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 (: امتیاز سواالت پرسشنامه ارزیابی توان مشتریان در تحمل ریسک 1جدول )
 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 3  

6 1 3 5  

7 1 2 3 4 

8 3 1   

9 5 3 1 0 

10 1 2 4 5 

11 0 2 4 6 

12 6 4 3 6 

  

  2به امتیاز کسب شده توسط مشتری از پرسشنامه، امتیاز مشتری از این قسمت مطابق ردیف  سپس با توجه  

 شود. جدول زیر مشخص شده و در فرم ثبت نتیجه تحلیل اطالعات مشتریان آورده می

 
 : امتیاز مشتری از پرسشنامه ارزیابی تحمل ریسک 1جدول 

مجموع امتیاز مشتری از 

 پرسشنامه 
 57تا  44 43تا  33 32تا  22 21تا 12 11 تا 0

توصیف مشتری از نظر  

 پذیری ریسک 
 کار محافظه 

تا حدودی 

 کار محافظه 
 متعادل 

تا حدودی 

 پذیر ریسک 
 پذیر ریسک 

 9 7 5 3 1 امتیاز مشتری 
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 های مشتری اهداف و برنامه

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

گذاری مشتری و همچنین با توجه به وضعیت درآمد و بدهی مشتری و میزان وابستگی وی به درآمد سرمایه 

انجام شده ، که در فرم کسب اطالعات از او استعالم شده، مشخص شده و امتیاز مناسب طبق نظر تحلیل گر 

در تر  یابی به موارد ضروری گذاری مشتری دست گیرد. بر این اساس هر چه هدف سرمایه تعلق می   به مشتری

 ( و یا میزان وابستگی او به درآمدشرکت باشد )به طور مثال تامین مخارج معمول    شرکت   بهبود وضعیت مالی

دهد. ولی اگر هدف  یسوق م   -3بیشتر باشد؛ این مسئله امتیاز وی از این قسمت را به سمت    سرمایه گذاری

از سرمایه سرمایه  برنامه گذار  و  بدهی  و  درآمد  نباشد و وضعیت  نیازهای ضروری  تامین  های گذاری خود، 

امتیاز وی از این  مشتری به نحوی باشد که میزان وابستگی او را به درآمد این سرمایه  گذاری کاهش دهد، 

 خواهد بود.  1قسمت صفر و یا 

+ را به مشتری اختصاص داده و امتیاز وی را  1تا -3گر با توجه به نکات فوق نمرات تحلیل لذا در این بخش 

 کند.در فرم تحلیل وارد می 

 گرسایر موارد موردنظر تحلیل

رد قبل لحاظ نشمده باشمد و یا  اگر با توجه به سمایر مواردی که ممکن اسمت در  مودر این قسممت تحلیل

  پرتفوی سممرمایه گذاریگر برای تعیین دارائیهای مناسممب برای نیاز به تعدیل داشممته باشممد و از نظر تحلیل

گر از وضعیت فعلی مشتری،  گذاری در آنها اهمیت دارد، مانند ارزیابی تحلیلمشتری و درصد مناسب سرمایه

فرم کسب اطالعات(، شناخت قبلی  4گذاری )جدول بند  رمایهعملکرد و واکنش مشتری در تجربیات قبلی س

تا  -3های مختلف و مصماببه بوموری با وی از ، افق زمانی مورد نظر مشمتری برای رسمیدن به برنامهمشماور

گر، مشتری با توجه به مواردی که در دهد. بدیهی است هر چه از نظر تحلیلامتیاز به مشتری اختصاص می 0

 نزدیک تر خواهد بود و برعکس.  -3د، ریسک گریزتر باشد نمره او به این بند گفته ش
 : امتیاز نهایی مشتری 2جدول  

 

 

  

 

 

 

 

 پذیری وضعیت ریسک  گذارامتیاز سرمایه 

 ریسک گریز  - 0/ 5تا  -8

 متعادل + 6/ 5تا  -0/ 5بیش از 

 ریسک پذیر + 13/ 5تا  6/ 5بیش از 



 حقوقی   -رویه تحلیل اطالعات مشتریان سبدگردانی

 

 

 مشتری  پرتفوی پیشنهادی برای سرمایه گذاری بهنحوه تعیین ترکیب مناسب  ( ج

گذاری  های مناسب و درصد سرمایه گر با توجه به امتیاز نهایی مشتری طبق جدول صفحه بعد، دارائی تحلیل 

 کند.در هر دارائی را برای مشتری تعیین می
 مشتری  پرتفوی سرمایه گذاریگذاری مناسب در ها و درصد سرمایه : دارائی 4جدول 

امتیاز 

 گذار سرمایه 

وضعیت  

 پذیری ریسک 

سپرده بانکی یا اوراق بهادار 

)اوراق  با درآمد ثابت 

مشارکت، صکوک، گواهی 

 سپرده بانکی و...(

اوراق مشتقه قابل  

معامله در بورس و  

)طبق  فرابورس

 مجوز سازمان( 

سهام قابل معامله در  

 بورس و فرابورس 

 ریسک گریز  - 0/ 5تا  -8
با  پرتفویارزش روز  %40بداقل 

 الف -(1سازی شماره )الگوی تنوع
- 

با الگوی   پرتفویمابقی 

  -( 1تنوع سازی شماره )

