سال  9809تهران
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل بانک صادرات در اصفهان از سال  9808تا 9800
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل بانک صادرات در تهران از سال  9800تا 9801
مدیرعامل بانک سرمایه از سال  9802تا 9800
مدیر عامل بانک تات سال 9800
رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک صادرات از سال  9809تا کنون...
محمدرضا محمودیان
)عضو هیئت مدیره(
متولد  9811تهران
کارشناس مدیریت صنعتی 9809
مدرس بانکداری نوین در بانک صادرات ایران از  9802تا 9808
معاون اداره کل خدمات کارت بانک صادرات ایران از  9808تا 9809
رئیس اداره کل خدمات کارت بانک صادرات ایران از سال  9809تاکنون
دبیر کمیسیون کارت بانکهای بانک صادرات ایران سال  9801تا 9801
عضو هیئت مدیره شرکت ملی انفورماتیک سال  9829تا 9829
عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران از سال  9828تا کنون...

علی نجفی مقدم
)عضو هیئت مدیره(
متولد  9829همدان
کارشناسی ارشد مدیریت مالی سال  9809تهران
دکتری مدیریت مالی سال  9800تهران
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران سال 9809
مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری غدیر از سال  9800تا 9828
سرپرست معاونت سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری غدیر از سال  9828تا کنون
عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر از سال  9800تاکنون
عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک صادرات از سال  9829تا کنون...
علی اصغر هراتی
)عضو هیئت مدیره(
متولد  9880گرمسار
کارشناسی بانکداری سال  9820تهران
عضو هیئت مدیره بانک صادرات از سال  9829تا 9809
مدیر عامل بانک صادرات در استان سمنان از سال  9800تا 9802
مدیر امور استان ها و عضو هیئت مدیره بانک صادرات از سال  9809تا 9829
عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک صادرات از سال  9800تا کنون...
احمد دودانگه
)عضو هیئت مدیره(
متولد  9880مسجد سلیمان
کارشناسی ارشد حسابداری  9808تهران
معاون اداره بررسی طرحها و معاون مالی بانک صادرات در خوزستان
معاون اعتباری بانک صادرات در جنوب و غرب تهران
رئیس منطقه کرج و مرکز تهران بانک صادرات
رئیس اداره کل مدیریت ریسک بانک صادرات
عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک صادرات سال  9829تا کنون...
حیدر سلیتی
)مدیر عامل(
متولد  9812بستان
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی سال  9809تهران
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پیچک از سال  9800تا 9808
مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آتیه سبز از سال  9809تا 9802
مدیر عامل شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران از سال  9800تا 9800
مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن از سال  9802تا 9828
مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک صادرات از اواخر سال  9828تا کنون...

مشخصات کارکنانی که به فعالیت سبد گردانی اختصاص دارند:
گواهینامه حرفهاي بازار سرمایه
ردیف

نام و نامخانوادگی نماینده
مجوز

1

محمدباقر کریمی

2

علی جابري زاده

8

سید مرتضی اعتمادي

4

رضا وزیري نطنزي

تحصیالت

کارشناسی ارشد
مالی

کارشناسی ارشد

سمت

مدیر سبد

تحلیلگر

MBA

کارشناسی

حسابدار

حسابداري
کارشناسی
حسابداري

بایگان

عنوان گواهینامه

تاریخ اخذ

اصول مقدماتی

1831

معامله گري اوراق تامین مالی

1831

معامله گري ابزار مشتقه

1833

تحلیلگري

1838

مدیریت سبد

1838

مدیریت نهادهاي مالی

1838

اصول مقدماتی

1831

معامله گري اوراق تامین مالی

1831

معامله گري ابزار مشتقه

1831

تحلیلگري

1831

مدیریت سبد

1838

-

-

-

-

بند - 3خدمات قابل ارايه توسط سبدگردان و شرايط ،حدود مسئوليت و كارمزد هر يك از اين خدمات و نحوه
ي محاسبه ي اين كارمزدها:
کارگزاري بانک صادارات ایران مجوز هاي جدول زیر را اخذ نموده و در این راستا فعالیت می نماید:

