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 8 از 1 صفحه

 

 الف( مقدمه

های فرم گرتحلیل ارزیابی تحمل ریسک مشتری توسط وی،پس از تکمیل فرم کسب اطالعات و پرسشنامه 

د بنواالت مامی سهایی از فرم را تکمیل نکرده و یا به تمذکور را بررسی کرده و در صورتی که مشتری قسمت

شود حتی می تهاز او خواس ،گرتحلیلاز طرف  پاسخ نداده است با راهنمایی الزمکسب اطالعات فرم الف 

می است الزا 19 ز سوالپاسخ به تمامی سواالت به غیر ا ،االمکان به تمامی موارد پاسخ دهد. در مورد پرسشنامه

متیاز او مشابه متیاز اشود مشتری عمالً از آن سوال امتیازی کسب نکند و امی زیرا عدم پاسخ به هر سوال باعث

مه ی از پرسشنانهایی مشتر امتیازشود و در نتیجه  لحاظ «تا حدودی ریسک گریز»و یا  «ریسک گریز»گزینه 

ن نشان آپاسخ دادن به صرف دو وجهی است که  یک سوال 19ارزیابی تحمل ریسک را مخدوش کند. سوال 

دهد و در میان می را به مشتری 2 امتیازدهنده آشنایی مشتری و توانایی او در تحلیل نمودار است و حداقل 

ذکور مدهد، لذا سوال می مشتری را نشانپذیری ریسک نیز انتخاب نمودار با نوسان بیشتر روحیهها گزینه

ب ل فرم کسمیل کامپس از تکبه مشتری ارائه دهد. ها ر نباید توضیحی در مورد نموداراختیاری است و تحلیل گ

اسایی مشتری را شنهای اشکاالت و تناقضات احتمالی در پاسخ گرتحلیلاطالعات و پرسشنامه توسط مشتری، 

 گردد.می کرده و پس از در میان گذاشتن آن با مشتری، اشکاالت و تناقضات آن رفع

طبق  ،یسک مشتریبا توجه به فرم کسب اطالعات و پرسشنامه ارزیابی تحمل ر گرتحلیلدر رویه جاری،  

 :دهدمی ازامتیبه شرحی که در ادامه آورده شده است، به مشتری  زیرموارد  هر یک از بابتاین رویه 

 ارزیابی تحمل ریسک مشتری (1

 گذار های سرمایهاهداف و برنامه (2

 گذارسرمایهسن  (3

 وضعیت افراد تحت تکفل (4

 گرتحلیلسایر موارد مورد نظر  (5

بر اساس کل مشتری را محاسبه کرده و  امتیازمورد فوق،  5با جمع نمرات کسب شده از  گرتحلیل در نهایت 

در  گذاریسرمایهو درصد مناسب ها را برای دارائی ( این رویه4ل مشتری یکی از سه طبقه جدول شماره )ک امتیاز
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میزان ریسک قابل تحمل ، گذاریسرمایها اهداف مشتری از کند. نتیجه تحلیل همراه بمی برای مشتری انتخاب ،آنها

مناسب و های و همچنین دارائی مورد نظر وی بندیزمانبرداشت وجوه مورد نیاز مشتری و  مبالغتوسط مشتری، 

 ارائه مشتریبه ات مشتری نوشته شده و تحلیل اطالعثبت نتیجه در فرم  در آنها گذاریسرمایهدرصد مناسب 

خاصی های داشته باشد و یا موارد یا محدودیت گرتحلیلشود. در صورتی که مشتری نظری مغایر با نتیجه نهایی می

و نتیجه نهایی طبق نظر مشتری  ذکر کردهثبت نتیجه تحلیل اطالعات مشتری در ادامه فرم مد نظر مشتری باشد، 

شود و مالک انتخاب و مدیریت سبد مشتری در می امضا گرتحلیلنتیجه نهایی توسط مشتری و گردد. می اعمال

