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معرفی "تنوین"
تأمین سرمایه نوین ،در سال  1387با سرمایه اولیه پرداخت شده  1000میلیارد ریال ،مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار
دریافت نموده است و در حال حاضر آخرین سرمایه ثبت شده آن  7.000میلیارد ریال میباشد.
این شركت به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و سرمایه گذاران ،فعالیت های كارگزاری ،معامله گری و بازارگردانی ،مشاوره ،سبدگردانی،
پذیره نویسی ،تعهدپذیره نویسی و فعالیت های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان ارائه میدهد.
در حال حاضر ،در مجموع 9 ،شركت تأمین سرمایه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در حال فعالیت هستند كه سـرمایه ایـن
شركتها مجموعاً  38.000میلیارد ریال است .تـأمین سـرمایه نـوین بـا سـرمایه  7.000میلیارد ریال بیشترین سرمایه ثبت شده را در
بین شركتهای تأمین سرمایه دارد و بزرگترین شركتهای تامین سرمایه كشور میباشد.
پس از اینکه تامین سرمایه امید  29آذر سال گذشته به عنوان نخستین شركت این صنعت وارد بورس شد ،هم اكنون تامین سرمایه نوین
با نماد "تنوین" در بخش فعالیتهای جنبی واسطهگریهای مالی در بازار دوم بورس ،آماده عرضه اولیه سهام شده است.

خدمات "تنوین"
 -1ایجاد زمینه انتشار انواع اوراق بهادار نظیر انواع صکوك ،اوراق مشاركت و گواهی سپرده
 -2طراحی ،تأسیس و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترك بزرگ و كوچك
 -3تشکیل سبدهای اختصاصی و مدیریت حرفه ای منابع با هدف كسب سود باالتر برای سرمایه گذاران
 -4تسهیل در پذیرش شركت های واجد شرایط در بورس یا فرابورس
 -5كمك به تکمیل فرآیند افزایش سرمایه ها در قالب تعهدپذیره نویسی
 -6تاسیس انواع شركت های مالی ،پولی و بیمه ای و ارائه خدمات الزم تا حصول اطمینان از عملیات پذیره نویسی اولیه
 -7طراحی ابزارهای نوین مالی جهت عمق بخشیدن به بازار مالی
 -8ایجاد امکان دسترسی شركت ها به ابزارها و نهادهای پوشش ریسك در فضای متالطم كسب و كار
 -9فراهم نمودن پلت فرمهای معامالتی و تسهیل معامالت اوراق بهادار از طریق شبکه كارگزاری
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سهامداران "تنوین"
تامین سرمایه نوین دارای  7میلیارد سهم است و سهامداران عمده آن عبارتند از:

سهامدار

نماد

درصد سهامداری

بانک اقتصاد نوین

ونوین

34.44%

شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین

-

10%

شرکت سرآمد صنایع بهشهر

-

9.95%

شرکت تامین آتیه درخشان نوین

-

8.13%

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران

وساخت

8%

شرکت سرمایه گذاری غدیر

وغدیر

8%

شرکت اعتباری ملل

وملل

8%

شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین

-

5.99%

شرکت رهروان دوراندیش

-

4%

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین

وثنو

2%

موسسه بنیاد فرهنگی مصلی نژاد

-

1%
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صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت "تنوین"
در آمد اصلی شركت تامین سرمایه نوین ،از محل تامین مالی شركت ها و صندوق های سرمایه گذاری است.
شركت دارای  8صندوق سرمایه گذاری است كه دو صندوق درآمد ثابت بزرگ آتیه نوین و یکم ایرانیان در این بین بیشترین ارزش را
داراست.
حجم صندوق های سرمایه گذاری شركت رو به افزایش است و به  104هزار میلیارد ریال امسال رسیده است.
صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت تامین سرمایه نوین در حال حاضر شامل موارد زیر هستند:
نام صندوق

نوع صندوق

سقف صندوق
(میلیارد ریال)