 ب و ج

تا   -0/ 5بیش از 

5 /6 + 
 متعادل

با  پرتفویارزش روز  %15بداقل 

  -( (2سازی شماره )الگوی تنوع

 الف

ارزش   %15بداکثر 

 پرتفویروز 

با الگوی   پرتفویمابقی 

  -( 2تنوع سازی شماره )

 ب و ج

تا   6/ 5بیش از 

5 /13 + 
 پرتفوی ارزش روز  %50بداکثر  ریسک پذیر

ارزش   %40بداکثر 

 پرتفویروز 
 پرتفویمابقی 

 

 گیرد:گر از میزان توان تحمل ریسک مشتری در سه طبقه و به شرح زیر صورت میتوصیف تحلیل 

گذاری  باشد و بیشتر مایل به سرمایهشود تحمل ریسک آن بسیار کم میگفته میبه مشتری   مشتری ریسک گریز:

بهادار با درآمد ثابت و سمهام کم ریسمک برای گذاری در اوراقهای کم ریسمک اسمت. بنابراین سمرمایهدر دارایی

 گذار مناسب است.این سرمایه

پذیری وی در بد معقول و نرمال  یزان ریسک شود که ممشتری متعادل نامیده می  پذیری متعادل:مشتری با ریسک

های بزرگ نیست. برای این مشتری  کند ولی باضر به تحمل ریسکگذاری، ریسک هم میباشد، او در سرمایه 

، تا سقف تعیین  مشاوربهادار بادرآمد ثابت و سهام مناسب است که در صورت تشخیص ترکیب مناسبی از اوراق

بهادار این مشتری اوراق   پرتفویباشد. در ترکیب  گذاری در اوراق مشتقه نیز می ایه شده در این رویه، مجاز به سرم

 گریز، سهام وزن بیشتری دارد.  نسبت به مشتری ریسک 



 حقوقی   -رویه تحلیل اطالعات مشتریان سبدگردانی

 

 

های خود داشته باشد، این  گذاری های بزرگی در سرمایه این مشتری باضر است ریسک   :مشتری ریسک پذیر

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

 در سهام و اوراق مشتقه مناسب است.

 (:  1سازی شماره )الگوی تنوع

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

گذاری نمود. سمممرمایهتوان در یک اوراق مشمممارکت شمممرکتی  را می  پرتفویارزش روز   %15بداکثر  الف(

 گذاری در اوراق بهادار دولتی و سپرده گذاری در بانک شامل محدودیتی از این نوع نمی باشد.سرمایه

 پرتفویارزش روز  %5که شمود. درصمورتیگذاری میدر یک سمهم سمرمایه پرتفویارزش روز   %5بداکثر ب( 

گذاری  را در یک سهم سرمایه  پرتفویمیلیون ریال از ارزش روز  10توان تا  میلیون ریال باشد، می 10کمتر از  

 نمود.

ارزش روز  %20که گذاری شممود. درصممورتیدر یک صممنعت سممرمایه پرتفویارزش روز   %20بداکثر   ج(

را در یک صممنعت  پرتفویرزش روز میلیون ریال از ا  50توان تا میلیون ریال باشممد، می  50کمتر از  پرتفوی

 گذاری نمود.سرمایه

 (:  2سازی شماره )الگوی تنوع

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

گذاری نمود. توان در یک اوراق مشمممارکت شمممرکتی سمممرمایهرا می  پرتفویارزش روز   %15بداکثر  الف(

گذاری در اوراق بهادار دولتی و سممپرده گذاری در بانک شممامل محدودیتی از این نوع نمی سممرمایه

 باشد.

ارزش روز  %10شود. در صورتی که  گذاری میدر یک سهم سرمایه   پرتفویارزش روز    %10بداکثر   (ب

را در یک سهم    پرتفویمیلیون ریال از ارزش روز    10توان تا  یال باشد، می میلیون ر   10کمتر از    پرتفوی

 گذاری نمود. سرمایه 

 پرتفویارزش روز    %30که  گذاری شود. درصورتیدر یک صنعت سرمایه   پرتفویارزش روز    %30بداکثر   (ج

از   می  50کمتر  باشد،  ریال  تا  میلیون  روز    50توان  ارزش  از  ریال  یک  پرتفویمیلیون  در  صنعت    را 

 گذاری نمود. سرمایه 
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را که به شرح   پرتفوی، ترکیب مناسب    پرتفویمدیریت    به مشتری در زمینه    مشاورهارائه    باید در هنگام  مشاور

 بند فوق تعیین شده است، رعایت کند. 

 د( به رویت مشتری رساندن نتایج تحلیل 

درج نموده و به    "تحلیل اطالعات مشتریانفرم ثبت نتیجه  "گر موظف است نتایج تحلیل خود را در  تحلیل 

گر داشته باشد و یا ذکر موارد دیگری را رویت مشتری برساند. در صورتی که مشتری نظری مغایر با تحلیل 

گیرد، در غیر  قرار می  مشاورهالزم بداند، نظر خود را در فرم تحلیل نوشته و نظر نهایی او مالک    شاورهبرای م

( این رویه مشخص کرده است مالک 4گر با توجه به امتیاز مشتری و جدول )که تحلیل این صورت نتیجه نهایی  

 گیرد.مشتری در شرکت قرار می به مشاوره

 

 

 
 
 
 
 