 گیرد. می شرکت قرار

 

 نحوه محاسبه امتیاز مشتری (ب

 پذیرد:می به شرح زیر انجام گرتحلیلامتیاز مشتری بر اساس پنج معیار توسط 

 ریسک مشتری  تحملرزیابی توان ا( 1-ب

یسک با ای تحمل ربه عنوان مسئول ارزیابی اطالعات مشتریان، در خصوص میزان توان مشتری بر گرتحلیل

 شتری از این قسمت را محاسبهمامتیاز  ای و طبق جدول زیر،چند گزینه های مشتری به سواالتتوجه به پاسخ

 کند. می

 (: امتیاز سواالت پرسشنامه ارزیابی توان مشتریان در تحمل ریسک1جدول )
 گزینه

 سوال
 د ج ب الف

1 0 1 3 5 

2 0 1 2 3 

3 1- 0 2 4 

4 0 2 4 6 

5 2 4   

6 5 3 1 0 
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 گزینه

 سوال
 د ج ب الف

7 4 2 0 2- 

8 0 1 3 5 

9 5 3 1 0 

10 0 1 2 3 

11 4 0   

12 0 1 3  

13 5 3 1 1- 

14 0 2 4 6 

15 5 3 1 0 

16 0 2 4 6 

17 5 3 1 0 

18 0 2 4 6 

19 6 4 3 2 

 2ری از این قسمت مطابق ردیف مشت امتیاز، مشتری از پرسشنامهبه امتیاز کسب شده توسط با توجه سپس 

 .شودمی تحلیل اطالعات مشتریان آوردهثبت نتیجه شده و در فرم جدول زیر مشخص 

 : امتیاز مشتری از پرسشنامه ارزیابی تحمل ریسک2جدول 

 مجموع امتیاز مشتری

 از پرسشنامه
 90تا  73 72تا  55 54تا  37 36تا  19 18تا  0

از نظر  مشتریتوصیف 

 پذیریریسک
 کارمحافظه

تا حدودی 

 کارمحافظه
 متعادل

تا حدودی 

 پذیرریسک
 پذیرریسک

 9 7 5 3 1 مشتری امتیاز
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 های مشتریاهداف و برنامه( 2-ب

فرم کسب اطالعات الف  قسمت 3و  2با توجه به بندهای گذاری های مشتری از این سرمایهاهداف و برنامه

انجام  گذاریمایهسربه درآمد وی وابستگی  میزان و مشتری ضعیت درآمد و بدهیوبه همچنین با توجه  مشتری و

 امتیازص شده و مشخ ،فرم کسب اطالعات از او استعالم شده 6و  1که در جداول بندهای  شده نزد سبدگردان،

یابی ستگذاری مشتری دهر چه هدف سرمایه . بر این اساسگیردمی تعلق مشتریمناسب طبق نظر تحلیل گر به 

ه تگی او با میزان وابس( و یتامین مخارج معمول زندگی)به طور مثال  برای زندگی او باشدتر به موارد ضروری

اگر هدف  . ولیدهدمی وقس -3وی از این قسمت را به سمت  امتیازاین مسئله  ؛درآمد سبد بیشتر باشد

عیت طور مثال مسافرت تفریحی( و وضشد )بهروری نباض هاینیازتامین  ،گذاری خودگذار از سرمایههسرمای

 کاهش گذاریرمایهسبه نحوی باشد که میزان وابستگی او را به درآمد این  مشتریهای درآمد و بدهی و برنامه

با توجه به نکات فوق نمرات  گرتحلیلدر این بخش لذا  .خواهد بود 1وی از این قسمت صفر و یا  امتیازدهد، 

 کند.می وی را در فرم تحلیل وارد امتیازرا به مشتری اختصاص داده و  +1تا -3

 گذارسرمایهسن ( 3-ب

پذیری او تر باشد میززان ریسزکتدوین شده است که هر چه سن مشتری پائین ساین قسمت بر این اسا امتیاز

