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مریمرمضانیان 

صندوقازسرمایهگذارانجدا

میدهند؛مدیریت
استکهسرمایهگذارانمنابعرادرآنقرار 

سرمایهگذاریخصوصینهادی

است و مدیر صندوق منابع را به سرمایهگذاری در شرکتهای سهامی خاص یا شرکتهای خارج از بورس تخصیص
دستورالعملهای سازمان

مناسبتری برای  private equityباشد ،اما در 

سهامیهای خاص» ترجمة 

میدهد .شاید کلمة «

نامگذاری شدهاست،منهمازهمیناصطالح استفاده
سرمایهگذاریخصوصی»  

قهای
بورسایننوعصندوقها« ،صندو 

میکنم .

یکی از تدابیری که در دنیاهم تجربه شده وجود ساختار شریکمدیریتی 3و
شریک با مسئولیت محدود 4است که سهامداران را از مدیریت جدا میکند.
گذاریمیکنند،


همدرصندوقمبالغکمیسرمایه
البتهخودشرکایمدیریتی 
آنکه سهام اکثریت داشتهباشند،اما عمدة تصمیمات رااتخاذ میکنند.
بدون  
اینموردیبودکهدر قانونتجارتکشورماوجودنداشت وهرکس درهر
میگذاشت ،بیشترین حق رأی و اعضای
شرکتی بیشترین منابع مالی را  
بهنوعیدستاوبود.دردستورالعمل
تمدیرهراداشت؛درنتیجهمدیریتهم 
هیأ 
سازمانبورسدرموردصندوقهایخصوصیسعیشده تاحدزیادیجدایی
سرمایهگذارانانجامشود .

مدیریتاز


سرمایهگذاریخصوصی 

گذاریدرصندوق


هایسرمایه
استرات 
ژی

سرمایهگذاری عرضهمیشودتانشاندهمبراساس دستورالعملِ سازمانبورس،ازمیان

استراتژیهای

دراینبخش ،عمدة 
انواعمختلف،نوعایرانیبیشتربهکداماستراتژیشباهتدارد .
ننوعسرمایهگذاریبیشتردرحوزةسرمایةپرمخاطرهیا  venture capitalقرار

سرمایهگذاریجسورانه:5ای

.1
دستورالعملصندوقهایجسورانهتصویبشدهاست؛دراینصندوقهابانیانعموماًسهام

داردودرایرانهم
انجاممیشودکهدرمراحل

بنیان7
هایدانش 


وشرکت
گذاریدراستارتاپها6

میدارند.عمدتاًاینسرمایه
اقلیتبر 
هستند.ایننوعسرمایهگذاریدرایراننیزوجودداردوچندینمدلVCهادربورس حضورداشته

اولیةعمرخود
موفقیازایننوعسرمایهگذاریبهدستنیامدهباشد،چراکهسازمان

کنند.شایدتابهحالتجربة بسیار


فعالیتمی
و
صندوقها  10میلیارد تومان در نظر گرفته است و عموماً سرمایهگذاری در

بورس کف سرمایه را برای این 
شرکتهایکوچکانجامشدهاست.دربرخیمواردخوبعملشدهودربرخیخروجیموفقینداشتهاست .
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. private equity
 .2اینمتنازنوارصوتیسخنراندرجلسةدهمدرس«مباحثمنتخبمالیِ»دانشکدةمدیریتواقتصاددانشگاهشریفدرروز 11آذر 1399استخراجشدهاست.متن

ویرایششدهبهتأییدایشانرسیدهاست.متننوشتاریاولیهراپارساپورقاسمتهیهکردهاست.

نوشتاریازنظرمحتواییهیچتفاوتیباارائةسخنرانندارد،واندکجملههای
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8
گذاریدرهیچیکازدستورالعملهایسازمانبورسدیدهنشدهاست؛


:ایننوعسرمایه
سرمایهگذاریدررشد

.2

گذاریکهبخواهیدازیکتیم قویحمایت کنید ،دریکشرکتبالغسهاماقلیتبردارید،


یعنیایننوعسرمایه
وکمکبکنیدکهشرکترشدکندوتزریقسرمایهانجامدهید،درایرانفعالًدستورالعملندارد .
صندوقهای خصوصی تصویب کرده است ،بیشتر

سرمایهگذاری تملکی :9در دستورالعملی که سازمان برای 

.3
سرمایهگذاریتملکیتشویقشدهوتوسعهدادهشدهاست.درایننوعسرمایهگذاریمعموالًازاهرممالیاستفاده

میشود،ونوعیخریداهرمی10سایرشرکتهارخمیدهد .
میافتد؛ دلیلآندرادامهبیشترتوضیحداده
 .4ساختاردهیمجدد:11بحثساختاردهیمجدددرایرانکمتراتفاق 
خواهدشد .

سرمایهگذاری

سرمایهگذاری

دررشد

جسورانه

ساختاردهی

سرمایهگذاری

مجدد

تملکی

هایسرمایهگذاریخصوصی 


گذاریصندوق

هایسرمایه

استراتژی
شکل.1



همانطور که گفته شد ،عمدة فعالیت صندوقهای جسورانه در

مالیمرحلهایدارندوروزاولکل

استارتاپها استکه معموالً تأمین 

پول را به شرکت تزریق نمیکنند .عموماً یک سری شاخص کلیدی
عملکرد( 12اهداف) برای شرکت هدف تعریف میشود و با تحقق آن
میشود.بااینکارریسک
مرحلهایانجام 

اهداف،تزریقمنابعبهصورت
ةاستراتژیها

بهتناسب بقی
.ایننوعسرمایهگذاری 

صندوقکاهشمییابد
ریسکباالتریدارد .
گذاریهای جسورانه

گذاریهای رشدی شاید در قالب سرمایه


سرمایه
وشرکتهاییکهدرمراحلاولیةرشدخودهستند،موردنظر

هایبالغهدفقرارنمیگیرند


شرکت
اتفاقبیفتد،ولیعموماً
است .
صندوقها باید نفوذ و کنترل

بهوضوح آورده شده که 
صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی سازمان  ،

در دستورالعمل 
صندوقهای ایرانی عمالً باید استراتژی تملکی داشته باشند .اگر

ازاینرو 
قابلمالحظه در شرکتهای هدف داشته باشند؛  

درقالبشرکتهاشدنی

درقالبصندوقهاعملیباشد،

آنکه
بخواهندازاهرمبرایتملکاستفادهکنند،اینکاربیشتراز 
است.البتهگرفتنتسهیالتهمدراساسنامةصندوقدیدهشدهاست .
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میشود که
شرکتهاییانجام 

استراتژیساختاردهی مجددبیشتردرمورد 
اوضاعخوبیندارند،درمراحل ورشکستگی هستند ویامشکالتبزرگ
حقوقیوکارگریدارند؛ازاینرو کلساختارشرکتبایدتغییرکند.تا
زمانی که خرید اکثریت سهام شرکت سرمایهپذیر رعایت شود ،از نظر
دستورالعملهای سازمان ،ظاهراًمنعیبرایاستفادهازایناستراتژیوجود

ندارد .ولی با توجه به پیچیدگیهای عملیاتی این استراتژی (حل مسائل
ایناستراتژیسرمایهگذاریدرطول

حقوقی،کارگریو)...ممکناست
عمریکهبرایصندوقهایسرمایهگذاریخصوصیدرنظرگرفتهشده،

قابلاستفادهنباشد .

