
Modirinfo.com                                                                                    مالیمدیران │مطالب مفید  

 

 در مقابل بانکداری اختصاصیگذاری  سرمایهبانکداری 

، فعالیت کنند زیادهای  با سرمایه مشاغلیدر  ی که مشتاق هستند تا افراد

حتی  .کنند توجه می  گذاری سرمایهبانکداری  و  اختصاصیبه بانکداری 

در انتخاب بهترین  ،های مالی مشغول به کار هستند در بخشکه  یافراد

در  ،فهم کامل این دو بانکداری .با مشکل مواجه شوندممکن است  بخش،

  .سیار مفید استب ،درست گیری تصمیم

 بانکداری اختصاصی

ای از خدمات بانکی و مالی  طیف گسترده دربرگیرندهبانکداری اختصاصی 

خدماتی که بانکداری اختصاصی  .به مشتریان ثروتمند متمرکز است ی خدمات مالی بر ارائه بانکداری این .باشد اشخاص می برای

 ارز، نرخ تغییرات  مربوط به مصون سازی خدمات دارایی، و تفویپر، مدیریت گذاری سرمایهمشاوره  :ازکند عبارت است  می ارائه 

 ریاست، بانکداگذاری  سرمایهدر حیطه ی بانکداری  (M&A)  کیتملو  ادغامبا اینکه . ها دارایی ی برنامه ریزی مالیاتی و اداره

 .به ارائه خدمات در این زمینه بپردازند تر های کوچک مقیاسدر  صی هم ممکن استتصاخا

قابل اعتماد  ر خصوصی مانند یک مشاور مالییک بانکدا. تر است شخصی گذاری، بانکداری اختصاصی نسبت به بانکداری سرمایه

یک تحلیلگر . ممتاز باشد ،در مشتریان و اعتماد مشتری باید در ایجاد رابطهحفظ  و جذببرای بانکداری اختصای . کند عمل می

خصوصی  یبانکدار برای فرد مناسبیاحتماأل  کل روز خود را در واحد پشتیبانی به تنهایی صرف کند، دهد میمالی که ترجیح 

 .نیست

گرفته تا از خرید سهام  .مهارت داشت ،گذاری سرمایههای  باید در تمامی زمینه ،داری اختصاصی خوببانک یک برای تبدیل شدن به

، مدیریت برنامه ریزی مالیهای  باید در زمینهبانکداری اختصاصی  ،همچنین.  هاختیارا و  ، پیمان آتیها ETF مبادله ی ارز،

مربوط به  های مشتریان خود را در تمام جنبه ،اختصاصییک بانکدار  .مهارت داشته باشد ،بازنشستگی های طرح مالیات و  ،پرتفوی

نیازمند  همچنین و خدمات از ای گسترده طیف با آشنایی کار این ی الزمه کهکند،  راهنمایی می شان ثروتگذاری  سرمایهمدیریت و 

 ی مشاوره مناسب ی ارائه در که است مشتریان شخصی های جنبه دیگر و پذیری ریسک ترجیحات، مالی، اهداف تشخیص توانایی

 .است موثر، مناسب مالی

ها  مهارت مجموعه .کنند می تالش( یا باالتر)بیشتر بازده ایجاد برای که است هایی شرکت تعداد افزایش اختصاصی بانکداری هدف

به راحتی بتوانند ، کنند میها تجربه کسب  افرادی که در این بانک شود میسبب  ،دارد نیاز اختصاصی بانکداری که مالی خدمات و

 .فعالیت کنند ها  در سایر بخش
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 گذاری  سرمایه داریبانک

تامین بررسی شامل  ها بانکخدمات این  .کنند میعمل  ها شرکتبه در نقش مشاور و ارائه دهنده خدمات گذاری  سرمایه داریبانک

آنجایی که از  .تجدید ساختار بدهی و عرضه عمومی اولیه است ، تجزیه سهام ، بازخرید سهام ،سرمایهیا بدهی و مالی از طریق 

