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پیکاد

سفارشی سازی خدمات مالی تخصص ماست

پیکاد :ارائه دهنده «راهکارهای متنوع و یکپارچه خدمات مالی از فرانت تا بک آفیس» با قابلیت سفارشی سازی
هدف از راهکارهای یکپارچه ،پوشش تمامی زنجیره ارزش از حوزه ارتباط با مشتری (فرانت آفیس) تا محصوالت میدل آفیس پوشش
دهنده نیازهای مدیریت اجرایی و ریسک و انواع راهکارهای مدیریتی-اجرایی در ارتباط با بک آفیس می باشد .هلدینگ ها ،بانک ها،
کارگزاری ها و ارائه دهندگان خدمات مالی می توانند بر حسب نیاز خود اقدام به توسعه ماژوالر و سفارشی محصوالت مورد نیاز خود در
یک بستر اختصاصی متناسب با مدل کسب و کار خود نمایند .سفارشی سازی و امکان توسعه خدمات مالی مدرن هنر اصلی ماست .
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سفارشی سازی سامانه معامالت آنالین در بستری
هوشمند با قابلیت توسعه کسب و کار مشاوره ای
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Robo-Advisory Solutions
راهکار توسعه خدمات مدرن مشاوره ای-سرمایه
گذاری
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راهکار معامالت هوشمند
Algorithm Trading

اقدسیه-ابتدای بلوار ارتش
خ نخل برج شمیران سنتر واحد 509

6

تسهیل ارتباط دیجیتال با مشتریان و بستر
هوشمند جهت ارائه خدمات ارزش افزوده

راهکارهای مدیریت دارایی و بک آفیس جهت
تسهیل فرآیندهای اجرائی و مالی اعم از صندوق،
بک آفیس سبدهای اختصاصی و کارگزاری
راهکارهای مدیریت ریسک و مدیریت پرتفوی
مدرن مبتنی برنیازهای میدل آفیس خدمات مالی
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سفارشی سازی سامانه معامالت
بر حسب نیازهای مشتری
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ارائه ظاهر کاربری سفارشی و طراحی
هوشمند و منحصر بفرد
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بستری جهت توسعه ویژگیهای اختصاصی
متناسب با نیازهای مشتریان آنالین

3

بستری جهت ارائه خدمات ارزش افزوده از
جمله ارائه گزارشات تحلیلی بازار و سهام برای
مشتریان آنالین

4

امکان توسعه ابزارهای مدیریت پرتفوی و
کنترل ریسک

5

ارائه ابزارهای معامالتی پیشرفته ،هشدارها،
سفارشات شرطی و ویژگیهای منحصربفرد

6

امکان توسعه خدمات نوین متناسب با نیازها
و کسب وکار آنالین
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معامالت هوشمند

کارگزاری ها و ارائه دهندگان خدمات معامالتی می توانند با توسعه بستری سفارشی بدون نیاز به دانش برنامه نویسی فرصتی برای
معامله گران حقیقی فراهم کنند تا مشتریان آنالین بتوانند امکان خلق و تست ایده ها را داشته باشند و همچنین مشاوران سرمایه
گذاری خبره بتوانند استراتژی های معامالتی هوشمند را جهت کمک به مشتریان آنالین ترویج نمایند .هدف نهایی توسعه خدمات
معامالتی-سرمایه گذاری مدرن در ادغام با کسب وکار خدمات آنالین-مشاوره سرمایه گذاری هوشمند می باشد
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امکان ایجاد و تست استراتژی ها مبتنی بر داده
های تاریخی گذشته و گزارشات عملکرد ،ریسک
و انحرافات استراتژی
یک سیستم پیشنهاد دهنده بر مبنای استراتژی
های کمی و هوشمند تست شده
Trend Flollowing, Quantitative Strategies ...
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توسعه استراتژی مبتنی بر قواعد و شاخص های
متنوع تکنیکال و ترکیبی از شاخص های منحصر
بفرد و سفارشی
امکان اجرای معامالت به صورت اتومات و یا
اختیاری توسط کاربر بر اساس استراتژی های
پیشنهادی مشاوران سرمایه گذاری خبره
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راهکار مدیریت ریسک
خدمات مالی

1

مدیریت ریسک در سطوح مختلف مدیریت
پرتفوی ،ریسک نقدینگی ،ریسک اعتباری
مشتریان ،ریسک بازار و ریسک عملیاتی

2

ماژول های متنوع شامل گزارشات مختلف،
چک لیستها ،هشدارها

3

محاسبات انواع شاخص های ریسک
بر مبنایKPIs

4

مدیریت هوشمند پرتفوی ،تعریف مدلهای
مختلف توسط مدیران سرمایه گذاری ،تجدید

6

پشتیانی عملیات اجرایی حوزه های مختلف
کسب و کار خدمات مالی

5

یکپارچه سازی داده های مشتریان
رتبه بندی مشتریان براساس معیارهای
مختلف
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سامانه مدیریت صندوق های
سرمایه گذاری

01

بســتری جهــت تســهیل خدمــات
صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری بــا
ســرعت و عملکــرد فــوق العــاده

02

پشــتیبان عملیــات اجرایــی و پوشــش
تمامــی عملیــات روزانــه صندوقهــای
مختلــف منطبــق بــا آخریــن قوانیــن

