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جایگاه دیدگاهان نوین در صنعت

   شرکت مشاور سرمایهگذاري دیدگاهان نوین (سهامی خاص) در تاریخ 1390 موفق به اخذ مجوز تأسیس از سازمان بورس اوراق بهادار گردیده، تحت شماره 

418993 و شناسه ملی 10320708061 نزد اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري تهران درج شدهاست. این شرکت در تاریخ 1390/12/16 ضمن 

اخذ مجوز فعالیت، با شماره 11030 در فهرست شرکتهاي ثبتشده نزد سازمان بورس اوراق و بهادار ثبت گردید. دیدگاهان نوین تاکنون موفق به اخذ 

مجوزهاي مشاور سرمایهگذاري، مشاور عرضه، مشاور پذیرش، مشاور سبدگردانی سهام شدهاست. همچنین به عضویت انجمن مهندسی مالی ایران، کانون 

مشاوران اعتباري و سرمایهگذاري بانکی و انجمن مشاوران مدیریت ایران نیز درآمدهاست.

   دیدگاهان نوین به عنوان بزرگترین و فعالترین نهاد مالی در صنعت مشاور سرمایهگذاري، تاکنون پروژههاي متنوعی را شامل: 634 ارزشیابی سهام شرکتها

 356 امکانسنجی، 427 نظارت بر اجراي طرحها، 7 مشاور عرضه و پذیرش، 3 سبد سرمایهگذاري و یک طرح تشکیل نهادهاي مالی را با موفقیت در 

کارنامه فعالیت خود قرار دادهاست.

 به ارائه خدمات تامین مالی شرکتها و پروژهها به منظور اخذ مجوز و انتشار اوراق بهادار در بازارهاي مالی همکاري نماید. 

نسبت با توجه به دانش  و تجارب متنوع در ارائه خدمات اوراق بهادار و دریافت مجوزهاي الزم از نهاد ناظر بازار سرمایه، دیدگاهان نوین آمادگی دارد   تخصصی



    از جمله این امکانات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

      کاهش هزینه تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار نسبت به اخذ تسهیالت بانکی،

       بهرهگیري از معافیتهاي مالیاتی مطابق ماده 7، 11 و 12 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید،

       امکان سرمایهگذاري با سرمایههاي اندك.

      شفافیت اطالعات در خصوص تمامی مراحل تأمین مالی و نظارت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار،

   ابزارهاي تأمین مالی و مبناي انتشار به شرح نمایه مقابل میباشد: 

معرفی ابزارهاي نوین تأمین مالی در بازار سرمایه

    در حال حاضر نحوه تأمین مالی و تهیه منابع الزم براي انجام پروژههاي زیربنایی و بهرهبرداري از محصوالت و خدمات، به عنوان یکی از مهمترین چالشهاي 

پیش روي کشورهاي درحال توسعه مطرح است. تدبیر راهکارهاي مناسب تامین مالی از اقدامات اولیه جهت اطمینان از تحقق اهداف پروژه است. در چند 

سال اخیر ابزارهاي تأمین مالی بازار سرمایه تنوع چشمگیري یافته و خوشبختانه قابل استفاده توسط طیف متنوعی از اشخاص حقوقی میباشد.

  تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به معنی انتشار اوراق بهادار و فروش مستقیم آن به سرمایهگذاران میباشد. این شیوه تأمین مالی در تمام دنیا معموالً 

به دلیل حذف واسطهها و مواجهه مستقیم با سرمایهگذاران، از بهاي تمامشده کمتري برخوردار است. مدل تأمین مالی مبتنی بر ابزارهاي بازار سرمایه از

 تنوع باالیی برخوردار است که هر کدام از این مدلها امکانات منحصر به فردي را به متقاضیان تأمین مالی ارائه میدهند.
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 اوراق اجاره
پرداخت یکجا وجوه جمعآوري شده