یک بانک  ،برتری دارندگذاری  سرمایه نسبت به بانکداری مشتری روابط خود بافردی و راهکارهای ارائه در  اختصاصی داریبانک

 بانکداری تفاوت دیگر  .دکن های مذاکره تمرکز می و مهارت کسب و کار مدیریت مالی رویبر بیشتر  ،ای هحرفگذاری  سرمایه

و یا  های بزرگ ادغام مربوط به معامالت معمول صی به طوراصتخابانکداری  ،که ستا اینگذاری  سرمایهبانکداری و  اختصاصی

ی طوالنی  باید در نظر داشته باشند که ممکن است یک دورهگذاری  سرمایهبانکداری  .کند را پیشنهاد نمی اولیه موفقعرضه عمومی 

می گیرد وجود داشته  نی که معامالت بیلیون دالری صورتزما د وشونمعامالت مشغول می  ه به انجامبین زمانی ک از کار افتادگی

 .باشد

اری گذ سرمایه بانکداریاست و گذاری  سرمایههای گوناگون  رصتف ای حرفهتجزیه و تحلیل  ند مهارتصی نیازماصتخای بانکدار

هم  شبیهبه نظر هارت ممکن است این دو م .ندک که در آن فعالیت میاست نیازمند مهارت تجزیه و تحلیل بنیادی حرفه و صنعتی 

مناسب برای شخص حقیقی گذاری  سرمایهبین توانایی انتخاب یک  ،تفاوت اساسی این .وجود دارد تفاوت اساسیبین آنها  اما باشند،

ارزش یک توانند با یکدیگر سازگار باشند و تعیین کردن  ادغام دو شرکت و بررسی اینکه چقدر می امکان در مقابل توانایی سنجیدن

 .است ،شرکت در مقایسه با شرکت دیگر

بانکداری  نسبت به خود پیشرفت سریع در جایگاهو  ترقیبرای  های بیشتری فرصت ممکن استگذاری  سرمایهی بانکدار  

گذاری  سرمایه بانکداری برای  .گیرد می معموال توسط یک تیم صورتگذاری  سرمایهمعامالت بانکداری  .دداشته باش اختصاصی

نظارت معامالت برخی ی انجام  نتوانند بر نحوه امکان وجود دارد که  اینبا این حال  ه به صورت تیمی کار کنند،مهم است کبسیار 

 .کنند

 تحصیالت

مالی از دانشگاه های معتبر را حسابداری و  ،MBAصی بیشتر افراد دارای مدرک اختصا بانکداری و گذاری  سرمایه بانکداری 

هر گونه آموزش و  اند و تازه وارد بازار کار شده اند، برای کسانی که به تازگی تحصیالت دانشگاهی خود را به پایان رسانده .پذیرند می

از آنجایی که امروزه تجارت در  .بسیار مفید است CFP و CFAداشتن مدرک  .امتیاز باشدیک  تواند ورد خدمات مالی میتجربه در م

 .بسیار موثر است... ، چینی واسپانیایی انگلیسی، زبان دوم خصوصاً مسلط بودن به افزایش یافته است، ،هانیسطح ج

در داشتن رزومه ی خوب به شما کمک گذاری  سرمایهتصاصی یا خاهرگونه تجربه اعم از کار کردن به عنوان دستیار در بانکهای 

 .خواهد کرد
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 کدام یک را انتخاب کنیم؟

خواهد با  میکه  این است ،صی از خود بپرسدتصاخایا گذاری  سرمایه بانکداری در  فعالیتاولین سوالی که هر فرد باید برای 

های بزرگ گذاری  سرمایهلی زیاد نیست چون افرادی که قاعدتا این تفاوت خی  های بزرگ؟ کار کند یا با شرکت اشخاص حقیقی

رجوع کنید و ببینید  خودتعداد های ذاتی به اس، قبل از انتخاب .های بزرگ هستند دهند معموال همان دارندگان شرکت انجام می

 .تر است ها در شما قوی کدام مهارت

 

   

 