سرمایهگذاریخصوصی 

عملیاتیصندوق

زمانبندی


آنکهبخواهندفعالیتخودراآغازکنند،دوره-
اکثراینصندوقهاقبلاز 

اینصندوقهابرای

همانطور کهاشارهشد ،
ایبرایجذبسرمایهدارند .
وسرمایهگذاریدراینصندوقهابرای

گذارانخردطراحینشده 


سرمایه
موردهدفاینصندوقها

مناسبنیست.سرمایهگذاران خردجامعة 

آنان 
کند.همهجایدنیاهمبه

نیستندوحضورشانبهصندوقهیچکمکینمی
صندوقها مناسب سرمایهگذاران پیچیدهتر 13و

این شکل است .این 
سرمایهگذارانیکهمنابعمالیزیادی

سرمایهگذارانواجدشرایط 14است؛ 

دارند و میخواهند بخشی از سرمایة خود را به این صندوقها اختصاص
دهند؛ به دنبال آن نیستند که زندگی خودشان را بفروشند و در این
گذاریکنند.ایننوعسرمایهگذارانباماهیتبلندمدتو

صندوقهاسر 
مایه

هایسرمایهگذاریخصوصیآشناهستند .


ریسکباالیصندوق
درایرانهمکاریکهخودمابرایصندوقانجامدادیمبههمین شکل
بهنوعی
راهاندازی صندوق ،مذاکراتمان را شروع کردیم و  
بود .قبل از  
ثبت سفارش 15انجام دادیم .درواقع با سرمایهگذارانی که عالقهمند به
سرمایهگذاری بودند ،با برگزاری جلسات خصوصی و در قالب

رویدادها ،مذاکرات مشخص انجام شد .بر اساس بسیاری از
بینالمللی ،شما نمیتوانید برای صندوق
دستورالعملها و استانداردهای  

سرمایهگذاری خصوصی در تلویزیون تبلیغ کنید ،و از این طریق

سرمایهگذارانخُردجمعکنید.معموالً جلساتمربوطبهجذبسرمایه

انفرادیوحضوریاتفاقمیافتد.ماهمتالشکردیمهمینروندرادرکشوردنبال کنیمو البتهکارزمانبری

به صورت 
است .
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اینصندوقهابهصورتصندوق

جذبسرمایهگذاررفتیماینبودکه

ازدالیلدیگریکهقبلازراهاندازیصندوقبهدنبال

پذیرهنویسی ،برابر مبلغی که برای صندوق از سازمان مجوز
سرمایهگذاری با سرمایة ثابت 16هستند .درواقع ،اگر در روز  

بازگرداندهمیشود.بنابراین،

صندوقابطالخواهدشدومنابعسرمایهگذاران

گرفتهاید،نتوانیدجذبسرمایه کنید ،مجوز

پذیرهنویسی عامخیلیحساببازکرد ،چراکهبرایمثالاگرسرمایة صندوق 100واحدتعریفشدهباشدو
نمیتوانروی 

صندوقابطالخواهدشد.قبلازراهاندازیصندوقبایدمذاکرات

پذیرهنویسی  95واحدسرمایهجذبکنید ،
شمادر روز  
انجامشودوسرمایهبستهشود .

صندوقها تعهدی 17است ،یعنی نیازی

سرمایهگذاری است .البته ساختار این 

سالهای اول فعالیتصندوق موضوع مطرح 

سرمایهگذارانکلپولراتزریقکنند؛کافیاست بخشیازسرمایةتعهدیبهحساب

پذیرهنویسی،
نیستکهدرروزاولِ  
دستورالعملهای ایران این میزان  35درصد است ،یعنی  35درصد از کل سرمایه در روز اول به

صندوق واریز شود .در 
هایسرمایهگذاریراشناساییکند،


فرصت
حسابصندوقواریزمیشود .مدیرصندوقفرصتخواهدداشتتا درآینده

سرمایهگذاری صندوق پیشنهاد دهد ،و در صورت موافقت و نهاییشدن تمام موارد ،مجدداً فراخوان

آنها را به کمیتة 
کهتعهدکردهاند،بهحساب

دیگرازمیزانسرمایهایرا

بهسرمایهگذاراناعالمکندکه10درصد

سرمایه18بدهد.برایمثال،
دستورالعملهایسازمانبورسحداکثر4

سرمایهگذاریدردنیابین2تا3سالاست؛ایندورهدر

صندوقواریزکنند.دورة
سالاولفعالیتصندوق،فراخوانسرمایهازسرمایهگذارانممکناستو

سالدرنظرگرفتهشدهاست؛ یعنیحداکثر در  4
سرمایهگذاریکرد .

درشرکتهایهدف

اینوجوهرامیتوان
از روزی که سرمایهگذاری در شرکت هدف انجام میشود بحث مدیریت ،بهبود ساختارها و کمک به سودآوری آن
بخواهدازاینشرکتخارجشدهوسهامشرابفروشد،ادامه

شرکتدردستورکارقرارمیگیردواینتازمانیکهصندوق
.عمراینصندوقهادرایران 7سالدرنظرگرفتهشدهاست .البتهاگرصندوقنتوانددر طی ایندورهازشرکت

مییابد
هایسرمایهگذاریخصوصیدر


د.عمرصندوق
میتواندتایکیادوسالدیگرایندورهراافزایشدا
هدفخارجشود  ،
دنیابین10تا12سالاست.ایندورهدرایران7سالهدرنظرگرفتهشدهاست،وسالآخربرایامورمربوطبهتصفیهدرنظر
سرمایهگذارانبازگرداندهشود .

کلداراییهابایدبهفروشبرسدوکلمنابع(اصلوسود)به

گرفتهشدهاست؛دراینسال
هایسرمایهگذاریخصوصیدرایران 


ساختارصندوق
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انواعسهامداران 

برایاینصندوقهامشخصشدهاست.

