
گزارش اطالعات اعضا و تجزهی و تحلیل 

وضعیت  سودآوری  صنعت  کارگزاری
در شش ماه دوم سال 1400

خردادماه 1401



حقیقی
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نیمسال اول 1400 نیمسال دوم 1400

شرکت های کارگزاری مورد بررسی

سال مالی شرکت های

 مورد بررسی

1400/12/291400/06/311400/09/301399/12/291400/06/311399/09/30

تعداد شرکت های

 مورد بررسی

جمع کلجمع کل

23 301513 36 36

سهم شرکت های 

ــی از کل  ــورد بررس م

حجــم معامــات بــازار
36% 31%19% 38%

8172

88%84% 32%16%



سود تکرار نشونده

 %58 از سود خالص صنعت 

ناشی سود سرمایه گذاری ها است که 

نسبت به دوره گذشته، این نسبت 

دو برابر شده است.

سود خالص

کل صنعت

ــرمایه گذاری از  ــود س ــهم س س

ســود خالــص صنعــت

نیمسال دوم 1400

نیمسال اول 1400

58%

29%

ــی  کارگزاران
کــه در گــزارش شــش ماهــه 
منتهــی بــه 31/ 1400/06 زیان ده 

ــه  ــود دوازده ماه ــا س ــد ی بوده ان
منتهــی بــه 1400/12/29 از ســود 
ــه 1400/06/31  ــی ب ــه منته ــش ماه ش

ــوده اســت. ــر ب کمت

نمودار توزیع سود خالص صنعت 

کارگزاری در سال 1400

سود خالص  

شرکت های مورد بررسی در 

نیمسال  دوم کاهش %27 درصدی 

نسبت به نیمسال اول داشته است.

11%
8%
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تعداد کارگزاری با سود عملیاتی منفی 
)سود خالص- سود حاصل از سرمایه گذاری ها(

در نیمســال اول 1400، صــورت مالــی تعــداد 72 کارگــزاری در دســترس بــود 
ــزاری  ــداد 36 کارگ ــت. از تع ــی اس ــزاری منف ــی 12 کارگ ــود عملیات ــه س ک
باقیمانــده براســاس اطاعــات گذشــته، 14 کارگــزاری زیــان ده برآورد شــدند. 
ــد. ــایی نموده ان ــی شناس ــان عملیات ــزاران زی ــد از کل کارگ ــن 24 درص بنابرای

در نیمســال دوم ســال 1400، صــورت مالــی 81 شــرکت کارگزاری در دســترس بــود که از 
ایــن تعــداد ســود عملیاتی 36 شــرکت کارگــزاری منفــی اســت. از تعــداد 27 کارگزاری 
ــان ده  ــزاری زی ــود 13 کارگ ــی می ش ــته،  پیش بین ــات گذش ــاس اطاع ــده  براس باقیمان
ــتند. ــی هس ــان عملیات ــزاران دارای زی ــد از کل کارگ ــرآورد 45 درص ــق ب ــد. طب باش

45%

نیمسال اول 1400 نیمسال دوم 1400

17 %

45%

نیمسال اول 1400
نیمسال دوم 1400

24 %

نمودار واقعی

نمودار برآوردی



ــزد  ــزاران %37/5 از کارم کارگ

ــات اوراق  ــود از معام ــه خ روزان

ــت از بازار  ــت حمای ــادار را جه به

ــعه   ــدوق توس ــه صن ــرمایه ب س

ــد. ــت می کنن ــازار پرداخ ب

هیئت مدیــره  مصوبــه  طبــق 

ــورس و اوراق  ــازمان ب ــرم س محت

ــادار: به

میزان سرمایه گذاری از سود خالص منهای   

سرمایه گذاری ها در سال 1400 

سرمایه گذاری در صندوق توسعه بازار سرمایه

سودخالصمنهایسودسرمایهگذاریها

درصدسرمایهگذاریدرصندوقتوسعهبازارازسودخالصمنهایسودسرمایهگذاریها

سرمایه گذاری اجباری

136 درصد از سود خالـص منهـای سود سـرمایه گذاری ها 
در نیمسال دوم 1400 صرف سرمایه گذاری در صندوق توسعه بازار سـرمایه شـده 

اسـت.

نیمسال اول 1400نیمسال دوم 1400

13
6%

74
%

ش 57 درصدی
کاه

افزایش 62 درصدی



بیــش از %46 از کارگــزاران فعــال در صنعــت کارگــزاری بیــش از 100 درصــد از  ســودخالص منهــای 

ــد. ــرمایه گذاری کرده ان ــرمایه، س ــازار س ــعه ب ــدوق توس ــود را در صن ــرمایه گذاری های خ ــود س س

 جریان نقدی عملیاتی این شرکت ها منفی بوده 

و بعضًا قادر به پرداخت هزینه های جاری خود 

نیستند. تعداد این شرکت ها در نیمسال دوم 

نسبت به نیمسال اول % 61 رشد داشته است.

نیمسال دوم 1400

نیمسال اول 1400

بیــش از %68 از کارگــزاران فعــال در صنعــت کارگــزاری بیــش از 100 درصــد از ســودخالص منهــای 

ــد. ــرمایه گذاری کرده ان ــرمایه، س ــازار س ــعه ب ــدوق توس ــود را در صن ــرمایه گذاری ها خ ــود س س



در نیمسال دوم 1400 میزان سرمایه گذاری 

در زیرساخت ها به میزان 2.584.062 میلیون ریال 

معادل % 33   کاهش یافته است. 

درصد سرمایه گذاری از سود خالص بر روی زیرساخت ها و حمایت از 
بازار سرمایه )صندوق توسعه بازار سرمایه(

  سرمایه گذاری بر روی زیرساخت ها شامل:

سرمایه گذاری بر روی دارایی های
 نامشهود از جمله نرم افزارها

سرمایه گذاری در تجهیزات

سرمایه گذاری در زمین و ساختمان

نیمسال دوم 1400

%74 صرف 
سرمایه گذاری 

درصندوق
توسعه بازار

 سرمایه

%59 صرف 
سرمایه گذاری

در زیرساخت ها

کسری نقدینگی

کل سود خالص 
منهای سود 

سرمایه گذاری های 
صنعت

%35 صرف 
سرمایه گذاری

در زیرساخت ها

%136 صرف 
سرمایه گذاری 

درصندوق
توسعه بازار 

سرمایه

کل سود خالص 
منهای سود 

سرمایه گذاری های 
صنعت

کسری نقدینگی

نیمسال اول 1400



نتیجه گیری

همانگونه که پیش بینی می شد 

با تداوم شرایط موجود، سرمایه گذاری در 

 )IT زیرساخت ها )خصوصًا زیرساخت های

کاهش چشم گیری داشته است. 

کسر %37/5 از کارمزد کارگزاران 

و واریز به حساب صندوق توسعه بازار سرمایه، منجر 

به سرمایه گذاری اجباری %136 از  سودخالص منهای 

سود سرمایه گذاری های صنعت و منفی شدن جریانات 

نقدی عملیاتی کارگزاران شده است.
تعدیل نیروی انسانی

کاهش تعداد شعب در سطح کشور

کاهش ظرفیت پاسخ گویی به مشتریان

کاهش کیفیت خدمت رسانی


