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 مقدمه

مدیریت ثروت یکی از موضوعات مهم و در حال توسعه فناوری مالی در جهان است و با شیوع کرونا و افزایش استفاده 

چهار نیاز ،  1در گزارش کپجمنایتوسعه پیدا کرده است.    ،وکار جدیدهای کسبمالی و لزوم انجام آن با مدلاز فناوری  

نیازهای نظر پژوهشگران کپجمنای به .شده استعنوان محرک توسعه فناوری در مدیریت ثروت تعریف بهاصلی 

 5محورهای دادهو مطابقت 4بازرابط برنامه کاربردی  ،3راهکارهای هوشمند ،2مشتریان نسبت بهچهارگانه بینش عمیق 

 .شوندمی 2۰2۰در سال  مدیریت ثروت در جهت توسعه و گسترش روند ۹منتج به 

 

 ۲۰۲۰های مدیریت ثروت در سال روند و تأثیر آنها بر توسعه فناوری هایمحرک -۱شکل 

 
1. Capgemini 
2. Deep Customer Insight 
3. Intelligent Solutions 
4. Open APIs 
5. Data-driven Compliance 

.ها را تغییر خواهد دادگذاری پایدار مدل های مدیریت داراییسرمایه: 1روند •

ها سلهای انتقال ثروت بین ندر جهت به حداکثر رساندن فرصتها شناسی، محرک بنگاههای جمعیتتغییر ویژگی: 2روند •
.می شود

.خواهد شدجهت ارتباطات یکپارچه مشتری ضروری کاره کانال همهگیری از بهره: 3روند •

 ای کنندهتواند متمایزدر این دوران میهای فعال در زمینه مدیریت ثروت سازی شده برای بنگاهشخصیخدمات فوق: 4روند •
.کلیدی باشد

بینش عمیق نسبت به 
مشتریان

.سازی کندتواند تجربه مشتری را شخصیتجزیه و تحلیل احساسات می: 5روند •

.یرندبرای ارتقا و بهبود اثربخشی مشاور و افزایش رضایت مشتری در نظر می گراهای هوش مصنوعی بنگاه ها راهکار: 6روند •
راهکارهای هوشمند

.دشوهای مدیریت ثروت میرابط برنامه کاربردی سبب تسهیل نوآوری و ایجاد مسیرهای جدید رشد برای بنگاه: 7روند • رابط برنامه کاربردی باز 

.های مدیریت ثروت خواهد بودامنیت اطالعات همچنان دغدغه اصلی بنگاه: 8روند •

.کندپذیرش و شناسایی مشتریان را ساده میهوش مصنوعی فرایند: ۹روند •
محورهای دادهمطابقت
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 شود:مشتریان منتج به چهار روند مینسبت به نیاز بینش عمیق 

 .ها را تغییر خواهد دادهای مدیریت دارایی مدل 6 داریپا یگذارهیسرما .1

زیستی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی( )محیط  ESG7  هایهای مدیریت ثروت، پورتفولیوصورت سنتی بنگاههب

با افزایش تقاضای مشتریان، مشاوران در حال  اما ،گرفتندجدا در نظر میشان اصلیهای خود را از پیشنهاد

های داراییبرخوردار از  های اصلی خود هستند. همچنین افزایش تعداد زنان  با پورتفولیو  ESGسازی  یکپارچه

سمت وکار را بهکسب این، دهندبها میارزش اجتماعی دارای های گذاریسرمایه به که 8باال نقدی

  دهند.پایدار سوق میگذاری سرمایه

 قانونی  هایمطابقت ضرورت و ،تر و بهبود بازدهبازار پایین ی مشتریان، ریسک تقاضاتوان گفت میدر نهایت 

هایی همچون محصوالت متنوع با افزایش مشارکت مشتریان، فرصت  آیند وشمار میبههای این روند  از محرک

های اصلی و ترویج ذهنیت پایدار بین با پیشنهاد حاکمیت شرکتیو عوامل اجتماعی، محیطی  یکپارچگی

 بهبود تصویر برند در ارتباط با این روند وجود دارند.  از طریقمشاوران 

 

 
 Capgemini Financial Services Analysis, 2019منبع: 

 ESGکارگیری چارچوب ها در بهها و فرصتمحرک – ۲شکل 

 
6. Sustainable Investing (SI) 
7. Environmental, Social and corporate Governance (ESG) 
8 . High-Net-Worth (HNW) 
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انتقال  یهافرصترساندن  حداکثربه  جهتدر ها محرک بنگاه ،ی شناستیجمع یهای ژگیو رییتغ  .2