اینگونهاستکهدوگروهسهامدار
تعریفشدهبه 

ساختاریکهبرایاینصندوقها

یک گروه مؤسسان هستند که واحدهای سرمایهگذاری ممتاز خواهند داشت؛ گروه دیگر سرمایهگذاران عادی یا «سایر
سرمایهگذاریعادیخواهندداشت.تفاوتواحدهایعادیوممتازعمدتاًدرایناست

سرمایهگذاران»هستندکهواحدهای

درحالیکهدارندگانواحدهایعادیحق

دارندومجمعصندوقراتشکیلمیدهند،

کهدارندگانواحدهایممتازحقرأی
کنند.سازمانبورسبازارثانویهایبرای واحدهایعادی درنظرگرفتهاست؛ دارندگان


ندارندوفقطسرمایهتزریقمی
رأی 
یعادیمیتواننددربازارثانویهواحدهایخودرابهفروشبرسانند.خروجدارندگانواحدهایممتازآساننیستو

واحدها
بایدبهتأییدسازمانبورسبرسد.مؤسسانکسانیهستندکهدردنیاباعنوان«سرمایهگذارانقابلاتکا»19آنانرامیشناسند،و
دستورالعملهای خارجی

حقوقخاصی برایشان درنظرگرفتهشدهاست.دستورالعمل مورداستفاده درایرانهماز همان
امکانپذیرکنند .
حضورسهامدارانممتازدرنظارتبرصندوقهارا 

الگوبرداریشدهاست؛سعیکردهاندبااینترکیب،
درصدواحدهایصندوقهایخصوصیدرایرانممتازاستو 70درصدواحدهاعادیاست و مؤسسان باید

حداقل 30
حداقلسهشخصحقیقییاحقوقیباشند .


ارکانصندوق 

تصمیمگیرمدیرصندوقاست.مدیر

اصلیترینعضورکن
تصمیمگیرونظارتی .

ارکانصندوقرامیتوانبهدوگروهتقسیمکرد:

صندوقبایدنهادمالیدارایمجوزازسازمانبورسباشد.درمتناولیةدستورالعملبهاینضرورتاشارهنشدهبود؛کافیبودمدیر
تجربة اینکارراداشتهباشدوصالحیتشراسازمانتأیید کند .ولیبهدلیلنگرانیسازمانبورسدرموردنهادهاوابزارهای
جدید،برایحفظنظارتجدیبرصندوقهایخصوصی،اینمقرراتتغییریافت.همچنیننمیتوانمدیرراازتمامنهادهایفعال
گذاریمیتوانند

،سبدگردانهاومشاورانسرمایه

سرمایه،هلدینگها

شرکتهایتأمین

زیرنظرسازمانبورسانتخابکرد؛صرفاً
سرمایههای

مدیراینصندوقها باشند.بهدلیلمقرراتیکهازسویدیگربانکمرکزیوضعکردهاست،درحالحاضر تأمین 
مدیراینصندوقهاانتخابشوند .

بانکیهمنمیتوانندبهعنوان



سرمایهگذاری 

کمیتة

صاحبنظر در بحث

سرمایهگذاری 20تشکیل دهد؛ این کمیته متشکل از اشخاص 

مدیر صندوق وظیفه دارد یک کمیتة 
گذاریوصنعتیاستکهصندوققصدسرمایهگذاریدرآنرادارد.مسئولیتتمامتصمیماتسرمایهگذاریبر


سرمایه
پاسخگوباشد .
دوشاینکمیتهاست.البتهاگرازاینکمیتهخطاییسرزند،مدیرصندوقهمباید 
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اعضاینظارتی 

اعضاینظارتیمتولیوحسابرسهستند.اگرمدیرصندوقبخواهدازحسابصندوقهرچکیبکشد،متولیبایدآنراتأییدکند.
ماههوساالنهصورتهایمالیصندوقرامورد بررسی قرارمیدهدوازتطابقآنها بااستانداردهای

حسابرسهمبه صورت  6
هامیتوانستند
متولی 
حسابداریاطمینانحاصلمیکند.هردویایندوعضونظارتازمؤسساتحسابرسیانتخابمیشوند.قبالً 
ادرصندوقهایمختلف ،وامکان

سرمایهگذاری همباشند ،امابهدلیلدرگیریاکثرآنه

شرکتهایمشاورة 

نهادهایمالی مثالً 
بروزتعارضمنافعبافعالیتصندوق،سازمانبورساکثرنهادهایمالیرابهعنوانمتولیقبولنمیکند .
میتوانددر
شخصیتحقوقیمستقلثبتمیشودوازسازمانمجوز فعالیت میگیرد وبااینمجوز 

بهعنوان 
صندوقخود 
میشود،مؤسسان
گذاریکند.ازروزاولیکهدرخواستمجوزبرایراهاندازیصندوقداده 


سرمایه
سرمایهپذیر

شرکتهای

تأمینشده باشد،مؤسسان مشخصشدهباشندوسازمان
صندوقبایدمشخصباشند.خالصهاینکه 30درصدسرمایهباید 
صالحیتآنانراتأییدکندواینهابایدحداقلسهشخصحقیقییاحقوقیباشند .
سرمایهگذاریبرابر

ردنتوانندآنواحدهارابخرند،کف

سرمایهگذارانخُ

اینکه
بازارثانویهایدارندوبرای 

واحدهایعادی
 100میلیونتومان( 1000واحد 1میلیونریالی) تعریف شدهاست تاهرکسنتوانددرصندوقهایخصوصیمشارکت
مابرایصندوقخودماناینکفراباالتربردیم.اینصندوقهادربازارِ

کفسرمایهگذاریقابلافزایشاست؛ مثالً 

کند.
میشوندوواحدهایآنقابلمعاملهاست .
پذیرهنویسی 
ابزارهاینوینمالیفرابورس 


قیمتگذاریواحدهادرزمانمعامالتثانویه 


هایدیگرخالصارزشروزداراییها21محاسبهمیشود؛بااینتفاوتکهاینرقمبر


هایخصوصیمشابهصندوق

صندوق
برای
اساس ارزش دفتری 22شناسایی میشود ،چراکه شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای خصوصی که صندوق روی آنها
سهاماینشرکتهاتازمانیکهمعاملهنشوندقابلاتکا

ارزشگذاری
قیمتروزانهرویتابلویبورسندارند .