قابل تبدیل به سهام

سهولت پذیرش رکن ضمانت پرداخت

مبتنی بر دارایی موجود

     در این روش ابتدا متقاضی تامین مالی (بانی)، بخشی از داراییهاي ثابت

مشهود را براي انتشار اوراق اجاره انتخاب میکند. سپس نهاد واسط مالی (ناشر) 

که از شرکتهاي زیرمجموعه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است 

داراییهاي منتخب را به صورت یک سبد خریداري میکند. همزمان ناشر 

پس از خرید داراییها مجدداً آنها را در قالب قرارداد اجاره در اختیار بانی 

قرار میدهد. 

       مدت اجاره و همچنین مبلغ اجارهبها با توافق طرفین تعیین میشود. بانی 

به موجب قرارداد اجاره باید مبلغ اجارهبها را طبق شرایطی که در قرارداد 

ذکر شده در اختیار ناشر قرار دهد. ناشر نیز اجارهبها را بین دارندگان اوراق

 تقسیم مینماید. هنگامی که مدت زمان اجاره به پایان میرسد، جریان نقدي 

حاصل از اجارهبها نیز متوقف میشود و مالکیت داراییهاي مورد اجاره نیز 

در اختیار بانی قرار میگیرد. 

  در نوع جدیدي که براي انتشار اوراق اجاره بر مبناي دارایی مطرح شدهاست   

برخی از انواع داراییهاي مالی همچون سهام نیز میتواند مبناي انتشار اوراق

 اجاره قرار گیرد.

 

 

 

 

 اوراق مشارکت

تأمین مالی به پشتوانه طرح

قابل تبدیل به سهام

نیاز به آورده نقدي از سوي ناشر

محاسبه و پرداخت سود قطعی پس از سررسید

    اوراق مشارکت از قدیمیترین ابزارهاي مالی قابل استفاده شرکتها در بازار

سرمایه است. این اوراق، به قیمت اسمى مشخص براى مدت معین منتشر

م یشود. اوراق مشارکت سندي است گویاي مالکیت دارنده آن، نسبت

به بخشی از یک دارایی حقیقی است. به عبارت دیگر این ابزار مالی به

منظور مشارکت عموم در اجراي طرحهاي عمرانی انتفاعی دولت مندرج 

 در قوانین بودجه ساالنۀ کل کشور و طرحهاي سودآور تولیدي و ساختمانی 

و خدماتی، به دولت و شرکتهاي دولتی و شهرداريها و مؤسسهها و 

نهادهاي عمومی غیردولتی و مؤسسهها عامالمنفعه و شرکتهاي وابسته 

به دستگاههاي مذکور و همچنین شرکتهاي سهامی عام، خاص و 

شرکتهاي تعاونی تولیدي اجازه داده میشود قسمتی از منابع مالی 

مورد نیاز براي اجراي طرحهاي مذکور شامل منابع مالی الزم براي تهیه 

مواد اولیه مورد نیاز واحدهاي تولیدي را از طریق انتشار و عرضه عمومی

 اوراق مشارکت تأمین نمایند.



 اوراق مرابحه

 اوراق سفارش ساخت

تأمین مالی 100% طرح

مصرف وجوه و پرداخت به بانی بر اساس پیشرفت پروژه

عدم نیاز به آورده نقدي بانی

به پشتوانه برنامه خرید

محدودیت تأمین مالی در خصوص خرید کاالي خارجی

پرداخت به فروشنده

      اوراق مرابحه جهت خرید زمین، ساختمان، تأسیسات، ماشینآالت، وسایل

حمل و نقل، مواد و کاال انتشار مییابد. منابع تأمینشده در این روش

به ازاي دریافت کاال مستقیماً به حساب فروشنده واریز خواهد شد. به عبارت

 دیگر وجوه حاصل از انتشار اوراق مرابحه در اختیار متقاضی تأمین مالی

 قرار نخواهد گرفت. در این روش نهاد واسط مالی وجوه حاصل از انتشار

 اوراق مرابحه را صرف خرید کاالي مورد نظر بانی میکند. سپس کاال 

در قالب فروش اقساطی به بانی تحویل داده میشود. بانی نیز متعهد به 

      دارندگان اوراق سفارش ساخت به صورت مشاع مالک دارایی مالی هستند تأمین تعهدات در مقابل سرمایهگذاران خواهد بود.