 .شودی ها منسل نیثروت ب

های مدیریت ثروت به ، بنگاهو جوانانزنان باال در میان  نقدیهای ییدارابرخوردار از با افزایش مشتریان 

صورت هشناسی بجمعیتثیر تغییرات  أتخواهند داشت.  نیاز  ها و مدیریت ارتباط با مشتریان  بازآفرینی پیشنهاد

 محور و ارتباط احساسی در ارتباطگذاری دیجیتال، رویکرد مشتریگذاری جدید، سرمایههای سرمایهمدل

 .کندبروز میمشاور -مشتری میان

 .خواهد شد یضرور ارتباطات یکپارچه مشتری جهت 9کارههمهکانال  گیری ازبهره .3

های در حال نیاز گویی بهپاسخجهت های مدیریت ثروت توانایی فراهم کردن پلتفرمی یکپارچه اغلب بنگاه

 و محصوالتروی انواع پارچه تجربه مشتری یکایجاد  اهمیت از سوی دیگرگذاران را ندارند. سرمایه گسترش

 .زیاد استبرای کسب و کار آنها به شدت  مختلف مناطق جغرافیایی در ها وکانال

های کند، دادهصورت منسجم عمل میهبدر جهت ارتقای تجربه مشتری    1۰هارابطبا    کارههمهکانال  چارچوب  

 ارتباط برقرار با فروشندگان کانالهدنچ هایایجاد قابلیت و برای کندمی تلفیقبینش  ایجادمشتری را برای 

جای هبهای مدیریت ثروت شده، بنگاههای دیجیتالیتوان گفت با رشد سریع مدلمیبدین ترتیب  .دکنمی

 .گیرندقرار میدر خط مقدم ارائه تجربه فروش محصوالت 

 
 Capgemini Financial Services Analysis, 2019منبع: 

 های مدیریت ثروت کاره برای بنگاهچارچوب کانال همه - 3شکل 

 
9. Omnichannel 
10. Interfaces 
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 دوران نیثروت در ا فعال در زمینه مدیریت یهابنگاه یبرا ۱۱شدهیسازی شخصفوقخدمات  .4

 .باشد یدیکل  ایکنندهزیتواند متمای م

های گیری از هوش مصنوعی و دادهبهره دربه توانمندی آنان  ،های مدیریت ثروت و مدیرانموفقیت بنگاه

 مناسب برای یمحصوالت و خدمات ارائه محتوا، ومشتری  نسبت به بینش عمیق کسب در جهت لحظهدر

 گذاران بستگی دارد. سرمایه

 

 
 Capgemini Financial Services Analysis, 2019منبع: 

 شدهسازیکننده خدمات شخصیعوامل تقویت – 4شکل 

 

 شود:گیری دو روند زیر میهای هوشمند منجر به شکلکارلزوم راه

 .کند یسازی را شخص یتواند تجربه مشتری م احساسات لیتحل  و هیتجز .5

مکالمه  امکان انجام، 12استفاده از تجزیه و تحلیل احساسات مزایایی از جمله ارزیابی رفتاری، تحلیل تمایالت

 دارد.را در پی مجازی  مشاورهو 

 یمشتر  تیرضا  افزایش  مشاور و  ی بهبود اثربخش  ارتقا و  یبرا  را  ی هوش مصنوع  یهاکارراهها  بنگاه .6

 .رندیگی م نظر در

ها، تغییر رفتار و شامل افزایش مجموعه داده مشاور-در بهبود ارتباطات مشتری AIکارگیری های بهمحرک

 و بازیگران غیرسنتی هستند. ،باال نقدیهای دارایی برخوردار ازترجیحات افراد 

 
11 Hyper-personalized services 
12. Sentiment analysis 
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 انجامد:به ایجاد روند زیر می رابط برنامه کاربردی باز

 تیریمد یهابنگاه یبرا رشد دیجد مسیرهای جادیا و ینوآور لیسبب تسهرابط برنامه کاربردی  .7

 شود.ی م ثروت

پذیری در مسیر توانند گره مقیاسمی رابط برنامه کاربردی بازهای مدیریت ثروت با استفاده از قدرت بنگاه