سرمایهگذاریکرده،

اینشرکتهااقدامکند.فعالً سازمانبورساعالمکردهکهخالصارزشروزدارایی

ارزشگذاری 
نیستندونهادثالثی بایدبه  
(بهایتمامشده)بایدبراساسقیمتخریداریشرکتمنتشرشود،ولیدرمعامالتثانویهواحدهابراساسبرداشتوتحلیلبازار
گذاریمیشوند.برایمثال ،زمانیکهشماشرکتی بابرندمعروفراخریداری


هاوعرضهوتقاضاقیمت

ازعملکرداینشرکت
میکنید،برداشتسرمایهگذارانایناستکهاینشرکترشدخوبیخواهدداشت .
سهامداران عادی در زمان توزیع عواید و اصل سرمایه نسبت به مؤسسان اولویت دارند و در نتیجه ریسک اصلی را مؤسسان

میپذیرند .


صندوقسرمایهگذاریخصوصی 

سبدداراییهای

پذیرهنویسیو65درصدمطابقفراخوانمدیر
پرداختدراینصندوقهاتعهدیاست35.درصدازکلسرمایهزمان 

گفتهشدکه
رامیتواندریکشرکتسرمایهگذاریکرد؛بااینکارصندوقسبدیاز
انجامخواهدشد.حداکثریکسومازسرمایةصندوق 
داراییها تشکیل میدهد و توزیع ریسک انجام میشود .رویکرد سرمایهگذاری کنترلی است و حداقل باید نفوذ مؤثر در
تمدیرةآنشرکتوجودداشتهباشد.دلیلاینموضوعهمتاحدودیمشخصاست؛حقوقسهامداراناقلیتدرایرانخیلی
هیأ 
ایدههایشان رادرشرکتپیادهسازی کنند.بهعالوه ،این
اقلیتنتوانستهاند 

تعریفشده نیستودربسیاریاز اوقات ،سهامداران 

امکانوجوددارد کهصندوقزمانخروج نتواندسهامخودرابهفروشبرساند،چراکه سهاماقلیتبرایبسیاری ازسهامداران
استراتژیکجذابیتنداردوبهطورکلیصندوقدرشرکتِهدفگیرمیافتد .
21
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سرمایهگذاریکند.اگرپولیدرحسابصندوق

توانددرشرکتهایخارجازبورس

صندوقبامنابعیکهدردستداردصرفاً 
می
صندوقنمیتواندمنابعرا

یادراوراقدرآمدثابتسرمایهگذاریکند.

آنرادربانکسپردهگذاری

فقطمیتواند 

باقیبماند ،
جذبشده از سرمایهگذاران ،صرف

دریافت و با آن به خرید سهام بورسی اقدام کند .بهعالوه ،تا زمانی که  75درصد منابع 
سرمایهگذارینشود ،امکانفراخوانسرمایةجدید وجودنخواهدداشت.اینساختارِ فراخوانسرمایهاینحُسنراداردکهمنابع

بدوناستفادهدرصندوقباقینمیماند؛خوابسرمایهباالنمیرود؛وبازدهیکلصندوقکاهشنمییابد.درواقعبرایشناسایی
نمیتوانددرخواستسرمایةجدیدکند .
ترشرکتهایهدف،مدیرعمالًتازمانیکهپولقبلیرامصرفنکرده ،


سریع


هایسرمایهگذاریخصوصی 


مجمعصندوق

همانطور که گفته شد ،مؤسسان یا دارندگان

واحدهایممتازمجمعصندوقراتشکیلمیدهند.

تعیین و تغییر مدیر صندوق ،تأیید ترکیب اعضای
سرمایهگذاری،تعیینوتغییرمتولیونصبو

کمیتة
عزل حسابرس جزو وظایف مجمع است .اگر هر
بهدرستی انجام
یک از این ارکان وظایف خود را  
ندادند ،مجمع صندوق میتواند آنها را تغییر دهد.
کارسادهاینیست،

البتهتغییرمدیرصندوقدرایران
همانطورکهدرقوانینبسیاریازکشورهاهمتغییر
گیریهانقش داشتهباشند.


گذاراناصلیبایددرتصمیم

سرمایه
شریکمدیریتیکارسادهاینیست.اصلبرایناستکه 

مجمعفقطزمانیمیتواندمدیرصندوقراتغییردهدکهمدیرعمداًخطاییمرتکبشودیادرشرایطخیلیخاصبادوسوم

آرامیتواندمدیرراتغییردهد .
بهنوعی غیرمستقیم دخالتونظارتدر
اعضایکمیتهرامدیرمعرفیمیکندومجمعبایدآنراتأیید کند؛یعنیمجمع 
سرمایهگذاریحداقلبایدسهعضوداشتهباشدوتمامیتصمیماتصندوقراکمیته

تصمیماتسرمایهگذاریدارد .کمیتة 
چشمسرمایهگذارانعادیدرصندوقاست.

عملیاتصندوقنظارتمیکندودر واقع بهنوعی 

اتخاذمیکند.متولینیزبر

متولینظارتمیکندکهعملکردمدیربرمبنایاساسنامهباشدونحوةمصرفمنابعرازیرنظردارد .

هایسرمایهپذیردربارةصندوق 


گذارانوشرکت

سرمایه
سواالت

صندوق سرمایهگذاری خصوصی نهادی جدید در کشور است و جذب سرمایهگذار برای آن کار راحتی نیست.
سرمایهگذاران خصوصی اطالعات بسیار کمی از این صندوقها دارند و نمیدانند که ساختار آن به چه شکل است و

سرمایهگذاریبلندمدتصورتمیگیرد .

سرمایهگذاری مالی خیلی

سرمایهپذیرها هم سواالت بسیاری دربارة این صندوقها دارند .برای شرکتهای سرمایهپذیر ،

گذاریازشرکتهادارند؛ پیرامون نحوة


هایسرمایه

شدنصندوق
تعریفشده نیست .عموماً سؤاالتی دررابطهبانحوة خارج

اینکه پسازخروجصندوقچهکسیقراراستواردشرکت
خروجصندوقازشرکتابهامدارند .مدیرانشرکتازبابت 
جمعبندیکردهوپاسخدهیم .
صندوقهارادرست 

میکندسعیکنیماینسؤاالتدرمورد
شود،بیمدارند.همةاینهاضروری 
بخشیازاینابهاماتازاینجاناشیمیشودکهتابهحال اینصندوقهادرایران عملکردنداشتهاند،ونمیتوان براساس
بینالمللیاستفادهکنیم.باورمابر
درموردآنهابهسرمایهگذارانتوضیحداد.بههمیندلیل،مجبورمیشویمازآمار 

مستندات

7

صندوقسرمایهگذاریخصوصی نهادمناسبیاستکهدرایرانهمزمینةجدیدارد،ودربازارسرمایهشایع

ایناستکه
خواهدشد.اگرنمونةموفقیراهبیفتد،مطمئناًکاربقیةصندوقهاخیلیآسانترپیشخواهدرفت .


