
 دارای لینک هستند دارآبی رنگ و زیرخطمطالب          شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری  

 

 در این مقاله می آموزیم:

  ؟ها در چیستهلدینگ و شرکت های سرمایه گذاری چیستند و تفاون آن 

  ها به چه شکل است؟نحوه بررسی ارزش هر کدام از آن 
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 ؟ چیست تفاوت عمده  شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری در

به  ههای زیرمجموعاداره مستقیم شرکتکه به قصد یی هستند هاشرکت هاهلدینگ  

  د.کننگذاری در سهام آنها اقدام میخرید یا سرمایه

 

های ای به حضور در اداره شرکتبنابر قاعده رایج عالقه گذاریهای سرمایهشرکتاما 

در سبد  )بورسی یا غیر بورسی( های حاضرو با داد و ستد سهام شرکت ندارندزیرمجموعه 

 .سازندبرای سهامداران خود اصطالحاً سود می کنند کهسعی می دارایی خود

 هلدینگ ها چه شرکت هایی هستند؟

  پردازیم سپس هلدینگ ها را شرح خواهیم داد:ریشه هلدینگ میابتدا به بررسی 

HOLDING  های های آمریکایی موقعیتتعدادی از شرکت 0691در دهه  کهالتین ای کلمه

خوبی کسب کردند، ولی وضع مالی جمعی دیگر از آنها به شدت رو به زوال گذاشت. شرکت 

سود و مشکالت دیگری که ضمن برنامه ریزی برای مقابله با رشد بی 01جنرال الکتریک در دهه 

بخش ساماندهی  96واحد خود را به  001این شرکت  ای را ابداع کرد.شد، شیوهبا آن مواجه می

ها زیرنظر ده مدیر ارشد که خود به تنهایی پاسخگوی مدیرعامل بودند، فعالیت کرد و این گروه

 کردند.می

 ند. گذاری می کنفعال هستند سرمایهیک زمینه مشترک ها در چند شرکت که در هلدینگ

د یا چند شرکت دیگر را در اختیار داشته باش یک سهام مدیریتیطور کلی هر شرکتی که ه ب

 هلدینگ است. 

رکت ش،  هلدینگ صنعت سیمان )سفارس(شرکت سیمان فارس و خوزستان به عنوان مثال

داروپخش هلدینگ صنعت دارو)وپخش( و توسعه صنایع بهشهر)وبشهر( هلدینگ صنعت غذایی 

 .می باشد
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 نترلککه یک یا چند شرکت دیگر را  توان گفت شرکت هلدینگ شرکتی استبطور ساده می

 میکند

 

 ؟سهم مدیریتی چیست

درصد و غالبا بیش از  05درصد تا  61سهام مدیریتی تعاریف متفاوتی دارد اما معموال بین 

  .دانندرا سهام مدیریتی می درصد 33

 

 روهگذاری گاکثر شرکتهای سرمایه گذاری که در ایران تاسیس شده اند مانند شرکت سرمایه

در بخشی از  … توسعه ملی، صنعت و معدن ، نفت و گاز پارسیان، غدیر، معادن و فلزات و

 .کنندهای خود به عنوان هلدینگ عمل میسرمایه گذاری

  

را اداره  های دیگریهایی هستند که شرکتبرخی شرکتهای دیگر مانند سیمان فارس هم هلدینگ

 کنند. می

به قصد اعمال مدیریت که به قصد سود بردن از روند رشد ها هم نظیر بوعلی نه بعضی شرکت

و یک   تبنابراین فاقد فعالیت هلدینگ اس کنند وها را خرید و فروش میسهام، سهام شرکت

 شرکت سرمایه گذاری حساب می شود.

 

 مزایا و معایب هلدینگ ها
 

ولی رسند ب بیشترهم افزایی و سود های خود می توانند به ها از طریق کنترل شرکتهلدینگ

 .تهای تابعه چندان هم ارزان نیسآنها به مراتب بیشتر است چون مدیریت شرکت هزینه سربار

 

یر از خرید غ کم ریسک ترخرید سهام شرکت های هلدینگ معموال به دلیل سبدی که دارند 

 .هلدینگ است ولی ممکن است بازده شان هم به همین دلیل کمتر باشد
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 هایی هستند؟گذاری چه شرکتسرمایههای شرکت 

 

صرف خرید سهام به درآمد حاصل خود را که از های هستند شرکت یگذارهای سرمایهشرکت

ها ها کرده و حداقل انتظارشان داشتن سود مناسب است، به اینگونه از شرکتسایر شرکت

 گوییم.گذار میسرمایه

 

ند و منابع مالی موردنیاز خود را از سهامدار یا باشگر مالی میگذاری واسطههای سرمایهشرکت

 .کنندها( تهیه میگذار )بانکسپرده

 

ه کنند و بهای تولیدی و صنعتی را فراهم میها منابع مالی موردنیاز برای شرکتاین شرکت

 گذاری مستقیما به فعالیتهای غیرسرمایهکنند. ولی شرکتگذاری میاصطالح در آنها سرمایه

 .پردازندو صنعتی و خدماتی میتولیدی 

  

 گذاری شرکت سرمایه و غیر بورسی ارزش پرتفوی بورسی

 

است این کند. ممکن میزمینه های مختلف سرمایه گذاری  درگذاری یک شرکت سرمایه

ذکور ی مهاها و یا سهام شرکت. در این حالت ارزش آن فعالیتغیر بورسی ت بورسی  باشدشرک

 .نامندمی ارزش پرتفویرا 

رزش او اگر غیر بورسی باشند  ارزش پرتفوی بورسیت ها بورسی باشند اگر این شرک

 می نامند. پرتفوی غیر بورسی
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 در عکس زیر تعدادی از شرکت های سرمایه گذاری بورسی را می توانید مشاهده کنید:

 

 

       تقی نژاد محسن نگارنده:
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