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 مقدمه

مرز بین موفقیت و   و ترین مباحث در حوزه معامالت تجاری تخصصی مدیریت سرمایه یکی از مهمترین و 

گذاری عاملی بسیار مهم برای تعیین  بازده کل سرمایه   .گران دنیای تجارت استمعامله گذاران و  سرمایه شکست  

گذاری هر فرد است و این موضوع در بازار مشتریان خرد )حقیقی( منتج به حرکت  و مدیریت سبد سرمایه

دیگر    ،گذاریسرمایه های بسیاری از شرکت توجه به این مسئلهبا  .شده است نسمت بازارهای جایگزیبه ها آن

  خود  یساختارهای مدل، در اجرایی گذشته ادامه دهند و نیاز دارند برای ادامه رقابتهای توانند با مدل نمی

در   یی ایپواز منظر  هستند که  ی د یجد  ی دنبال رهبر به  ها از شرکت ی اری، بسجهی نتدر  .اد کنند جتحوالتی ای

 صنعت، بهتر عمل کند.  دهیچیپ یفضا

صنعت،   این  تغییرات مشهود  گذاری و سال اخیر صنعت سرمایه  9روند کلی دیلویت  2020در گزارش سال 

کارایی عملیاتی و  ایجاد ، رقابتی ها برای باقی ماندن درفضای های شرکتو استراتژی گذارانرویکرد سرمایه

 است.شدهبررسی مدیریت ریسک 

در  ، وجوداین . با دهد نشان می را دارایی پایدار رشد  ؛( 1)در شکل  این صنعت ساله 9به روند  نگاه اجمالی

ها را دید که  سالدر طی این گذاری چشمگیر ترکیب سرمایه تغییر  توانمیدر نظر گرفتن جزئیات،  صورت

غیرفعال رفته  های  صندوقها بیشتر به سمت  در دهه گذشته دارایی  .نشان از تغییر رویکردی است که بیان شد 

ها  بسیاری از شرکت  2019در سال   کنند.ل میهای خصوصی همچنان بهتر عمست که داراییا  و این در حالی

.  راحتی عبور کنند به تالش کردند تا از بسیاری موانع رشد نظیر هوش مصنوعی هایی فناوریمندی از با بهره

اند که در  هایی را ارائه کرده مدل  ،بازار و محصول بر مبنای  2020رشد در سال  ی برا ی گذاره یسرما رانیمد 

 .نمایش داده شده است( 1نمودار ) ماتریس 
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 تنوع : پیشنهاد محصول جدید در بازار جدید

اعتماد   ادغام و تملک  ی ، به استراتژ ییایتنوع در ارائه محصوالت و حضور جغراف یبرا ی گذارهیسرما رانیمد 

ازار داخلی یا خارجی، جذب منابع  ببیشتری از  رشد و توسعه خود، نیازمند سهم    مراحل ها در  سازمان  . کنند یم

  که   محصوالت متنوع هستند پیشرفته و یا حتی  های  یفناور   و  مدیران کارآزموده   کارگیری به داخلی یا خارجی،  

صورت گیرد، این   تواند از طریق ایجاد مشارکت با ذینفعان جدید در داخل و خارج از کشوراین مهم می 

 .شودنامیده می ادغام و یا تملک ،سیاست

در سیاست ادغام و   یاهداف اصلاز  ،د یجد  یهاتیو اضافه کردن قابل پذیریمقیاس در طول پنج سال گذشته 

دنبال گسترش  به های اروپایی بیشتر شرکت ،از منظر تنوع جغرافیایی .گذاری بوده استسرمایه تملک مدیران 

، بر افزایش حضور  آمریکاگذاری سرمایهکه مدیران ، در حالی در آسیا بودند برای محصوالت جدید بازار خود 

  در بازارهای اروپا و آسیا تمرکز داشتند.  محصوالت جدید خود

 توسعه بازار: آوردن محصوالت و خدمات موجود به بازارهای جدید

یکی از  عنوان  به آسیا  .سودآوری استافزایش عنوان رکن مهمی از به برای محصوالت موجود جدید ر یافتن بازا

ی و  کیت یژئوپلاقتصادی، فرهنگی،  از نظر  منطقه این باالی گرچه تنوع ا ست.ا ن استراتژی یهدف در انقاط 

به درک بسیار  باید برای موفقیت در این استراتژی ؛ خود را دارد  های مربوط به چالشنظارتی های ریسک