پذیری قرار داده و هرچه سن مشتری باالتر سال را به عنوان باالترین درجه ریسک 35بیشتر است لذا سن کمتر از 

زان متزرین میزسزال ک 75بزاالتر از سزن شزود، تزا جزایی کزه بزرای می او کمتزر فزر پذیری ریسک باشد میزان

 و در فزرمو طبق جدول زیزر تعیزین  مشتری بر اساس سن وی امتیازشود. بنابراین می پذیری در نظر گرفتهریسک

 شود.می تحلیل نوشته

 : امتیاز بندی سنی مشتری3جدول 

 به باال 75 75تا  65 65تا  55 55تا  45 45تا  35 35 کمتر از گذارسن سرمایه

 -1 -0.5 صفر 0.5 1 1.5 امتیاز
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 افراد تحت تکفلوضعیت ( 4-ب

و نیزز  هزاگذار و شزرایط سزنی و شزغلی آنتعداد افراد تحت تکفل سرمایهدر این قسمت با توجه به  گرتحلیل

مشتری و گی مالی آنها به نین میزان وابستو همچ فرم کسب اطالعات (1بند )ول اجد طبق های آنهادرآمد و هزینه

 بطزور مثزال .نمایزدمی اعمزال +2ا تز -2ایزن قسزمت را از  امتیازمشتری، های هزینه پرداخت یا مشارکت آنها در

دهزد، و یزا وق میس -2را به سمت  امتیازاین  و وابستگی مالی آنها به مشتری بدیهی است که تعداد زیاد فرزندان

را  متیزازا؛ این مشتریهای و یا مشارکت آنها در تامین هزینه دارا بودن شغل و منبع درآمد برای افراد تحت تکفل

 دهد.سوق می 2به سمت عدد 

 گرتحلیل( سایر موارد موردنظر 5-ب

اشد و یا نیاز بزه مورد قبل لحاظ نشده ب 4سایر مواردی که ممکن است در  بهتوجه  با گرتحلیلدر این قسمت 

مناسززب  بززرای تعیززین دارائیهززای مناسززب بززرای سززبد مشززتری و درصززد گرتحلیززلتعززدیل داشززته باشززد و از نظززر 

مشزتری و واکنش  لکردمع ،مشتری فعلی از وضعیت گرتحلیل ارزیابی در آنها اهمیت دارد، مانند گذاریسرمایه

فق زمزانی مزورد اقبلی سبدگردان،  شناختفرم کسب اطالعات(،  4جدول بند ) گذاریسرمایهدر تجربیات قبلی 

 اختصزاص تریمشزبزه  امتیزاز 0تا  -3 از مصاحبه حضوری با وی و مختلفهای برای رسیدن به برنامه مشترینظر 

تر شد، ریسک گریز ، مشتری با توجه به مواردی که در این بند گفتهگرتحلیلبدیهی است هر چه از نظر  دهد.می

 زدیک تر خواهد بود و برعکس. ن -3باشد نمره او به 

 مشتری گذاریسرمایهیب مناسب سبد نحوه تعیین ترک (ج

در  گذاریسرمایهصد مناسب و درهای دارائی، صفحه بعدجدول  طبقنهایی مشتری  امتیازبا توجه به  گرتحلیل

 کند.می برای مشتری تعیینهر دارائی را 
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 مناسب در سبد مشتری گذاریسرمایهو درصد ها : دارائی4جدول 

 گذارامتیاز سرمایه
وضعیت 

 پذیریریسک

سپرده بانکی یا اوراق بهادار با 

)اوراق مشارکت، درآمد ثابت 

 (.صکوک، گواهی سپرده بانکی و..

