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 الف( مقدمه

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

ند بهایی از فرم را تکمیل نکرده و یا به تمامی سواالت مذکور را بررسی کرده و در صورتی که مشتری قسمت

مکا  شود حتی االمی از او خواسته ،گرتحلیلاز طرف  پاسخ نداده است با راهنمایی الزمکسب اطالعات فرم الف 

الزامی است زیرا عدم  91پاسخ به تمامی سواالت به غیر از سوال  ،به تمامی موارد پاسخ دهد. در مورد پرسشنامه

ریسک »زینه گامتیاز شود مشتری عمالً از آ  سوال امتیازی کسب نکند و امتیاز او مشابه می پاسخ به هر سوال باعث

سک نهایی مشتری از پرسشنامه ارزیابی تحمل ری امتیازشود و در نتیجه  لحاظ «تا حدودی ریسک گریز»و یا  «گریز

پاسخ داد  به آ  نشا  دهنده آشنایی مشتری و صرف دو وجهی است که  یک سوال 91را مخدوش کند. سوال 

نیز انتخاب نمودار با ها دهد و در میا  گزینهمی را به مشتری 2 امتیازتوانایی او در تحلیل نمودار است و حداقل 

نباید  ردهد، لذا سوال مذکور اختیاری است و تحلیل گمی مشتری را نشا پذیری ریسک نوسا  بیشتر روحیه

پس از تکمیل کامل فرم کسب اطالعات و پرسشنامه توسط به مشتری ارائه دهد. ها توضیحی در مورد نمودار

تن مشتری را شناسایی کرده و پس از در میا  گذاشهای اشکاالت و تناقضات احتمالی در پاسخ گرتحلیلمشتری، 

 گردد.می آ  با مشتری، اشکاالت و تناقضات آ  رفع

طبق این  ،با توجه به فرم کسب اطالعات و پرسشنامه ارزیابی تحمل ریسک مشتری گرتحلیلدر رویه جاری،  

 :دهدمی امتیازبه شرحی که در ادامه آورده شده است، به مشتری  زیرموارد  هر یک از بابترویه 

 ارزیابی تحمل ریسک مشتری (9

 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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تحمل  میزا  ریسک قابل، گذاریسرمایها اهداف مشتری از کند. نتیجه تحلیل همراه بمی برای مشتری انتخاب ،آنها

درصد  مناسب وهای و همچنین دارائی مورد نظر وی بندیزما برداشت وجوه مورد نیاز مشتری و  مبالغتوسط مشتری، 

شود. در یم ارائه مشتریبه ات مشتری نوشته شده و تحلیل اطالعثبت نتیجه در فرم  در آنها گذاریسرمایهمناسب 

مد نظر مشتری  خاصیهای داشته باشد و یا موارد یا محدودیت گرتحلیلصورتی که مشتری نظری مغایر با نتیجه نهایی 

نتیجه گردد. یم و نتیجه نهایی طبق نظر مشتری اعمال ذکر کردهثبت نتیجه تحلیل اطالعات مشتری در ادامه فرم باشد، 

 گیرد. یم شود و مالک انتخاب و مدیریت سبد مشتری در شرکت قرارمی امضا گرتحلیلنهایی توسط مشتری و 

 

 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

به عنوا  مسئول ارزیابی اطالعات مشتریا ، در خصوص میزا  توا  مشتری برای تحمل ریسک با  گرتحلیل

 امتیاز مشتری از این قسمت را محاسبه ای و طبق جدول زیر،های مشتری به سواالت چند گزینهتوجه 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 

7 4 2 0 2- 
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 گزینه

 سوال
 د ج ب الف

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 

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

 .شودمی تحلیل اطالعات مشتریا  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

ظر از ن مشتریتوصیف 

 پذیریریسک
 کارمحافظه

تا حدودی 

 کارمحافظه
 متعادل

تا حدودی 

 پذیرریسک
 پذیرریسک

 9 7 5 3 1 مشتری امتیاز

 

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

انجام  ذاریگسرمایهبه درآمد وی میزا  وابستگی  و مشتری ضعیت درآمد و بدهیوهمچنین با توجه به  مشتری و

 امتیازمشخص شده و  ،فرم کسب اطالعات از او استعالم شده 6و  9که در جداول بندهای  شده نزد سبدگردا ،

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

ه ( و یا میزا  وابستگی او بتامین مخارج معمول زندگی)به طور مثال  برای زندگی او باشدتر به موارد ضروری

گذار هاگر هدف سرمای . ولیدهدمی سوق -3وی از این قسمت را به سمت  امتیازاین مسئله  ؛درآمد سبد بیشتر باشد

طور مثال مسافرت تفریحی( و وضعیت درآمد و بدهی و شد )بهضروری نبا هاینیازتامین  ،گذاری خوداز سرمایه