محصوالت و خدمات  صورت است که  د و فقط در این بازار هدف جدید رسیهای از نیازها و انگیزهعمیقی 

الزم است فراتر از    این زمینهدر    یروزیپ  یآنچه برادر واقع    آل قرار بگیرند.ایدههای  بخش در  توانند  میموجود  

 است.عمیق  شناختو نیازمند  است یابیشعار جذاب بازار ک یو   د یجد  یبند بسته

در   توسعه بازار است. یبرا  یفرصت  ، گذاران خردسرمایه برای  نیگزیجا یهایگذاره یبه سرما ی ابیدست امکان

با   نه یگز نیا یبررس  یصنعت برا  ندگان یو نما ی گذارهی سرما تیریمد  یها، شرکت 2018دسامبر سال 

نظر    اعالم  درخواست  این کمیسیون کردند و چند ماه بعد،    دار یدمتحده    االتیبورس و اوراق بهادار ا  ونیسیکم

گذاران معتبر،  ه یسرما ف یرنظر در تع د یتجد  ا ی جادی شامل ا رات ییتغ  ن یا .دادرا  شنهاد یپ نیدر مورد ا یعموم

توسعه تجارت   یهاشرکت ی هاتیو محدود یخصوص یهادر صندوق یگذاره ی سرما ی برا یمال  یهاآستانه

گذاران خرد را گسترش داده  هیسرمادسترسی به ، ی گذارهی با کاهش مبلغ سرما 1ونگارد عنوان مثال، به  است.

 
1 vanguard 
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تواند  یشود و م میعظ اس یها در مق ییدارا ص یدر تخص ر ییحرکت ممکن است باعث تغ نی، اتیاست. در نها

حال با این  .داشته باشد  خرد  گذار هی سرما هاونیل یم ی را برا ی و بازده سکی، ر ینگ ینقد  مانند  ییامدهایپ

  ریسا  ای  هی ثانو  یبازارها  ق یقابل اعتماد از طر  ینگ ینقد   ی هاحلو راه  سکیکاهش ر  یها احتماالً براکنندهم یتنظ

 کنند.یم  مطالبهرا   یشتر یها، کنترل بروش 

  موجود یبازارها یبرا دیمحصوالت جد جادیتوسعه محصول: ا

ارائه    در نتیجه  کند   ریی آنها در بازار تغ  ی هاو فرصت  ی اقتصاد  ط یشرا  ر ییتواند با تغیموجود م   ان یمشتر  یازهاین

گذاری  بسیاری از مدیران سرمایهو    مهم رشد است  هایی استراتژ   ی از کیبخش معموالً    نیبه ا  د یمحصوالت جد 

های  بندیدسته در بین این تغییرات  .هستند سمت محصوالت جدید به صنعت در حال عبور از موانع سنتی 

گرفته تا  های قابل معامله در بورس صندوقو مشترک گذاری سرمایههای صندوق، از محصوالت ختلفم

گذاری  های سرمایه صندوقبندی مربوط به محصوالت هدر دست .شودمشاهده می های جایگزینگذاریسرمایه

،  کالن با تمرکز بر پایداری، نوسانات بازار و روندهای  محصوالت ،های قابل معامله در بورس مشترک و صندوق

  ش یافزاباعث  و اندازی راه 2019سال در نیمه اول پایدار جدید  صندوق  168 در اروپا . شوند اندازی میراه

  600حدوداروپا را به    ی هاییسوق داد و دارا  داریپا  ی هاخالص را به صندوق  انیجر  ،شد   ی گذارهی سرما  یتقاضا

 رساند. ورو ی  اردیلیم

مدت  بلند مدت و اه تکودر موضوعات  گذاری برای سرمایهگذاران هی سرما ترغیبدنبال به  ن یها همچنصندوق 

کنند  یم  اندازیراهرا    2( ETF)  های قابل معامله صندوقها  از شرکت  یازار، برخب  ریاخ  یبا توجه به آشفتگ   .هستند 

  دهد. ی را کاهش م  بالقوه بودجه  کار    این  البته  کهکند،  ی فراهم م  یاز روند نزول  تیحما  یبرا  یگذارانه ی سرماکه  

  و  شده لیتشک متنوع یهایی دارا از  که است یگذاره یسرما یهاصندوق  از ینوع قابل معامله، های صندوق