اوراق مشتقه قابل معامله 

 در بورس و فرابورس
 )طبق مجوز سازمان(

سهام قابل معامله در 

 بورس و فرابورس

 ریسک گریز -5/0تا  -8
با الگوی  ارزش روز سبد %40حداقل 

 الف -(1شماره ) سازیتنوع
- 

مابقی سبد با الگوی تنوع 

 ب و ج -(1شماره )سازی 

ا ت -5/0بیش از 

5/6+ 
 متعادل

با الگوی  ارزش روز سبد %15حداقل 

 الف -( (2سازی شماره )تنوع

ارزش روز  %15حداکثر 

 سبد

مابقی سبد با الگوی تنوع 

 ب و ج -(2شماره ) سازی

تا  5/6بیش از 

5/13+ 
 ارزش روز سبد %50حداکثر  ریسک پذیر

ارزش روز  %40حداکثر 

 سبد
 مابقی سبد

 گیرد:از میزان توان تحمل ریسک مشتری در سه طبقه و به شرح زیر صورت می گرتحلیلتوصیف 

گذاری بیشتر مایل به سزرمایهو  باشدمی آن بسیار کمشود تحمل ریسک به مشتری گفته می مشتری ریسک گریز:

بهادار با درآمد ثابت و سهام کم ریسک برای ایزن گذاری در اوراقسرمایهبنابراین های کم ریسک است. در دارایی

 گذار مناسب است.سرمایه

پذیری وی در حد معقول و شود که میزان ریسکمشتری متعادل نامیده می :متعادلپذیری ریسک مشتری با

های بزرگ نیست. برای این ریسکحاضر به تحمل کند ولی ریسک هم می ،گذاریسرمایهدر نرمال باشد، او 

بد، تا بهادار بادرآمد ثابت و سهام مناسب است که در صورت تشخیص مدیر سمشتری ترکیب مناسبی از اوراق

این بهادار اوراقسبد ب ترکیدر باشد. گذاری در اوراق مشتقه نیز میسقف تعیین شده در این رویه، مجاز به سرمایه

 ریز، سهام وزن بیشتری دارد. گمشتری نسبت به مشتری ریسک

های خود داشته باشد، این گذاریهای بزرگی در سرمایهاین مشتری حاضر است ریسک مشتری ریسک پذیر:

گذاری در های کم بازده اما کم ریسک دارد. بنابراین برای این مشتری سرمایهگذاریمشتری کمتر عالقه به سرمایه

 سهام و اوراق مشتقه مناسب است.
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 : (1شماره ) سازیتنوع گویال

 در هنگام خرید اوراق بهادار شرایط زیر باید رعایت گردد.در این الگو 

نمززود.  گذاریسززرمایهتززوان در یززک اوراق مشززارکت شززرکتی می ارزش روز سززبد را %15حززداکثر  الففف(

 ع نمی باشد.در اوراق بهادار دولتی و سپرده گذاری در بانک شامل محدودیتی از این نو گذاریسرمایه

د کمتزر از سب ارزش روز %5که شود. درصورتیمی گذاریسرمایهسبد در یک سهم  ارزش روز %5حداکثر ب( 

 .نمود ذاریگسرمایهدر یک سهم را  سبد ارزش روزمیلیون ریال از  10توان تا می میلیون ریال باشد، 10

د کمتزر سزبارزش روز  %20که شود. درصورتی گذاریسرمایهسبد در یک صنعت  ارزش روز %20حداکثر  ج(

 .نمود گذاریسرمایهدر یک صنعت  را سبد ارزش روزمیلیون ریال از  50توان تا می میلیون ریال باشد، 50از 

 (: 2سازی شماره )الگوی تنوع

 اوراق بهادار شرایط زیر باید رعایت گردد.در هنگام خرید در این الگو 

نمززود.  گذاریسززرمایهتززوان در یززک اوراق مشززارکت شززرکتی می ارزش روز سززبد را %15حززداکثر  الففف(

 .ین نوع نمی باشددر اوراق بهادار دولتی و سپرده گذاری در بانک شامل محدودیتی از ا گذاریسرمایه

زش روز سبد ار%10شود. در صورتی که می گذاریسرمایهارزش روز سبد در یک سهم  %10حداکثر  (ب

 گذاریسرمایهک سهم یمیلیون ریال از ارزش روز سبد را در  10توان تا می میلیون ریال باشد، 10کمتر از 

 نمود.