03

امــکان ارتبــاط بــا ســرویس
هــای بانکــی و اتومــات نمــودن
برخــی فرآیندهــای مالــی روزانــه

04

بســتری جهــت صــدور و ابطــال اینترنتــی
واحدهــای صنــدوق از طریــق ارتبــاط
بــا پورتــال اختصاصــی مشــتریان

05

سفارشــی
ابزارهــای
ارائــه
پیشــرفته ،هشــدارها ،گزارشــات
غنــی و ویژگیهــای منحصربفــرد

06

سفارشــی ســازی و امــکان توســعه
راهکارهــا و ابزارهــای متنــوع بــرای
مشــتریان و مدیــران صندوق حســب مورد
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بستری جهت توسعه روابط هوشمند با مشتریان
ویژه ارائه دهندگان خدمات مالی

بلوط :بستر ارتباط دیجیتال با مشتری از طریق موبایل ،وب در ارتباط با یک بستر هوشمند
ایده اصلی بلوط توسعه یک بستر سفارشی و مدیریت نیازهای خاص چرخه خدمات مالی جهت توسعه روابط با مشتری می باشد .پوشش
فرآیندهای ثبت نام ،احراز هویت منطبق با قوانین ،دسترسی آسان و ارائه خدمات مالی دیجیتال به مشتریان از مهمترین اهداف سامانه
می باشد .هلدینگ ها ،بانک ها ،کارگزاری ها و ارائه دهندگان خدمات مالی می توانند در یک بستر اختصاصی اقدام به توسعه روابط با
مشتریان جهت ترغیب ،جذب و حفظ مشتریان به صورت هوشمند نمایند .

1

یکپارچه سازی داده های مشتریان در یک بستر
هوشمند جهت ارائه خدمات ارزش افزوده

2

3

ارزیابی و تحلیل داده های مشتریان در سطوح
مختلف به همراه گزارشات و ابزارهای غنی

4
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دسترسی آسان مشتریان به خدمات مالی متنوع
و امکان ارائه خدمات مالی هدفمند در یک بستر
دیجیتال
بستری جهت ارتباط هوشمند و مشاوره ای با
مشتریان با قابلیت سفارشی سازی
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الگوریتم های سفارشی
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امکان آزمون صحت با استفاده از داده های تاریخی
Trend Following Startegy Performance
شاخص هم وزن

137%

شاخص کل

160%

استراتژي

140%
120%
100%
80%
60%

25%

40%
20%

9%
1396/01/05
1396/01/13
1396/01/21
1396/01/29
1396/02/06
1396/02/14
1396/02/22
1396/02/30
1396/03/07
1396/03/15
1396/03/23
1396/03/31
1396/04/08
1396/04/16
1396/04/24
1396/05/01
1396/05/09
1396/05/17
1396/05/25
1396/06/02
1396/06/10
1396/06/18
1396/06/26
1396/07/03
1396/07/11
1396/07/19
1396/07/27
1396/08/05
1396/08/13
1396/08/21
1396/08/29
1396/09/07
1396/09/15
1396/09/23
1396/10/01
1396/10/09
1396/10/17
1396/10/25
1396/11/03
1396/11/11
1396/11/19
1396/11/27
1396/12/05
1396/12/13
1396/12/21
1396/12/29
1397/01/08

0%
-20%

25%

21%

20%

17%

15%

13%

11%
5%

اسفند 96

-2%

بهمن 96
-1%

9%

8%
3%

دي 96

3%

آذر 96

10%

آبان 96

4%

6%
2%

1%

مهر 96

مرداد 96

شهریور 96

5%

3%

2%

تیر 96

10%

خرداد 96

-3%

-4%

اردیبهشت 96

5%
2%

فروردین 96

-8%

استراتژي

شاخص کل

عملکرد موفق «استراتژی شناسایی روند» طی سال 1396
توسعه استراتژی های هوشمند مبتنی بر تحلیل کمی داده ها و امکان آزمون صحت استراتژی با استفاده از داده های تاریخی ایده
اصلی معامالت هوشمند می باشد .گروه پیکاد متشکل از افراد دارای سابقه و دانش مالی و هم متخصصان حوزه تکنولوژی سعی در ارائه
بستری جهت بهینه سازی استراتژی های سرمایه گذاری دارند« .استراتژی شناسایی روند» یکی از استراتژی های موفق پیشنهادی
توسط سیستم بوده که با استفاده از آزمون صحت بوسیله داده های تاریخی طی سال  1396توانست عملکرد نسبتا موفقی ثبت نماید .
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3

امکان ایجاد و تست استراتژی ها مبتنی بر داده
های تاریخی گذشته و گزارشات عملکرد ،ریسک
و انحرافات استراتژی
یک سیستم پیشنهاد دهنده بر مبنای استراتژی
های کمی و هوشمند تست شده
Trend Flollowing, Quantitative Strategies ...
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توسعه استراتژی مبتنی بر قواعد و شاخص های
متنوع تکنیکال و ترکیبی از شاخص های منحصر
بفرد و سفارشی
امکان اجرای معامالت به صورت اتومات و یا
اختیاری توسط کاربر بر اساس استراتژی های
پیشنهادی مشاوران سرمایه گذاری خبره
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