  یگذاره ی سرما یهاصندوق ه ی شب یساختار و  شودی م معامله  بازار  در  سهام همانند  روز  طول  در  آن  یواحدها

  چند  ا ی کی د نتوانی م است باز سهام معامالت  بازار که  ییروزها و ساعات طول  در  افراد  ی عنی دارند؛ مشترک 

  تیبا محور د یجد  یهاصندوقهمچنین  .د نبفروش  را  آن از واحد  چند  ای د،نبخر را   ETFصندوق کی از واحد 

  است شده یاندازراه راًی اخ زین  یو تحوالت فناور یبهداشت یها، مراقبتیاز جمله شهرساز یجهان یهاچالش

 .ر برسد ظنبه گذاران ارزشمندتر ه یسرما یبرا  2020ممکن است در سال   یموضوع ی کردهایرو نو ای

 
2 Exchange-Traded Fund 



 2020گذاری در سال انداز مدیریت سرمایهچشم
 
 

6 

های  دنبال افزایش داراییبه های جایگزین،  گذاریسمت سرمایهبه های سهامی خاص، با تغییر  بسیاری از شرکت

سرمایه  های ساختار دراین تغییر را  کاروهای توسعه کسببسیاری از شرکت ای دائمی خود هستند.سرمایه

های توسعه  محبوبیت شرکتها، در گزارش کارمزدبا توجه به تغییرات  و  اند ایجاد کردهدائمی و بازار بدهی 

به   ،گذاریسرمایه  یک سرفصل جدید درهمچنین  به احتمال زیاد همچنان روبه رشد خواهد بود. کار وکسب

میلیارد   2000بیش از ، 3غیرواقعی  فرصت، از طریق کاهش مالیات بر روی سودهایمبتنی بر   هایصندوقنام 

 اند.را هدف قرار داده در دارایی ها دالر

 موجود یرشد با محصوالت و بازارها جستجویگسترش بازار: 

طور  به است. مناسب چندان موفق نبوده 4ی آلفا مؤلفه  ن یتأم جهتفعال موجود  ی هااز پرتفو ی ار یتالش بس

رسد  ینظر مبه  . کند  یاب یمنفعل را رد انیهمتابیشتر توانسته است سال گذشته  9 در فعال  ی متوسط، پرتفوها

که   ی خود دارند. در حال ی گذارهیسرما یندهایافر یایبه اح نیازها و آن است ش یشکاف در حال افزا نیا

ها در نظر دارند،  از شرکت ی اریمحبوب که بس کردیرو ک یمجدد وجود دارد،  ی ایاح ی برا ی ادیز هایروش 

گیری  تصمیم  برای بهبود  نیگزیجا یها به مجموعه داده یو دسترس  یهوش مصنوع یهاتمیاز الگور ی بیترک

   .استگذاری سرمایه

دهنده  ر ییتغ کیتواند مانند یم ها پرتفو ر ییو تغ ریتیمد  ی برا نیگزیجا ی هامجموعه داده نش یاستفاده از ب

  تیریمد  ی ، برا5نیگزیجا یهاداده یهایاستفاده از استراتژ. با ها باشد از شرکت ی اریبس ی برا یباز

  ت یفیبا ک  یهاداده و برنامه  تیمناسب، همراه با حاکم  یور افن  رساختیز  کیبه    ازیبزرگ داده، ن   یهامجموعه 

  ن توا یکنند که دارایاستفاده م  یابر یهاحلراه روش از  نیا کارگیریبه جهت هاطور معمول، بنگاهبهاست. 

 کند.یبزرگ را فراهم م  ی هاداده یسازره یخذ  تیظرف نطوریو هم هستند  قدرتمند  یپردازش 

گسترش   ی در استراتژهای خصوصی، در یک دهه گذشته ت مدیران شرک از  غیربه فعال،  ران ی، مد یطور کل به 

  نه یکه تخصص آنها ارزش هزثابت کنند    د یبا  رانیگسترش بازار، مد   عرصه  در  یروزیپ  یبرا  اند.بودهناموفق  بازار  

مجبور است این  موجود با محصوالت موجود است،   یدر بازارها ی روزیکه به دنبال پ ی ری. هر مد کردن را دارد

 
3 unrealized gains 

روی یک شاخص درنظر  گذاری نسبت به بازده برسرمایهعنوان بازده بیش از حد بهگذاری است و سرمایههای عملکرد مؤلفهترین آلفا، یکی از شاخص 4