هاازدیدسرمایهگذاران 


فرصت



سرمایهگذاری :در حال حاضر سرمایهگذاران بازار سرمایة ایران به بخش

دسترسی به فرصتهای دست اول 
ازشرکتهایبزرگوبرندهایی

خصوصیدسترسیندارند؛بخشیکهسهمبزرگیدراقتصادایراندارد.بسیاری
هایسرمایهگذاری


صندوق
میشناسند دربازارسرمایهنیستند وتمایلیهمبهحضوردراینبازارندارند .
کهمردم 
دسترسیمیدهدتابتوانندبهآنبخشازاقتصادهمدسترسیداشتهباشند.

سرمایهگذاران

خصوصیبه



حرفهای قرار میگیرند که دائماً در حال رصد
سرمایهگذاران خصوصی در کنار گروهی مدیر  

از این طریق 
خیلیازشرکتهابهچنینتخصصهاییدسترسیندارند .

سرمایهگذاریهستند.

فرصتهای




شفافیت مالی :متأسفانه بخش خصوصی ما شفافیت مالی خوبی ندارد .شرکتهای خانوادگی و خصوصی،
شرکتهایکوچکومتوسطکشور،گاهیحتیخودکامالًخبرندارندکهازنظرمالیچهاتفاقیدر

بهخصوص

هابهشرکتهاکمکمیکنندتا شفافیتمالیرابهدستآورند وساختار


دهد.اینصندوق

رخمی
داخلشرکت
هایسرمایهپذیرباشد.عمالً


وطبهشرکت
پیادهسازیکنند.شایداینمزیتبیشترمرب
حاکمیتشرکتی23رادرآنها 
توانندشرکتهارابرایپذیرشدربورسآمادهکنند .


ایهستندکهمی

ارتباطی
صندوقهاپل




اینصندوقهابازدهیباالترینسبتبهسرمایهگذاریهای مشابهدیگردارند .در

دستیابیبهبازدهیباال:معموالً 
ادامهنشانخواهمدادکهازنظربازدهیدردنیاچهاتفاقیرخدادهاست .



اینکه تماممنابعرادریکطبقة دارایی 24ببریم ،آنرادرمیانطبقات دارایی
:بهجای 
متنوعسازیسبدداراییها 
سرمایهگذاری خصوصیعمالً  طبقة داراییجدیدیاست .درستاستکهاین

مختلف تقسیممیکنیم.صندوق
سبدسرمایهگذاریکمکخواهدکردکهریسکمجموعةسبد

داراییریسکوبازدهباالییدارد ،اماورود آنبه 
کاهشیابد .



تخصیصبهینةسرمایهنیزباورودبهاینحوزهبهبودمییابد.


ازدیدسرمایهگذاران 

تهدیدها

درفرابورسبرایاینصندوقهابازارثانویهتعریفشده،امااینبازارعمالً بازاری

 نقدشوندگیپایین:با این که 
فعال با نقدشوندگی باال نیست ،چراکه واحدهای این صندوق تعهدی است و کل پول پرداخت نشده است.
سرمایهگذارجدیدیکهقصدخریداینواحدهارادربازارثانویهدارد،بایدبخشتعهدیسرمایهراهمتقبلکند؛

میکند.آشناییکممردمباایننهادهمباعثمیشودهمهبهاینبازار
کاریکهسرمایهگذاریرا عمالً دشوارتر 
ایسرمایهگذاریتعریفشده،این

نیایندونقدینگیکمتریوارداینبخشبازارشود.بهعالوه،چونرقمکفیبر
شماقصدسرمایهگذاریدرصندوق خصوصی را دارید،صندوقی

شوندگیمیشود.اگر 

خودباعثکاهشنقد
که میخواهد طی چندین سال شرکتهای هدف را رشد دهد ،طبعاً باید بدانید که ماهیت این سرمایهگذاری
بلندمدتاستوقرارهمنیستنقدشوندگیباالییداشتهباشد .



مبلغباالیسرمایهگذاریبرایهرفردنیزوجهمنفیدیگریبایدتلقیشود .




ریسکواحدهایصندوقنسبتبهابزارهایمالیبورسیباالتراست .
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اگربازدهیباالییمیخواهند،

گذاریمیشوند ،


:کسانیکهواردایننوعسرمایه
بودنزمانسرمایهگذاری

 طوالنی
اگربعدازمدتکوتاهیقصدخروجازسرمایهگذاریداشتهباشند ،عمالً بازدهی

بایددراینسرمایهگذاریبمانند .

خوبینصیبشاننخواهدشد .


هایسرمایهگذاریخصوصی 


بررسیبازدهصندوق

هایسرمایهگذاریخصوصیامریکابابازاربورسدرآنکشورارائهشده


بازدهیصندوق
درادامهنمودارهاییجهتمقایسة
تملکیسرمایهگذاری

بهصورت 
گذاریدرایرانتملکیاست،بازدهصندوقهاییکه 


استراتژیسرمایه
اینکه 
است.بهدلیل 
کردهاند،جداگانهگزارششدهاست .

قهای
همانطور که در نمودار  1دیده میشود ،در بازة دهسالة  2009تا ( 2018به غیر از دو سال) همیشه بازدهی صندو 

سرمایهگذاری خصوصی بهویژه با استراتژی تملکی باالتر از شاخص بورس بوده است .این پاداشی است به سرمایهگذاران در

صندوقکهضمنپذیرشریسکباالتر،درگیرعملیاتشرکتهممیشوندوشرکایمدیریتیآنمسئولیتعملکردیدارند .
هایخصوصیوشاخصبورسمقایسهمیشود؛درایننمودارازمیانگین


گذاری

سرمایه
درنمودار2عمالًبازدهینرمالشدة
متحرک 25استفاده شده است .نمودار نشان میدهد که نوسان بازارهای مالی خیلی بیشتر از صندوقهای سرمایهگذاری
خصوصی بوده است .این موضوع عدمهمبستگی بازارهای مالی با صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی را نشان میدهد.
ازپیشاهمیتپیدامیکند .