 -1صندوق سرمایه گذاری میعاد
صندوق

ایرانیان

سرمایه گذاری

 -2صندوق سرمایهگذاری سپهر

مشترک

اندیشه نوین
 -1صندوق سرمایهگذاری مشترك

صندوق

یکمایرانیان

سرمایهگذاری

 -2صندوق سرمایهگذاری نوین

با درآمد ثابت

سامان

پیشبینی

 -3صندوق سرمایهگذاری مشترك

100
1000

30.000
2000
100.000

آتیه نوین

سود

 -4صندوق سرمایهگذاری نهال

3000

سرمایه ایرانیان
 -5صندوق سرمایهگذاری ارمغان

1000

ایرانیان
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی

بازارگردانی

نوین پیشرو
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ریسک های "تنوین"
مهمترین ریسكهایی كه میتوانند بر عملکرد آتی شركت اثرگذار میباشند ،ریسك نرخ بهره (سـود) و ریسك اعتباری میباشد .چرا كه
شركت كنترل مستقیمی بر این ریسكها ندارد و شرایط اقتصادی كشور بر این ریسكها اثرگذار میباشد.
مهمترین ریسکی كه تأمین سرمایهها با آن روبرو هستند ،ریسك نرخ بهره (سـود) اسـت .بـا افزایشـی شـدن نـرخ بهـره ،معمـو ًال دارنـدگان
واحدهای سرمایهگذاری صندوق های با درآمد ثابت و مشتریان بانکداری اختصاصی انتظار دارند كه بالفاصله نرخ سود پرداختی به ایشـان
بـا ن رخ سود پرداختی توسط برخی مؤسسات دارای اعتبار پایین ،هماهنگ شود .ازآنجا كه معموالً منـابع صـندوق هـای سـرمایه گـذاری
و منـابع بانکداری اختصاصی در سپردههای بانکی یکساله دارای نرخ شکست سرمایهگذاری میشود لذا امکان تعدیل سـریع نـرخ هـا وجـود
نـدارد .نتیجه این امر ،كاهش محتمل حجم منابع صندوق ها و بانکداری اختصاصی است .اما با توجه به اجرای كاهش نرخ سود بانکی و
محکم بودن بانك مركزی در اجرای این موضوع میتوان به اثرگذاری مثبت این موضوع بر روند درآمد شركتهای تامین سرمایه ،امید
داشت.
فضای كسب و كار و سرمایهگذاری در شرایط ركودی همراه با بازدهی منفی همراه است .افزایش فشار تحریمی ،شرایط ركود تورمی را بر
فضای اقتصادی كشور حاكم كرده است كه این امر موجب باال رفتن ریسك اعتباری شركتهای تامین سرمایه میگردد .كه شركت در
چنین شرایطی فقط میتواند پروژهها و سرمایه گذاریهایی كه شركت را متحمل زیان میكند را شناسایی و اعتبار سنجی كرده تا از
زیاندهی شركت جلوگیری كند.

برنامه های آتی "تنوین"
در برنامه های آتی شركت به مواردی همچون انتشار اوراق به ارزش  10هزار میلیارد ریال ،افزایش سرمایه به میزان  2000میلیارد ریال،
افزایش حجم صندوق های سرمایه گذاری تا  150هزار میلیارد ریال و فروش سهام كرمان خودرو كه شركت پیش تر متعهد پذیره نویسی
آن بوده است و قصد فروش آن در قیمت های باالتر از حال را دارد و نیز فروش سهام بیمه نوین اشاره كرد.
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نگاهی به صورتهای مالی "تنوین"
خالصه صورت سود و زیان به شرح زیر است (ارقام به میلیون ریال):
96/09/30

97/09/30

شرح

(حسابرسی شده)

(حسابرسی نشده)

سرمایه

5.500.000

7.000.000

درآمد عملیاتی

3.213.985

2.776.779

سود عملیاتی

2.689.797

3.103.675

سودخالص

2.408.686

2.786.421

سود هر سهم (ریال)

438

398

شركت برای سال  97پیش بینی سود  550ریالی را به ازای هر سهم دارد.

برنامه عرضه اولیه "تنوین"
كل سهام شركت  7میلیارد سهم است كه  10درصد آن معادل  700میلیون سهم در بازار دوم بورس عرضه خواهد شد.
به گفته مدیران شركت ،قیمت عرضه  2200ریال خواهد بود.
در جلسه معارفه ،زمان دقیق عرضه اولیه تنوین مطرح نشد و از عرضه در اواخر هفته آتی خبردادند.
وجه مورد نیاز برای خرید عرضه اولیه "تنوین" توسط هر كدبورسی ،در حدود  4میلیون ریال تخمین زده میشود.
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