که براساس عقد استصناع حاصل شدهاست. این اوراق قابل مبادله در بازار

 ثانویه بوده و داراي بازده معین است. این ابزار مالی با هدف ایجاد ابزاري 

جدید در زمینه تأمین مالی شرکتها و به ویژه تأمین مالی پروژهها طراحی

  طراحی اوراق استصناع در راستاي تأمین مالی پیمانکاري و تأمینشدهاست.
 مالی پروژهمحور شکل میگیرد. وزارتخانهها، شهرداريها، شرکتهاي دولتی 

و بخش خصوصی براي تأمین مالی طرحهاي عمرانی و توسعهاي میتوانند

 از طریق انتشار اوراق سفارش ساخت اقدام کنند.

 اوراق سلف موازي استاندارد
مبتنی بر کاال و قابل عرضه در بورسهاي کاالیی

کوتاه مدت

سود بین دورهاي ندارد

  اوراق سلف موازي استاندارد ابزار تأمین مالی کوتاه مدتی است که بر

 مبناي قرارداد سلف منتشر میشود و بر اساس آن عرضهکننده مقدار

 معینی از دارایی پایه را در ازاي بهاي نقد به فروش میرساند تا در دوره 

تحویل به خریدار تسلیم نماید. دارنده اوراق در سررسید میتواند نسبت

 به تسویه نقد یا دریافت کاال اقدام کند. معموالً دوره عمر اوراق یکساله

 است و سود به دارندگان اوراق در طی دوره پرداخت نمیشود.



 اوراق قرضالحسنه

بدون سود

مبتنی بر اهداف خیر خواهانه و عام المنفعه

پرداخت یکجا وجوه جمعآوري شده

افزایش نقدینگی متقاضی

حداکثر تأمین مالی به میزان مطالبات

   اوراق رهنی بهمنظور خرید مطالبات رهنی منتشر میشود. بانکها 

و موسسات مالی و اعتباري میتوانند به وسیله تسهیالت مبادلهاي اعطایی 

به مشتریان و اوراق بهادار نمودن آن به منابع قابل توجهی دست یابند.

 بهبود کفایت سرمایه بانکها، افزایش قدرت وامدهی، تنوع بیشتر فرصتهاي

 سرمایهگذاري، خروج از انجماد منابع بانکی، تقویت بازار بدهی و رونق در 

بخش مسکن و صنایع وابسته از مزایاي این اوراق است. 

     اوراق قرضالحسنه اوراق بهاداري است که براساس قرارداد قرض بدون بهره

 منتشر میشود و به موجب آن قرارداد، ناشر اوراق به میزان ارزش اسمی آنها 

به دارندگان اوراق بدهکار است و بایستی در سررسید به آنان بپردازد. اشخاص

قابلیت ترکیب بانی و ناشر

 اوراق رهنی

 حقوقی میتوانند براي انجام طرحهاي عامالمنفعه یا براي ایجاد ارتباط بین 

صاحبان وجوه که قصد دارند بخشی از وجوه خود را به صورت قرضالحسنه 

در اختیار نیازمندان قرار دهند و متقاضیان وام قرضالحسنه، از ابزار مالی

 اوراق قرض الحسنه استفاده کنند. 