گذاریبیش

سرمایه
وجوداینصندوقهادرسبد

بنابراین،



هایسرمایهگذاریخصوصیبابازاربورسدرامریکا 


بازدهیصندوق
نمودار.1مقایسة



هایسرمایهگذاریخصوصی 


شاخصبورسوصندوق
نمودار.2مقایسةبازدهینرمالشدة

. moving average
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در نمودار  3مقایسة بازدهی صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی با شاخص بورس در کشورهای مختلف و دربازههای
هایسرمایهگذاری


گذاریدرصندوق

همیشهبازدهسرمایه
میدهدکه
زمانی5،1و10سالهآوردهشدهاست.نمودارهانشان 
خصوصیباالترازشاخصبورسبودهاست .



هایسرمایهگذاریخصوصیباشاخصبورسدرسهمنطقةمختلفدنیا 


بازدهیصندوق
نمودار.3مقایسة

رانشانمیدهد.در تحقیقیکه از آمار  25سالمنتهیبه 30ژوئن 2018

سرمایهگذاری

تنوعبخشی درسبد 
نمودار 4بحث 
هایسرمایهگذاریخصوصی،سبدهای


صندوق
استفادهکرده،باترکیبشاخص،S&P 500شاخصاوراققرضهوشاخص
محورافقیریسکومحورعمودیبازدهرانشانمیدهد.درسبداولازسمتراست

سرمایهگذاریتشکیلدادهشدهاست.
هیچصندوقسرمایهگذاریخصوصیوجودندارد؛  30درصدسبد اوراققرضهو 70درصدآنسهاماست .اینترکیب

تدریجدرصدسرمایهگذاریدرسهامدراینسبدکاهشو


سکوکمترینبازدهراداشتهاست.هرچهکهبه
عمالًبیشترینری
سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی افزایش یافته ،ریسک کاهش و بازده افزایش پیدا کرده است.

درصددرصندوقسرمایهگذاریخصوصی

درصدسرمایهگذاریدراوراققرضه20،

طوریکهدرنمودارآخرباسبد30


به
و  50درصد در سهام بیشترین بازده و کمترین ریسک حاصل شده است .این موضوع نشان میدهد که سرمایهگذاری
خصوصیچقدردرتنوعبخشیسبدسرمایهگذاریثمربخشاست .

هایسرمایهپذیر 


هاازدیدشرکت

فرصت



دوراهمیتوانندتأمینمالیکنند:بدهیوسهام؛افزایشسرمایهیاازطریقسهامداران

تأمینمنابعمالی:شرکتهااز

ویاازسرمایهگذارانخارجازگروه.صندوقهایخصوصینهادیبرایتأمینمالیازخارجاز

فعلیتأمینمیشود 
گروهسرمایهگذارانفعلیاست .



حدوداست،ومدیرانصندوقهایخصوصیبایدیکرشتهازهدف-

کمکمتخصصان:درهمهجایدنیاعمرصندوقم
سالهاستکهسهامشرکتی رادارند ،امادرآن
ازهلدینگهادرایران 

هاراتعیینکنندوبکوشندبهآنهابرسند.برخی
شرکتتغییروتحولاساسیرخندادهاست.وقتیزمانمحدودیداریم،عملکردرابایددرطیهمانزمانمحدودنشان
پیادهسازیبرنامههایخود
ازافرادیاستفادهکنیمکهتوانایی 

دهیم؛نظارتوگزارشگریعمومیدائماًفشارمیآوردکه
رادارند .عمروحیاتمدیرانصندوقدرآن استکهخروجیموفقی داشتهباشندتابتوانندصندوقبعدیراتأسیس
هایسرمایهپذیرداشتهباشند .


هاسعیکنندبهترینعملکردرادرشرکت

شودصندوق

کنند.اینعواملباعثمی
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سرمایهگذاری 

بررسیصندوقسرمایهگذاریخصوصیبهعنوانابزاریجهتمتنوعسازیسبد

نمودار.4



شرکتسرمایهپذیربخواهندبهحضورخودادامهدهند ،بازدهیباالتری

دستیابیبهبازدهیباالتر:اگرسهامداران 
کسب خواهند کرد .فرض کنید  51درصد سهام شرکت را صندوق سرمایهگذاری خصوصی خریداری کند و
سهامداران قبلی صاحب مابقی سهام شرکت باشند .فرض آن است که آنها بازدهی باالتری در کنار صندوق
سرمایهگذاریخصوصیخواهندداشت.کیککوچکی داریمکهکلآنکیکمتعلقبهخودماناست؛ فرضآن

بزرگتریخواهیمداشت.

استکهاگرصندوقخصوصیواردشرکتشود،باازدستدادنکنترلشرکت،کیک
بزرگتر میتواندازسهمکاملازیککیککوچک،بزرگترباشد.اینکیکآن

کوچکتر ازکیکبسیار

سهم
صندوقهای خصوصی بر رشد

بهصرفه است .بهعالوه ،چون تأکید 
قدر بزرگ شده که برای شرکت سرمایهپذیر  
همراستاهستند.
شرکتاست،عمالًبااهدافسهامدارانقبلی 

هایسرمایهپذیر 


تهدیدهاازدیدشرکت



ازدستدادنبخشیازمالکیت .



روحیهسنتیکارآفرینانکشورماطوری استکهازدستدادن

ازدستدادنبخشیازکنترلشرکت:متأسفانة 
دهنداگرمیخواهندکنترلشرکتراازدستبدهند،کلشرکت


کنترلشرکتبرایشانسختاست.ترجیحمی
خیلیسختبرایشانجامیافتد .

رابفروشند.معنیمشارکت



:شرکتهایچندیوجوددارندکهبرایسهامدارانکارکردیغیرازرشدوسودآوری

تعاریفمتفاوتازارزش
اختالفنظربهوجودآید .

دارند.بنابراین،ممکناستباصندوقخصوصی



هایسرمایهگذاریخصوصیدارند،


تریناهدافیکهصندوق

:یکازمهم
مقاومتدربرابرتغییرتوسطکارکنان
اضافیخرجمیشودتاآنراپیداکردهو

افزایشکاراییوبهرهوریاست؛درجستجویآنهستندکهکجاهزینة

تغییراتدرشرکتهاییباساختارقدیمیممکن

کاهشدهندوحاشیةسودراافزایشدهند.ایننوعاصالحاتو
صندوقهابهدنبالشرکتهایجاافتادهتروبالغباشند .

روبهروشود،بهویژهاگر
استبامقاومت 

هایسرمایهپذیر 


هایایجادارزشدرشرکت

راه
هایسرمایهگذاریخصوصی ایرانیدرقالبجدید و تحتنظرسازمانبورس وجود


ایازبازدهصندوق

بهدلیلآنکهداده
سادهای توضیح میدهیم که چگونه صندوقها در شرکتهای
ندارد تا به اتکای آن استدالل کنیم ،در ادامه با ادبیات  
پذیرارزشایجادمیکنند .