 .شودمیگرفته 

5 alternative data 
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کننده  قانع  ی گذارهیسرما  ی هایارائه استراتژ توانند با  ی مگذاری  ی سرمایه هابنگاه  له را ثابت کند. همچنین ئمس

  ی جمع یاعتماد یهایگذار هیجداگانه، سرما یهامشترک، حساب یگذارهیسرما یهاعنوان مثال، صندوقبه )

 ارائه کنند.  یاتازه یشنهادهای( پETF ی هامدل و

رشد    ق یها با هدف تلفاز بنگاه   یاریو بس  ستند ین  یرشد، انحصار  یبرا  کیاستراتژ  ی هانهیاز گز  دستهچهار    نیا 

  ی هاتیموقع ،موفق یگذار سرمایه رانیمد  و  کنند ی مختلف را دنبال م یکردهایو گسترش سود، رو ییدارا

 کنند. می یابیبه دقت ارز  را...  برآوردن انتظارات و ، بازده بهتر با دستیابی به محصوالت

 

 ی ات یعمل  ییکارآ جادیا

  یاتیعمل  ی هانهیاز هز  ی عنوان تابعبه دست آمده را  به است که بازده سود    یار یدر درجه اول مع  ی اتیراندمان عمل

در   دارد. ی شتریسود ب ،یگذاره یسرما شرکت  کیباشد،  شتریب ی اتیعمل یور کند. هرچه بهرهی م ی ریگاندازه

 شود. یانجام م معامالت  نهیو هز  کارمزدبا کاهش  یاتیعمل یی ، کارایمال یبازارها

از   ی د یکند و با اقدامات جد ی م مواجه فراوان  یهاها را با چالشاز بنگاه یاریسود در حال کاهش، بس هیحاش 

ماندن در رقابت تالش   ی برا ی فناور ی ریکارگبه جهت  ،بودجه  شیافزا و  مشتریان اتیعمل ی سپاربرون لیقب

 کنند. ی م

  ت یری، مد مسیر تغییرات برای همگام شدن با های مختلفتمایالت شرکتصنعتی و تحول  یدر پهمچنین 

  ی شتر یب  ی ازمند یدور شوند، ن  انجام امور  ی میهرچه قدر از روش قد   شود ویم  ورداربرخ  یی باال  تیاز اهم  سکیر

خطرات  ( و یبریسا تی )مانند امن یرونیب یهاسکیر  تیریمد  یبرا د یجد  یهاها و کنترله یروها، استیبه س 

 شود.  ی)مانند داشتن استعداد مناسب( احساس م یداخل

  نه یدر هزوری  که همان بهره  یور بهره   سنجش  یسنت  روش ها از  بنگاه  شتریرود که بی ، انتظار م2020سال    در

در   یرقابت تیمز شیافزا ندها،یاتحول در فر یدر اثر اتخاذ راهکارها ییجوصرفه کرد یعبور کرده و از رو است

رسند که افراد،  یبه اهداف خود م  ییهاشرکت کنند.استفاده  ی به انتظارات مشتر ژه یوجه وتو  ندهایافر نیا

  ی گذارهیسرما  ریمد   95از    شیب  یمطالعه انجام شده بر رو   در  دهند.  ر ییتغ  را هماهنگ با هم  یو فناور   ندهایافر

  ت یریمد  یهادرصد از شرکت 25مشخص شد تنها  ه،یانوس یاق و ای، اروپا و آس یشمال یکایمستقر در آمر
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موفق به سطح    یهابنگاه  ن یا  سود هستند.  ه یو حاش   مزیت زمان در  ، قادر به رشد هم یمورد بررس   ی گذارهیسرما

  ی سودها  هیبا حاش   انشانیبا همتا  سهیاز درآمد خود را در مقا  یشتر یاند و درصد بافتهیدست    یاز فناور  ییباال

 ( 3و2)شکل د. کننی م نه ی خود هز یسطح فناور ی ارتقا رایکوچک، ب 

 

 

 های مواجه با رکود در رشد ساالنه و حاشیه سود های دارای رشد و شرکتمقایسه شرکت 2شکل 



 2020گذاری در سال انداز مدیریت سرمایهچشم
 
 

9 

 

 های مواجه با رکود های دارای رشد و شرکتمقایسه شرکت 3شکل 

 