پرداخت یکجا وجوه جمعآوري شده

     شرکتها همواره در حال انجام تراکنشهاي مالی مختلف هستند 

و به همین دلیل بخشی از داراییهاي آنها به صورت حسابهاي

 دریافتنی در صورتهاي مالی ثبت میشوند. این دیون که در زمانهاي 

مقرري از بدهکاران آنها وصول میشود بخشی از دارایی شرکت را

 تشکیل میدهد که تا موعد تصفیه آن در دسترس شرکت نیست اما 

وجود بخش نقدینگی براي شرکت ضروري بوده و امکان حصول 

منفعتهاي بیشتر را براي شرکت فراهم میسازد. 

شرکتها با تنزیل حسابهاي دریافتنی، در قالب اوراق خرید دین

میتوانند به نقدینگی دست یابند.

 اوراق منفعت

پرداخت یکجا وجوه جمعآوري شده

    اوراق منفعت بیانگر مالکیت دارندة آن بر مقدار معین خدمات یا منافع

 آینده از یک دارایی بادوام است که در ازاي پرداخت مبلغ معینی به وي

 منتقل شدهاست. اوراق بهادار منفعت میتواند در دو بخش واگذاري منافع 

آینده داراییهاي بادوام و واگذاري خدمات آینده بهکارگرفتهشود.

   در واگذاري منافع آینده داراییهاي بادوام، صاحبان دارایی بخشی از 

 منافع دارایی، اقدام به انتشار اوراق منفعت مینماید. دارندگان اوراق نیز

 در آینده از آن منافع بهرهمند خواهندشد؛ یا آن را در بازار سرمایه به 

دیگران واگذار کنند. به صورت مشابه، شرکتها و مؤسسههاي خدماتی

 نیز میتوانند براي تأمین سرمایه در گردش یا توسعه فعالیتهاي اقتصادي 

بخشی از خدمات آینده خود را واگذار کنند.

 اوراق خرید دین

افزایش نقدینگی شرکت متقاضی

حداکثر تأمین مالی تا میزان مطالبات شرکت

مبتنی بر دارایی موجود

حداکثر تأمین مالی به میزان منابع حاصله از دارایی بادوام



  صندوق سرمایهگذاري زمین و ساختمان

این صندوقها با هدف تأمین مالی پروژههاي ساختمانی با کاربريهاي تجاري

 اداري و مسکونی تاسیس میشوند و در قالب یک شخصیت حقوقی با تجمیع 

وجوه سرمایهگذاران، در پروژههاي ساختمانی سرمایهگذاري میشوند. اداره این

 صندوقها توسط ارکان انجام میشوند. بهرهمندي از سود ناشی از ساخت و فروش

 واحدهاي ساختمانی پروژه حتی براي سرمایهگذاران با سرمایههاي اندك، حفظ

 قدرت خرید سرمایهگذار در برابر افزایش قیمت زمین و ساختمان در منطقه اجراي

 پروژه، بستر امن سرمایهگذاري با توجه به ارکان نظارتی، نقدشوندگی باال و شفافیت 

از مزایاي صندوق سرمایهگذاري زمین و ساختمان است.

 گواهی سپرده

ابزار بازار پول

قابلیت معامله در بازار سرمایه

پرداخت یکجا وجوه جمعآوري شده

به طور کلی گواهی سپرده سندي است که داراي سررسید و همچنین نرخ 

سود معین است. وجوهی که در قالب گواهی سپرده سرمایهگذاري میشود 

باید طی دوره معین در پروژه تعیین شده هزینه شود.

   یکی از روشهاي تأمین مالی قابل اجرا در کشور استفاده از وجوه اندك

 سپردهگذاران در سیستم بانکی و جمعآوري آنها از طریق طرح سپرده 

مدتدار ویژه سرمایهگذاري و سوق دادن این منابع در طرحهاي تولیدي 

و توسعهاي اشخاص حقوقی متقاضی این سپرده میباشد.