وز سبد کمتر ارزش ر %30که صورتیشود. در گذاریسرمایهارزش روز سبد در یک صنعت  %30حداکثر  (ج

 گذاریسرمایهعت سبد را در یک صنارزش روز  میلیون ریال از 50توان تا می ،باشدمیلیون ریال  50از 

 نمود.
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ت ست، رعایاشده  گردان باید در هنگام مدیریت سبد مشتری، ترکیب مناسب سبد را که به شرح بند فوق تعیینسبد

ماید، به د تغییر نموجود در سبهای کند. توضیح اینکه در صورتی که در اثر تغییر ارزش روز سبد، نسبت انواع دارائی

ی که ئی هایتعیین شده بر اساس این بند نقض گردد، سبدگردان موظف نیست با فروش داراهای طوری که نصاب

های ر خریددباید  مقرر شده است، اقدام به اصالح ترکیب سبد نماید؛ بلکههای سهم آنها در سبد بیش از حدنصاب

 ه را رعایت کند.، ترکیب موضوع این مادبعدی

میزان  ،های احتمالیبندی برداشتو زمانمبالغ درخصوص فرم کسب اطالعات،  7الزم به ذکر است با توجه به بند 

شود. بدیهی است ، مشخص مینمایدگذاری برای مشتری سرمایهسبدگردان بهاداری که باید نقدشوندگی اوراق

ه مبلغ ا توجه بتری را بهنگام انتخاب اوراق بهادار در چارچوب جدول فوق، اوراق بهادار مناسب برای مش گرتحلیل

ر زمان دکند که حتی االمکان می را به نحوی مدیریت سبدوجوه مورد نیاز مشتری انتخاب کرده و  بندیزمانو 

ز به شتری نیاکه م اهم گردد. لذا در زمانیمقتضی امکان تامین نیازهای نقدینگی مشتری در طول مدت قرارداد فر

رای بمد ثابت هادار با درآبشده در سپرده بانکی یا اوراق  گذاریسرمایهنقدینگی دارد، در صورتی که میزان وجوه 

 رت مقطعیری و به صوبرای تامین وجوه نقد مورد نیاز مشت گرتحلیلنقدینگی مورد نیاز او کافی نباشد،  تامین

عدول  ی جدول فوقتواند از درصدهامی روز قبل از زمانی که مشتری نیاز به برداشت وجه دارد( 10)حداکثر از 

ال قدینگی باناق بهادار با درجه در سپرده بانکی یا اور گذاریسرمایهخود را به سمت  گذاریسرمایهکند و سیاست 

 باشد.می د مجازسوق دهد. این مورد تنها تا حدی که نقدینگی مورد نظر مشتری تامین گرد

 د( به رویت مشتری رساندن نتایج تحلیل

به  ورج نموده د "فرم ثبت نتیجه تحلیل اطالعات مشتریان"موظف است نتایج تحلیل خود را در  گرتحلیل

ی ی را براموارد دیگر داشته باشد و یا ذکر گرتحلیلدر صورتی که مشتری نظری مغایر با رویت مشتری برساند. 

یریت خاب و مدالک انتمخود الزم بداند، نظر خود را در فرم تحلیل نوشته و نظر نهایی او  سبدانتخاب و مدیریت 

شتری و م امتیازبا توجه به  گرتحلیلگیرد، در غیر این صورت نتیجه نهایی که می سبد مشتری در شرکت قرار

 گیرد.می یه مشخص کرده است مالک انتخاب و مدیریت سبد مشتری در شرکت قرار( این رو4جدول )