سرمایه
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ازشرکتهایبخشخصوصیدرتجربةمامشکلمالیندارند ،وبامشکل

تزریقدانشمدیریتی:بسیاری 
تمدیره و مدیرعامل است،
روبهرو هستند .برای مثال ،کسی که سهامدار است خود عضو هیأ 
مدیریتی  
برادرش مدیر تدارکات است ،خواهرش حسابدار است ،و این نوع سازماندهی به معنای وجود مشکل
ساختاریومدیریتیاست .



فعال:صندوقهایخصوصیشریکفعالمجموعههستند؛قرارنیستپولبدهندوکناربروند .

مشارکت



استفادهازمشاورانوبهبودساختارحاکمیتشرکتی.

فرضکنید یک

نشاندهمچطورمیشودبایکرشته تغییراتجزئی ،تحوالتبزرگبهوجودآورد .

دراینجاسعیمیکنم
شرکتیراخریداریکندوظرفمدت5سالتغییراتزیررادرآنشرکتبهوجودآورد :

صندوقسرمایهگذاریخصوصی

شرکتها

 10 درصدرشددرفروشساالنه :این رشد جدایازتورماست.درحالحاضرفروش بسیاریاز 
میبینیمکهکاهشی
درحالرشداست،امااینرشدبهدلیلتورمبودهاست.اگربهمقدارفروشنگاهکنیم ،
بودهاست .
سودبایدهزینههاوساختارسرمایهرااصالحکنیم.

5 درصدرشدحاشیةسوددر5سال:برایرشددرحاشیة
بایدتغییروتحوالتبزرگیانجامدهیمتابتوانحاشیةسودراسالییکدرصدافزایشداد .
میتوانندجریاننقدیمثبتیدر
:اینشرکتهااکثراً بالغهستندوبیشترآنها 

 10 درصدبازدهنقدی ساالنه
شرکتایجادکنند .
ارزشگذاری :منظور این است که مثالً شرکت را با  P/Eمعادل  10خریداری

 1/5 برابر افزایش ضریب 
کردهایموبتوانیماینشرکترابا P/Eبرابر  15بهفروشبرسانیم.درواقع هدفهمیناستکهبتوانیمبا

آمادهسازی آن برای ورود به بازار بورس یا فروش به یک
ایجاد اصالح در ساختارهای شرکت و  
سرمایهگذاراستراتژیکبتوانیمشرکتراباضریبباالتریبهفروشبرسانیم.








دستمیآوریمو

سالپیادهسازیکنیم ،حداقلنرخبازدهداخلی  36درصدیبه

اگربتوانیمکلاینتحوالترادرطول 5
برابرکردهایم .

سرمایهراچهار
گذاریها 


هایخروجازسرمایه

راه



فروشبهسرمایهگذاراناستراتژیک 




عرضةعمومیاولیه 



فروشبهشخصثالث 



فروشبهمدیرشرکتسرمایهپذیر:ممکناستمدیریاسهامدارانقبلیبگویندحاضریماینسهامرامجدداً از

شماخریداریکنیم .
12



ادغاموتملک 26

فروشبهسرمایهگذار

طورکهمیبینید ،

دهدکدامیکازراههایخروجبیشتراستفادهشدهاست.همان


نشانمی
نمودار5
استراتژیک بیشتر از همه مورداستفاده قرار گرفته است و درصد کمی از عرضة عمومی اولیه استفاده شده است ،چراکه
سهامداران استراتژیک برای سهاممدیریتی حاضرند مبلغ باالتری پرداخت کنند .از طرف دیگر برای عرضة اولیه ،چیزی
حدود 10تا 20درصدسهامعرضهخواهدشد وفروشسهاممدیریتیبالفاصلهپسازعرضةاولیهکارسختوزمانبری
استکهممکناستتحتنوساناتبازارهایمالیقراربگیریم .


هایخروجصندوقسرمایهگذاریخصوصیازشرکتهدف 

نمودار .5
راه
سرمایهگذاریخصوصیبهکلرامشاهدهمیکنید.در

شرکتهایعرضةاولیهشدهازمجرایصندوقهای

درنمودار6نسبت
صندوقهای خصوصی رسیده که با

تهای درون 
تجربة دنیاهم پس از خصوصیسازی شرکتهای دولتی ،فرصتبهشرک 
موجخصوصیسازیها،موجبعدیرا

عرضةاولیهبهشرکتهایعمومیبدلشوند.درایرانهمانتظارمیرودپسازگذراز
صندوقهارقمبزنند .

این


سرمایهگذاریخصوصیبهکلعرضههایاولیه 

شرکتهایعرضةاولیهشدهازمجرایصندوقهای

نمودار.6نسبت
سرمایهگذاری خصوصی برای عرضة اولیه آماده

در اروپا و امریکا در صد باالیی از شرکتهای متعلق به صندوقهای 
شدهاند .
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سئوالها 
بودنمیزانسرمایهمشکلیبرایصندوقایجادنمیکند؟ 

سئوال:1باتوجهبهتورمباالیکشور،آیابسته

پذیرازارزششرکتباتورمباالمیرودواینموضوع


هایسرمایه

چراکهانتظاراتشرکت
ایجادمیکند ،

بله،مشکل
کار را سخت میکند .راهحلی که ما برای این موضوع در نظر گرفتیم اینبود که قبل ازشروع فعالیت صندوق ،با
شرکتهای هدف مذاکره کنیم تا این دورة  4ساله را که سازمان برای سرمایهگذاری در نظر گرفته ،تا حد ممکن

مذاکراتطوالنیوبحثهایحقوقیومالیدارد،بااین

کوتاهترکنیم.هرچندایننوعمعامالتزمانبراست،ونیازبه

گذاریهاانجام


کنیمتاسرمایه
جمعبندی 
یکنیمتابتوانیمحداکثر ظرف  1یا 2سال اینمذاکراترا 
همهماتالش م 
شود،وبعدبتوانیمبااستفادهازتورم،درجهترشدفروشحرکتکنیموبررشدقیمتشرکتاثربگذاریم .
است،امکانافزایشسرمایهبرایاینصندوقهاستکهبهنظرمجایکاربسیار

اقدامدیگریکهسازماندرحالطراحی
صندوقبستهمیشودویکبستهشدن

دارندکهباسرمایهگذاراناولیة

دارد.صندوقهایخارجییکبستهشدنآغازین27

سرمایهگذاران

د.سرمایهگذاراناولیهتازمانورود 

جدیدجذبمیشون

سرمایهگذاران 

نهایی 28دارند.درفاصلةایندو،
هزینههاییبرایجستجوی شرکتهدفو...متقبلمیشوند.
هزینههایی مانندکارمزدِ مدیر،متولی،حسابرس،و 
جدید  ،
گذارانجدیددریافتشود.سرمایهگذاران جدیدیکهواردصندوقشدهیادر


ازسرمایه
اینهزینههابایدمحاسبهشودو

درصندوقسرمایهگذاریشودیامیان

افزایشسرمایهشرکتمیکنند بایدمبلغصرفی 29پرداختکنند.این کهصرف
سرمایهگذاران دیگر تقسیم شود ،جای بحث دارد .به نظرم تصویب مقررات الزم برای افزایش سرمایة صندوقهای

خصوصیتوسطسازمانبورسزمانزیادیخواهدبرد،ولیبدانیدکهسازمانبهدنبالراهحلاست .