وی از  ازامتیکاهش دهد،  گذاریسرمایهبه نحوی باشد که میزا  وابستگی او را به درآمد این  مشتریهای برنامه

را به مشتری  +9تا -3با توجه به نکات فوق نمرات  گرتحلیلدر این بخش لذا  .خواهد بود 9این قسمت صفر و یا 

 کند.می وی را در فرم تحلیل وارد امتیازاختصاص داده و 

 گذارسرمایهسن ( 3-ب

سا امتیاز سن مشتری پائین ساین قسمت بر این ا شده است که هر چه  شد میزا  ریسکتدوین  پذیری او تر با

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

زا  سدددال کمترین می 55باالتر از سدددن شدددود، تا جایی که برای می او کمتر فرضپذیری ریسدددک باشدددد میزا 

سک سن وی و طبق جدول زیر تعیین  امتیازشود. بنابراین می پذیری در نظر گرفتهری ساس  شتری بر ا در فرم  وم

 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

 

 

 افراد تحت تکفلوضعیت ( 4-ب
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و نیز  هاگذار و شددرایط سددنی و شددغلی آ تعداد افراد تحت تکفل سددرمایهدر این قسددمت با توجه به  گرتحلیل

و  مشترینین میزا  وابستگی مالی آنها به و همچ فرم کسب اطالعات (9بند )ول اجد طبق های آنهادرآمد و هزینه

بدیهی  بطور مثال .نمایدمی اعمال +2تا  -2این قسمت را از  امتیازمشتری، های هزینه پرداخت یا مشارکت آنها در

دهد، و یا دارا سددوق می -2را به سددمت  امتیازاین  و وابسددتگی مالی آنها به مشددتری اسددت که تعداد زیاد فرزندا 

را به  یازامت؛ این مشددتریهای و یا مشددارکت آنها در تامین هزینه بود  شددغل و منبع درآمد برای افراد تحت تکفل

 دهد.سوق می 2سمت عدد 

 گرتحلیل( سایر موارد موردنظر 5-ب

شد و یا نیاز به  4سایر مواردی که ممکن است در  بهتوجه  با گرتحلیلدر این قسمت  شده با مورد قبل لحاظ ن

برای تعیین دارائیهای مناسدددب برای سدددبد مشدددتری و درصدددد مناسدددب  گرتحلیلتعدیل داشدددته باشدددد و از نظر 

شتری فعلی از وضعیت گرتحلیل ارزیابی در آنها اهمیت دارد، مانند گذاریسرمایه شتری مو واکنش  ملکردع ،م

سب اطالعات(،  4جدول بند ) گذاریسرمایهدر تجربیات قبلی  سبدگردا ،  شناختفرم ک افق زمانی مورد قبلی 

شترینظر  سید  به برنامه م ضوری با وی و مختلفهای برای ر صاحبه ح شتریبه  امتیاز 0تا  -3 از م صاص م  اخت

، مشتری با توجه به مواردی که در این بند گفته شد، ریسک گریزتر گرتحلیلبدیهی است هر چه از نظر  دهد.می

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

 مشتری گذاریسرمایهیب مناسب سبد نحوه تعیین ترک (ج

در  گذاریهسرمایمناسب و درصد های 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 

 ذارگامتیاز 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 سازما (

سهام قابل معامله در 

 بورس و فرابورس

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

 الف -(9شماره ) سازیتنوع
- 

مابقی سبد با الگوی تنوع 

 ب و ج -(9شماره )سازی 

تا  -5/0بیش از 

5/6+ 
 متعادل

با الگوی  ارزش روز سبد %95حداقل 

 الف -( (2سازی شماره )تنوع

ارزش روز  %95حداکثر 

 سبد

مابقی سبد با الگوی تنوع 

 ب و ج -(2شماره ) سازی

تا  5/6بیش از 

5/93+ 
 ارزش روز سبد %50حداکثر  ریسک پذیر

ارزش روز  %40حداکثر 

 سبد
 مابقی سبد

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

گذاری به سرمایه بیشتر مایلو  باشدمی آ  بسیار کمشود تحمل ریسک به مشتری گفته می مشتری ریسک گریز:

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

 گذار مناسب است.سرمایه

نرمال  پذیری وی در حد معقول وشود که میزا  ریسکمشتری متعادل نامیده می :متعادلپذیری ریسک مشتری با

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

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

ی نسبت این مشتربهادار اوراقسبد ترکیب در باشد. گذاری در اوراق مشتقه نیز میشده در این رویه، مجاز به سرمایه

 ریز، سهام وز  بیشتری دارد. گبه مشتری ریسک

ن های خود داشته باشد، ایگذاریهای 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 