ردیف

نام مجوز

مجوز

مجوز

دارد

ندارد

درصورتیکه کارگزاری مجوز دارد یا
متقاضی تمدید میباشد ،شماره و تاریخ
دریافت مجوز ذکر گردد

شماره

تاریخ

1

بورس اوراق بهادار

دارد

98091

9800/8/1

2

مجوز فرابورس

دارد

999/12080

9800/0/9

3

محصوالت فلزي

دارد

999/92199

9801/99/91

4

فرآوردههاي نفت و پتروشیمی

دارد

9810/9020

9800/2/91

5

محصوالت کشاورزي

دارد

999/999911

9829/9/91

6

معامالت آتی در بورس اوراق بهادار

7

معامالت آتی در بورس کاال

8

مجوز سبدگردانی

9

مجوزمشاورپذیرش در بورس اوراقبهادار یا فرابورس

دارد

11

مجوز مشاور پذیرش در بورس کاال

دارد

11

مجوز مشاورعرضه اوراق بهادار

دارد

12

مجوز مشاور سرمایهگذاري

ندارد
دارد

999/900189

9829/9/92

ندارد
999/920110
9828/0/99

999/920110
9828/0/99

999/980821
ندارد

9802/8/1

13

مجوز صندوق سرمایهگذاري

دارد

999/89290

9800/9/99

14

مجوز بورس انرژي

دارد

9980/092

9829/9/89

میزان کارمزد مطابق مقررات و مصوبات هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و قرارداد منعقده با مشتریان
محاسبه می گردد.

بند -4عناوين خدماتي كه سبدگردان طي پنج سال گذشته از هر يك به تنهايي درآمدي معادل يا بيش از پنج
درصد كل درآمد ارائه ي خدمات را كسب نموده است به تفكيك هر سال و ذكر درصد مربوطه؛

درآمد شرکت کارگزاری بانک صادرات طی سال های فعالیت خود از بخش خدمات کارگزاری و کارمزدهای آن بوده است.

بند -5نوع اوراق بهادار يا دارايي هاي سرمايه اي كه سبدگردان در صورت صرفه و صالح مشتريان و تطابق با
اهداف ،اصول و محدوديت هاي مربوط به هر مشتري ،در سبدهاي اختصاصي تحت مديريت قرار خواهد داد؛






کلیه اوراق بهاداری که در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران پذیرفته شده اند
اوراق مشارکت 0اوراق صکوك و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که مجوز انتشار از بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نموده اند
گواهی های سپردة منتشره توسط بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران
هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران

بند - 6بازدهي سبدگردان كه مطابق پيوست شمارة  8اين دستورالعمل محاسبه مي شود ،از ابتداي تأسيس
سبدگردان يا ظرف پنج سال گذشته هركدام كمتر باشد ،براي دوره هاي روزانه ،هفتگي ،ماهانه ،سه ماهه ،شش
ماهه ،نه ماهه و ساالنه حداكثر پنج روز كاري پس از پايان هر دوره

در یافت مجوز سبدگردانی کارگزاری بانک صادرات ایران مطابق دستورالعمل مصوب  9802/80/92هیئت
محترم مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در حال انجام می باشد.
بند -7روش هايي كه سبدگردان براي تجزيه و تحليل و ارزشيابي اوراق بهادار و ناشرين اوراق بهادار يا پيش
بيني روند قيمت يا عرضه و تقاضاي اوراق بهادار و تصميم گيري در مورد خريد ،فروش يا نگه داري اوراق بهادار
به نام مشتريان ،مورد استفاده قرار مي دهد تا حدي كه منجر به افشاي اسرار تجاري وي نگردد؛

در شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران تالش می شود تا عملیات مدیریت پرتفوی با استفاده از روشهای
حرفهای و رایج ارزشگذاری و تحلیل بازارهای مالی معتبر به انجام رسد .بکارگیری نرم افزارهای مالی مناسب و
ترکیب آنها با روشهای مزبور 0پایه محکم و ابزار مناسبی را برای حضور پرقدرت در بازار سرمایه فراهم خواهد
کرد .مبنای تحلیل در این شرکت روش تحلیل بنیادی بوده و تمام عملیات سبدگردانی بر اساس گزارشات
تحلیل بنیادی به انجام میرسد.
از تحلیل تکنیکال نیز به عنوان روش ضمنی تحلیل روند قیمتها و شاخصها 0با هدف بدست آوردن جو و
هیجان بازار در هر یک از سهامها و صنایع استفاده میشود .روشهای ارزشگذاری و تحلیل اوراق بهادار قابل
بکارگیری عبارتند مدلهای مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی ( 0)DDMمدلهای مبتنی بر جریان نقدی آزاد
( 0)FCFتوجه به ارزش جایگزینی و استفاده از روشهای نسبی ( ) P/Eبر اساس  EPSکارشناسی میباشد.
بند -8منابع مهم اطالعاتي كه سبدگردان براي كسب اطالعات مورد نياز خود به آنها متكي است؛

www.seo.ir
www.codal.ir
www.irbourse.com
www.irfarabourse.com
www.ime.co.ir
www.sena.ir
www.lme.com

بند -9تضاد منافعي كه ممكن است به دليل ارائه ي خدمات مختلف بين منافع سبدگردان يا اشخاص وابسته و
كاركنان وي با مشتريان بوجود آيد و راه هاي كنترل و حل و فصل اين تضاد منافع؛

مطابق ماده 91دستورالعمل سبدگردانی درصورتی که تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری بوجود آید 0اولویت
با منافع مشتری می باشد.
درصورتی که سبدگردانی یا کارکنان وی ذینفع باشند 0مطابق ماده 90دستورالعمل سبدگردانی گزارش آن را
افشا می نمایند.
بند -11هر گونه رابطه ي تجاري اساسي كه سبدگردان با ديگران دارد و با خدمات سبدگرداني و ساير خدماتي
كه سبدگردان ارائه مي دهد در تضاد است) نظير توافق با يك يا چند كارگزار براي انجام معامالت اوراق بهادار
به نام مشتريان از طريق آنها(؛

شرکت کارگزاری بانک صادرات 0بعنوان سبدگردان و کارگزاری بصورت توامان فعالیت می نمایند.
بند -11هر گونه منافعي كه به استثناء كارمزد دريافتي از مشتري در نتيجه ي سبدگرداني ،نصيب سبدگردان مي
شود )نظير دريافت بخشي از كارمزد كارگزاري از شركت كارگزاري كه واسطه ي معامالت مشتريان سبدگردان
مي شود(؛

شرکت کارگزاری بانک صادرات 0بعنوان سبدگردان و کارگزاری بصورت توامان فعالیت می نمایند.
بند -12هرگونه منافعي كه ارائه ي خدمات سبدگردان براي اشخاص ثالث به استثناء كاركنان شركت سبدگردان،
بوجود مي آورد؛

منافع حاصل به سبدگردان تعلق دارد و اشخاص ثالث ذینفع نمی باشند.
بند -13بندهاي  1،2و  3از اطالعاتي كه در اجراي مادة  27بايد در اختيار مشتريان قرارداده شود و به هنگام
سازي آن
مطابق مقررات افشا خواهد شد.
بند - 14هرگونه سمت يا شغلي كه هر يك از اعضاي هيأت مديره ،مشاوران ،تحليل گران ،كارشناسان يا
نمايندگان -سبدگردان در ساير شركت ها و اشخاص حقوقي ،پذيرفته يا به آن اشتغال دارند اعم از تمام وقت،
نيمه وقت يا پاره وقت

کلیه افراد معرفی شده مربوط به مجوز سبدگردانی بصورت تمام وقت در شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
مشغول به کار می باشند.

بند - 15نشاني و تلفن دفتر مركزي و هر يك از شعب يا نمايندگيها و مشخصات مسئولين هر شعبه يا نمايندگي

این اطالعات در تارنمای شرکت به روز می باشد.
بند - 16هر گونه اطالعات ديگري كه طبق مصوبات سازمان ضروري باشد