 فناوری مدیریت ثروتشامل ) نفعبرای هر ذی رابط کاربردی باز بگشایند. اکوسیستمدیجیتالی شدن خود را 

 کند.مزایایی خواهد داشت که این امر را تسهیل می گذاران(مشتریان/سرمایه –مدیریت ثروتهای بنگاه –

 

 شوند:محور دو روند زیر مطرح میداده پذیریتطبیق در خصوص

 .بود خواهد ثروت تیریمد یهابنگاه ی اصل دغدغه همچنان اطالعات تیامن .8

 ،شودابراز می امنیت داده قوانین مرتبط با رعایت شگسترافزایش حمالت سایبری و  از هایی کهنگرانی با 

  .استهای مدیریت ثروت بنگاه همچنان دغدغه اصلی امنیت سایبری

ها ها و چارچوبیندا: مدیریت تغییر با تنظیم فرپذیرتطبیق های  چارچوب   - الف:  دارد  تمرکزناحیه    4این حوزه بر  

کسب مهارت مجدد نیروهای فعلی و : توسعه استعداد-ب  ؛13بر مبنای داده با قوانین مدیریت مطابقت جهت

هوش  بر رویگذاری : سرمایههای داخلیدینتوانم-ج  ؛های امنیت سایبریجذب استعداد در زیربخش

 ؛صورت امنهو ذخیره داده ب  تهدیداتتسریع مدیریت    جهتهای ابری  ماشین و زیرساختمصنوعی، یادگیری  

پر کردن   جهتامنیت دیجیتال  های  کارراهکنندگان  های اثربخش با فروشندگان/فراهم: همکاریها همکاری-د

 .های موجودشکاف

 
13 Data driven compliance requirements 
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 یبریسا تیامن در تمرکز ینواح - 5شکل 

 

 کند.یرا ساده م شناسایی مشتریان و پذیرش ندیافر ی هوش مصنوع .9

را  یمشتر یتیاست و نارضا نهیبر و پرهززمان اریبس یمشتر رشیپذ ندیافر در یکاغذ و رمتمرکزیغ کردیرو

سخت است و از دقت پایین   تیصالح  یابیتقلب و ارز  صیتشخ  های دستیندیافر ،نیهمراه دارد. عالوه بر ابه

 نیو همچن است کپارچهیساده و  رشیپذ ندیافر کی نبود ،ثروت تیریمد یاساس مشکل برخوردار است.

با همکاری  مدیریت ثروت هایشرکتبه همین جهت  .را ندارد رییتغ حال در نیبا قوان یریپذقیتطب قابلیت

در  ،یندهای شناسایی مشتریاناجهت خودکارسازی فرتک و دیگر نهادهای ثالث تک، فینپیمانکاران رگ

 کنند.گذاری مییهاهوش مصنوعی سرم

عنوان بهدهند.  های داخلی خود را توسعه مییند ارزیابی صالحیت، ظرفیتاها جهت تسریع فرشرکتعالوه  به

مبتنی بر هوش مصنوعی را برای ی که بتوانند راهکارهای ایدانشجویان دکتر برای 14مورگانپیمثال جی

تعیین جایزه گذاری، مدیریت ریسک، دستیار دیجیتال و رفتارهای تجاری توسعه دهند، های سرمایهمشاوره

 کرده است.

، پذیرش مشتریهای تر داده، یکپارچگی ماژولصورت پردازش دقیق و سریعهثیر بالقوه این روند بأت

 .شودآشکار میهای نیروی انسانی و تجربه غنی برای مشتریان سازی استعداد و کاهش هزینهبهینه

 

 
14. JPMorgan 

پذیرهای تطبیقچارچوب

ها برای مدیریت مطابقت با قوانین بر مبنای دادهها و چارچوبمدیریت تغییر با تنظیم فرایند•

توسعه استعداد

های امنیت سایبریهای فعلی و جذب استعداد در زیربخشکسب مهارت مجدد نیرو•

های داخلیتوانمندی

یره داده های ابری جهت تسریع مدیریت تهدیدات و ذخگذاری بر روی هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و زیرساختسرمایه•
به صورت امن 

هاهمکاری

ودهای موجهای امنیت دیجیتال برای پر کردن شکافکارکنندگان راهفراهم/های اثربخش با فروشندگانهمکاری•
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 Capgemini Financial Services Analysis, 2019منبع: 

 بر فرایند پذیرش مشتری AIتأثیر  – 6شکل 

 