 در قبال ایجاد این نوع سپرده، گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاري 

عام و یا خاص صادر و اعطا میشود. با توجه به ریسک اندك و بازدهی

 نسبتاً باالي این نوع اوراق، در صورت پذیرش و قابلیت معامله این اوراق 

در بازار سرمایه جذابیت خاصی براي سرمایهگذاران خواهد داشت. 



 صندوق سرمایهگذاري پروژه

   موضوع فعالیت صندوق، جمعآوري منابع مالی الزم از متقاضیان

پروژه است.  سرمایهگذاري و اختصاص این منابع به منظور ساخت 

پروژه ایجاد    در این صندوق، یک شرکت سهامی خاص به نام شرکت 

میگیرد.   و عملیات اجرایی پروژه را براساس طرح توجیهی به عهده 

  تامین مالی شرکت پروژه توسط صندوق پروژه و از طریق عرضه 

عمومی واحدهاي صندوق به عموم انجام میشود. تا قبل از پایان 

پروژه، مالکیت شرکت پروژه با صندوق خواهد بود و با اتمام پروژه

شرکت پروژه از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده و واحدهاي

 سرمایه گذاري صندوق تبدیل به سهام شرکت پروژه میشود. دارندگان 

سهام شرکت میتوانند نسبت به نگهداري و یا فروش سهام خود 

تصمیمگیري نمایند.

پذیرش سهام شرکت در بازار سرمایه 

   بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور نقش مهمی در جذب 

پساندازها و منابع مالی کوچک مردم و تخصیص آنها در جهت تأمین مالی

 طرحهاي بزرگ اقتصادي دارد. تردیدي نیست که رشد اقتصادي توسعه 

رفاه و عدالت اجتماعی و گسترش ساز و کارهاي تأمین مالی در گرو 

رشد بازار سرمایه به تناسب سایر اجزاي سیستم اقتصادي است.

   ورود شرکتها به بازار سرمایه ضمن کمک به رشد بازار سرمایه به تعالی 

و رشد آنها در فضاي رقابتی و شفاف منجر شده و نام و اعتبار آنها را 

در جامعه ترقی میبخشد.



    تعیین قیمت سهام و اوراق بهادار شرکت،

    افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه سرمایه،

    برخورداري از مشوقهاي دولت و بورس مانند معافیت مالیاتی،

    سهولت تأمین مالی شرکتها،

    سهولت تأمین مالی از سامانه بانکی در مقایسه با شرکتهاي غیر بورسی،

    سهولت در تغییر ترکیب سهامداران و انتقالپذیري مالکیت،

    آشنایی جامعه با واحدهاي اقتصادي و ابزار بازاریابی محصوالت شرکت،

    ارزیابی بهتر عملکرد مدیریت شرکت،

    افزایش اعتبار داخلی و بینالمللی،

    تسهیل وثیقهگذاري سهام توسط سهامداران،

مزایاي پذیرش شرکتها در بازار سرمایه

  ارتقاء سیستمهاي اطالعات حسابداري و کنترلهاي داخلی شرکت به تبع

 استقرار نظام راهبري شرکتی،

    امکان استفاده از مشارکت عمومی در توسعه شرکت،

    استفاده از معیاري مناسب براي مقایسه شرکت با سایر شرکتها در صنعت 

مشابه و نیز در مقایسه با وضعیت کل صنایع در بین شرکتهاي پذیرفته شده،

    بهبود ساختار مالی و اقتصادي شرکت در نتیجه رعایت الزامات پذیرش 

اوراق بهادار،

   ایجاد انگیزه در کارکنان از طریق طرحهاي واگذاري اوراق بهادار،

  بهبود سالمت شرکت با رعایت مقررات بورس و حسابرسی مستقل،

    افزایش قدرت چانهزنی شرکتها.

بدون تردید پذیرش شرکتها در بازار سرمایه، عالوه بر توسعه بازارهاي مالی، به تقویت تأمین مالی شرکتها کمک میکند. مزیت پذیرش شرکتها در بازار 

سرمایه به شرح ذیل است:
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