ها که با رکود  با مابقی شرکت هستند  های همراه با رشد شرکتها را که درصد کل شرکت25 ،3و 2شکل 

های سودآور تنها با صرف هزینه  همانطورکه در شکل مشخص است شرکت .ند ک، مقایسه میاند شدهمواجه 

های سالیانه،  از جمله هزینهها  ها در تمامی زمینهدر مقایسه با سایر شرکت  اند کل درآمدشان، توانسته  درصد از9

 . بهتر عمل کنند حاشیه سود و رشد ساالنه درآمد 

  ل یو تحل هی تجز ،ادیو بعد از آن به احتمال ز 2020موفق در سال  یهاشرکتاز شواهد پیداست که 

  ی هانشی به کمک بدر نتیجه . کنند می  یها طراحرا با استفاده از داده  ی ریگمی تصم ند یاو فر ی گذارهیسرما

پورتفو بهره   ل یتحل یبرا  ، یگذاره یسرما ی ریگمیتصم ی بانیتوانند از پشتیم  رانیمد  ا، یاطالعات محور و پو

 ببرند.
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 نانی: برنده نشدن و عبور از مرزها با اطمریسک تیریمد

  ر یدرگ نهیهز تیر یدر مورد مد  یری گمیدر تصم ماًیکه مستق یرانیاز مد  دیلویتشرکت  ینظرسنج کی

از   ی ، تعداد اند کردهم اقد ا سک یکنترل ر یکه برا  یگذاره یسرما تیریمد  یهابنگاه داد ، نشان بودند 

  یهابنگاهاز بین ، 4شکل مطابق دادند.  رییخود تغ اتیعمل در یرا تنها با کاهش چند درصد  ندهایافر

اقدامات مرتبط    یدرصد و برا   51تا    37  نیرا انجام داده بودند ب  ی اتیکه تحوالت عمل  آنهایی   ی مورد بررس 

 .ند درصد بود  40تا    34 نیب سک یر تیریبا مد 

 

 

 مورد بررسی  هایشرکت  سازی تحوالت عملیاتی پیاده  وضعیت  -  3شکل 
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و   اتیکه مربوط به قسمت عمل سک یر یاستراتژچارچوب  یدفاع  مهین یها بر رواز بنگاه یاریامروزه بس

  سک، یارشد ر رانیعنوان مد به و در نقش خود  (2)نمودار  کنند یکار موجود است، تمرکز موکسب مدل 

  ن ی. اند دهد، استفاده کنی طور روزانه پوشش مه که مدل کسب و کار موجود را ب   سکیتوانند از توابع ریم

صنعت    ع یاز وقا  یناش   راتییتغ   ن یاز ا  ی. برخ ردیگیرا در بر م   ی خارج  راتییواکنش به تغ   ن یقسمت همچن

 تیریهستند. مد  یعیطب  یایو بال سمیمانند ترور گرید یادغام و برخ ای رقبا متیق رییاست، از جمله تغ

ها کمک  که به شرکت ردینظر بگ  ررا د یاحتمال ط یخطرات برنامه و شرا نی همه ا یتواند برا یم سکیر

 ( 5شکل) طور مؤثر واکنش نشان دهند و ضررها را کاهش دهند.به کند تا یم

  کیاستراتژ ماتیتصم   جادیتوانند در ای که م ییهانقش لیدلبه  ی مدرن و قو  سکیر تیریمد  یهاتیقابل

در    شودی م   ینیبشی پ  اند.کرده  دایپ  ی ادیز  تیاهم  ی گذاره یسرما  ت یریمد   یهاشرکت  یداشته باشند، برا 

و مکمل نگاه کنند. در واقع   یاز منظر تدافع سکیر تیریکه به مد  شوند موفق  ییهاشرکت  2020سال 

  نان یکه با اطم کند یها فراهم م شرکت  ی امکان را برا نیا سکیر تیریمد  کی و استراتژ یزور ینقش کاتال

،  دیلویت نظرسنجی در دهند. رییخود را تغ یاتیعمل یهاکنند و مدل  یز یربرنامه  ندهی آ یبرا یشتریب

 نیمه تهاجمی 

 نیمه دفاعی 

 های مربوط به روندهای کالنریسک

 مانند: تغییر اکوسیستم 
های استراتژیک برای تهدیداتی مرتبط با انتخاب

 مدل کسب و کار مورد انتظار

 های عملیاتی، مالی و فرهنگیریسک های مرتبط با مدل کسب و کارریسک

 سک یر  یاستراتژچارچوب 2نمودار 
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  از  سایبری امنیت که دادند  نشان کننده شرکت هایگذاریسرمایه مدیریت هایشرکت  (درصد  60)اکثر