بهضعفبازاربرایخریدشرکتهایهدف درهنگامخروجازصندوق،آیابایدنتیجهگرفتکه

سئوال :2با توجه 
صندوقهاپساز7سالجهتخروجازشرکتهابهمشکلبرخواهندخورد؟ 


سالازشرکتسرمایهپذیرخروجیموفقداشتهباشیم،بایدیکیازمعیارهای

برایحلاینموضوعکهبتوانیمپساز7
کهمطمئنهستیممیتوان شرایطیبرای

انتخابکنیم 

انتخابشرکتِ هدفراهمینخروجقراردهیم.بایدشرکتی را
پذیرشدریکیازبورسهاباشد.بههمینخاطربودکهدرابتداگفتمممکناستخارجشدناز

آنمهیاکردکهآمادة
شرکتی با مشکالت حقوقی ،کارگری ،زیستمحیطی و  ...برای ساختاردهی مجدد بسیار مشکل باشد .بنابراین،
ریزیهایمانرا
مابرنامه 

انتخابکردکهمطمئنباشیممیتوانیمخروجی موفقازآنها داشتهباشیم.

شرکتهاییراباید

گذاریهای خود را از ابتدا انجامنمیدهند 7 ،سال زمان

برای  5سالانجام میدهیم و برای صندوقهایی که سرمایه
مناسبیاست .
اگر در سالهای آتی امکان جذب سرمایهگذاران خارجی فراهم شود ،کار تسهیل میشود ،چراکه صندوقهای
خارجیمانندشفافیتوگزارشگری رابرایشرکتهدف

سرمایهگذاران

سرمایهگذاریخصوصیتمامشرایطمدنظر 

قابلافزایش
اند.دربدترینسناریوهماگرامکانخروجازشرکتهدففراهمنشود،عمراینصندوقها 


فراهمکرده
توجیهکنیمکهچراقصدطوالنیترکردنعمرصندوقراداریم .

است،فقطبایدبهمقامناظرتوضیحدهیمو
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هایسرمایهگذاریخصوصی


تاچهمیزانصندوق
اینصندوق هادربازارثانویهقابلمعاملهاست،

سئوال :3از آنجا که 
ملزمبهافشایاطالعاتهستند؟ 

هایانتخابیبرایسرمایهگذاریبایدافشاشود.البتهصندوقملزمنیستبهافشای


هاوشرکت

هایمالیصندوق

صورت
نامشرکتهاییراافشاکندکهتصمیمبه

برایسرمایهگذاریبپردازد،بلکهصرفاً باید

بررسیشده 

نامتمامشرکتهای

ازمیزانسرمایهگذاری،شرایطشرکتو...باید

قیقسرمایهگذاریاعم 

سرمایهگذاریدرآنها گرفتهاست.اطالعاتد

افشاشود .
افشایصورتهای مالیشرکت هایهدف نیز به صندوق کمک خواهد کرد ،چراکه این امکان رابرای تحلیلگران

اکثرشرکتهای

فراهممیآوردکهبرایخرید واحدهایصندوقتصمیمبگیرند .البتهاینکارزمانبر است ،چراکه 

خصوصی مشکالت شفافیت مالی و گزارشگری دارند .صد روز اول فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری پس از
گذاریدرشرکتها عمالًصرفساماندادنبههمینمشکالتخواهدشد.پس ،ممکناستدرابتدااینکار


سرمایه
قیمتگذاری واحدهای
تهای مالیتمایل دارند ،چراکه این کار  
فرایندی زمانبر باشد ،اما صندوقها بهافشای صور 
کندوبهنفعسرمایهگذاراناست .

صندوقراآسان 
ترمی


میشوداوراقبدهیماننداخزاخرید؟ 
سئوال:4آیاباپولمازادصندوق 

میتواناوراقدرآمدثابتخرید .
همانطورکهاشارهشد،باپولمازاد 



جمعبندی 
هامیتوانندعملکردخوبیداشتهباشند.درحالحاضربازار،بازارعرضهاست:


انتظاروباورماایناستکهاینصندوق
بهدنبالفروشسهامشانهستند،خیلیهابهدنبالتأمینمالیهستند،وحتیخیلیازنهادهایدولتیو

خیلیازشرکتها

ندوقهای بازنشستگی به دنبال واگذاری داراییهایشان هستند .از این رو فرصت
شبهدولتی از جمله بانکها و ص 
یبتواندنمونةموفقیازایننهادراپیادهسازیکند،قطعاًراهبرایبقیههم

سرمایهگذاریدربازارزیاداست.اگرصندوق

بازخواهدشد .
ازمهمترینآنهاجداییمدیریتاز

مزیتهایدیگریهمدارند:
هایسرمایهگذاری 

اینصندوقهادرمقایسهباشرکت

بودنسرمایهگذاری است.یکیازنقاط ضعفانجاماینفعالیتدرقالبیکشرکتبحث

سرمایهگذاران وتعهدی

افزایشسرمایهاست .اینکهسریعشرکتخوبی پیداکنیدوقصدجذبسرمایهازسهامداران راداشتهباشید ،قطعاً
سرمایهگذاری

امکانپذیرنیست؛اینفرایندبسیارزمانبراستوتااخذمجوزوگردآوریمنابعممکناستآنفرصت

ازبینبرود .
درمقرراتبسیارخوبتعریفشده است.البته ،اساسنامة

بحثشفافیتاطالعاتی،بازارثانویهو...مواردیاست که
حلشود.اگرتجربةعملیوجودداشتهباشد،سازمانهمدرجهتبهبوداساسنامه
نمونهمشکالتیداردکهبهمرورباید 
ةعملیوجودنداشته،سازمانهمدربرابرتغییراتمقاومتمی-

تابهحالتجرب
آنکه 
قطعاًهمکاریخواهدکرد.بهدلیل 
کند .
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