بد را %95حداکثر  الف( یک اوراق مشدددارکت شدددرکتی می ارزش روز سددد یهتوا  در  نمود.  گذاریسدددرما

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

سبد کمتر از  ارزش روز %5که شود. درصورتیمی گذاریسرمایهسبد در یک سهم  ارزش روز %5حداکثر ب( 

 .نمود ذاریگسرمایهدر یک سهم را  سبد ارزش روزمیلیو  ریال از  90توا  تا می میلیو  ریال باشد، 90

سبد کمتر از ارزش روز  %20که شود. درصورتی گذاریسرمایهسبد در یک صنعت  ارزش روز %20حداکثر  ج(

 .نمود گذاریسرمایهدر یک صنعت  را سبد ارزش روزمیلیو  ریال از  50توا  تا می میلیو  ریال باشد، 50

 (: 2سازی شماره )الگوی تنوع

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

بد را %95حداکثر  الف( یک اوراق مشدددارکت شدددرکتی می ارزش روز سددد یهتوا  در  نمود.  گذاریسدددرما

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

ارزش روز سبد کمتر %90شود. در صورتی که می گذاریسرمایهارزش روز سبد در یک سهم  %90حداکثر  (ب

 نمود. گذاریسرمایهمیلیو  ریال از ارزش روز سبد را در یک سهم  90توا  تا می میلیو  ریال باشد، 90از 

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

 نمود. گذاریسرمایهسبد را در یک صنعت ارزش روز  میلیو  ریال از 50توا  تا می ،باشدمیلیو  ریال  50از 

گردا  باید در هنگام مدیریت سبد مشتری، ترکیب مناسب سبد را که به شرح بند فوق تعیین شده است، رعایت سبد

یر نماید، به موجود در سبد تغیهای کند. توضیح اینکه در صورتی که در اثر تغییر ارزش روز سبد، نسبت انواع دارائی

تعیین شده بر اساس این بند نقض گردد، سبدگردا  موظف نیست با فروش دارائی هایی که های طوری که نصاب
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های مقرر شده است، اقدام به اصالح ترکیب سبد نماید؛ بلکه باید در خریدهای سهم آنها در سبد بیش از حدنصاب

 ه را رعایت کند.، ترکیب موضوع این مادبعدی

میزا   ،های احتمالیبندی برداشتو زما مبالغ درخصوص فرم کسب اطالعات،  5الزم به ذکر است با توجه به بند 

ت شود. بدیهی اس، مشخص مینمایدگذاری برای مشتری سرمایهسبدگردا  بهاداری که باید نقدشوندگی اوراق

هنگام انتخاب اوراق بهادار در چارچوب جدول فوق، اوراق بهادار مناسب برای مشتری را با توجه به مبلغ و  گرتحلیل

ی کند که حتی االمکا  در زما  مقتضمی را به نحوی مدیریت سبدوجوه مورد نیاز مشتری انتخاب کرده و  بندیزما 

اهم گردد. لذا در زمانی که مشتری نیاز به نقدینگی امکا  تامین نیازهای نقدینگی مشتری در طول مدت قرارداد فر

 شده در سپرده بانکی یا اوراق بهادار با درآمد ثابت برای تامین گذاریسرمایهدارد، در صورتی که میزا  وجوه 

برای تامین وجوه نقد مورد نیاز مشتری و به صورت مقطعی )حداکثر از  گرتحلیلنقدینگی مورد نیاز او کافی نباشد، 

تواند از درصدهای جدول فوق عدول کند و سیاست می روز قبل از زمانی که مشتری نیاز به برداشت وجه دارد( 90

در سپرده بانکی یا اوراق بهادار با درجه نقدینگی باال سوق دهد. این  گذاریسرمایهخود را به سمت  گذاریسرمایه

 باشد.می د مجازمورد تنها تا حدی که نقدینگی مورد نظر مشتری تامین گرد

 د( به رویت مشتری رساندن نتایج تحلیل

موده و به رویت درج ن "فرم ثبت نتیجه تحلیل اطالعات مشتریا "موظف است نتایج تحلیل خود را در  گرتحلیل

خاب و داشته باشد و یا ذکر موارد دیگری را برای انت گرتحلیلدر صورتی که مشتری نظری مغایر با مشتری برساند. 

خود الزم بداند، نظر خود را در فرم تحلیل نوشته و نظر نهایی او مالک انتخاب و مدیریت سبد مشتری  سبدمدیریت 

( این 4ل )مشتری و جدو امتیازبا توجه به  گرتحلیلگیرد، در غیر این صورت نتیجه نهایی که می در شرکت قرار

 گیرد.می یه مشخص کرده است مالک انتخاب و مدیریت سبد مشتری در شرکت قراررو