 . است نظارتی توجه   افزایش دلیل به احتماالً که است برتر  چالش  یکی از سه ریسک  مدیریت  منظر

 

 

 های تهدید کننده و چگونگی آمادگی برای پاسخ به آن انواع ریسک 4شکل 

 

 مشتری  مشارکت و تجربه

ی  هابنگاه .دهند می انجام  آنالین صورته ب خریدهای خود را  گذشته از  بیش جهان سراسر در  کنندگان مصرف 

  همان به  دقیقاً  را  مشتری نیازهای و  دهند می ارائه را  نظیری بی دیجیتالی  کاربری تجربه  ، فناوریپیشرو در 

  شخصی  و یکپارچه هایتجربه دارند  انتظار همچنین کنندگانمصرف. دهند می ارائه خواهند می  که صورت

،  نهادی و  خرد  گذارانسرمایه  از  نظرسنجی براساس   .باشد  داشته وجود   گذاریسرمایه مدیران  طرف  از مشابهی

ارزیابی    در   مؤثر   عامل  مشتری   تجربه   که   داشتند   اظهار  کنندگانشرکت   از  درصد   76  دیلویت،   انجام شده توسط 

 .است بوده  و برکناری آنها مدیریت  منفی از

مدل کسب و کار مورد 
انتظار

ک فرصت استفاده از ریس•
.به عنوان مزیت

درک پیامدهای اتخاذ •
ی که تصمیمات استراتژیک

طح باعث ایجاد باالترین س
.از کارایی شود

مدل کسب و کار موجود

درک ریسک های پایه ای •
که مورد بررسی قرار 

.می دهند

روندهای کالن

توجه و بررسی ریسک های•
مرتبط با استراتژی و 

.مأموریت 

شناسایی روندهای کالنی•
ود که بر روی کسب و کار خ

.تأثیر دارد

عملیات

ه توجه به ریسک هایی ک•
شرکت باید برای 

پاسخ گویی به آنها آماده
.باشد 

شناسایی ریسک های •
و مختل کننده کسب و کار
آنهایی که باعث ایجاد 

.فرصت هستند

ات آمادگی پاسخ به تهدید•
.خارجی
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 گذاریسرمایه مدیریت در مشتری تجربه اصلی عامل هفت

 ها به بهترین نحوانجام حداقلی •

 عملیات باالی  سرعت و دقت •

 و رفع مشکل  گویی سریعپاسخ •

 کار وو خود کسب  گذارشناخت کامل سرمایه  •

 مدتداشتن دید بلند  •

 هدف و ارتباط سازی شفاف •

 با مشتری برای ارائه راهکار  اتخاذ روش مشارکتی •

 

 ی گذاره یسرما رونق سال، 2020

  یافتن  در راستای  گذاریسرمایه  مدیریت  هایشرکت شد  باعث سودآوری  بر فشارها  افزایش گذشته، سال

شدت خواهد    سودآور  رشد   برایرقابت    ،2020  سال  در .  خود را جابه جا کنند   یمرزها  رشد،  نوآورانه  هایحلراه

در   را  هایی استراتژیدر این مسیر پیشرو هستند که  گذاری سرمایه مدیریت هایشرکتآن دسته از . گرفت

  فعلی   بازارهای  در   رشد   ی راهبردها  حتی.  گذارند   اجرا  به   و  دهند   توسعه ها و عبور از آنها  محدودیت راستای رفع  

  روابط  ،هستند  اطالعات پردازش  و  اطالعات دارای که هایی شرکت. د ندار بازنگری به نیاز فعلی محصوالت با

  هستند  "تحول  برای  اندازپس " فکر  طرز  با  عملیات اجرای  دنبال به  و  کنند می  حفظ  مقدم  خط  در  را  مشتری 

  دارد   وجود   زیادی   خطرات  ، بازار  فعلی   شرایط   در  اگرچه.  آورند   دستبه   بیشتری  سهم  دارایی  جذب  در   توانند می 

 .است دسترس  قابل  دارند  همه جانبه رویکردی که   کسانی برای رشد  هایفرصتهمواره   اما

 


