
                                     
 
 

  
  

 القابضة التابعة لشركة بلتون المالية  االمريكيةجريسون أورباخ 

 أوكاسان سيكيوريتيزشركة لتصل إلى السوق الياباني من خالل الشراكة مع نطاق اعمالها  توسع

 اليابانية المحدودة

  

وهي شركة  AUERBACH GRAYSONيسون شركة آرباك جرااعلنت  -: 7102يونيو 6نيويورك، 

متخصصة في تنفيذ خدمات الوساطة في األوراق المالية وتقديم األبحاث المالية على مستوى 

دولة تشمل األسواق الواعدة، الناشئة والمتقدمة للصناديق والمؤسسات  021العالم في أكثر من 
عن توقيع عقد  لها في نيويورك االستثمارية الكبار في الواليات المتحدة ويقع المقر الرئيسي

في مجال أكبر الشركات في اليابان  أحد - اليابانية المحدودةأوكاسان سيكيوريتيز شركة شراكة مع  

بشكل  لسوق اليابانيا من دخولالمستثمرين األمريكيين  تمكينوذلك ل - إدارة االستثمار والبحوث

 .أكبر

ن سيكيوريتيز، ستوفر شركة أورباخ جريسون أوكاسال ذه  الشراكة الحصرية مع شركة من خال

 سمحتكما . األمريكية لعمالئها من المؤسسات بحوث رائدة وتغطية للفرص االستثمارية في اليابان

تلبية من خالل  على المستوى العالمي سيكيوريتيز بتوسيع أعمالهاأوكاسان شركة ذه  الشراكة ل

عميل من كبار المستثمرين  500أكثر من تتضمن التي  –رايسون جعمالء أورباخ احتياجات قائمة 

إمكانية التواصل مع الشركات وسهولة تنفيه وبالخدمات البحثية المفصلة  – من المؤسسات األمريكية

 . الصفقات في نطاق عريض من القطاعات والشركات المدرجة في السوق الياباني

عمالؤنا إقباالا  هريظ: "جريسونرايسون، الرئيس التنفيهي وأحد مؤسسي أورباخ جديفيد بحسب 

توسط، وعلى الشركات اليابانية ذات رأس المال الصغير والمالمالية عن على البحوث ملحوظا 

شراكتنا مع " وأضاف". سوق يصعب الوصول إليها في الواليات المتحدةالفرص المتنامية في 

سهم المعلومات حول األيكيين بمزيد من أوكاسان ستلبي ذها الطلب وستزود المستثمرين األمر

 ".اليابانية

ستمكن شراكتنا الحصرية مع : "قال ذيرويوكي شيندو، رئيس شركة أوكاسان لألوراق المالية

أورباخ جرايسون أوكاسان لألوراق المالية من مواصلة توسيع أعمالها الخارجية من خالل بناء 

خبرتنا التي تصل إلى مائة عام في نظراا ل. وعالقات مع كبار المستثمرين من المؤسسات األمريكية

كمقدم خدمات بحثية مستقلة رائدة األسهم اليابانية، فنحن في مكانة جيدة تمكننا من أن نعمل 

 ."عن السوق اليابانية للمستثمرين من المؤسسات األمريكية

 

 ءوحلول للعمال، قدمت الشركة خدمات مالية 1923منه تأسيس أوكاسان لألوراق المالية في عام 

تلتزم شركة أوكاسان لألوراق المالية دائماا بتقديم بحوث وتحليالت غير متحيزة، . األفراد والشركات



ال تقيد القيمة السوقية نطاق تغطية و(. 2017حتى أبريل )شركة  220مع تغطية ما يقرب من 

 .أوكاسان لألوراق المالية، حيث تركز الشركة على األسهم ذات رأس المال الصغير والمتوسط أيضا
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 (ccc.ocww.www) عن أورباخ جرايسون

 

 w oaeo  a hcaowe o o hoano ن بمدينة نيويورك على يد كل م 0991تأسست الشركة في عام 

ncoyaw   وتوفر الشركة لعمالئها من المؤسسات وصناديق االستثمار االمريكية الخدمات بحثية على

الشركات المقيدة وتنفيذ المعامالت وخدمات تسوية في أسواق األسهم والمشتقات المالية وأدوات الدخل 

دولة. باإلضافة إلى ذلك،  021الوساطة في أكثر من الثابت، وذلك من خالل شبكة من شركائها في مجال 

تقدم الشركة استراتيجيات التحوط وتعمل على تنفيذها. ومؤسسة مورجان ستانلى أحد المساهمين 

( ومنظمة حماية المستثمر في األوراق ARNIaبالشركة والشركة عضو في هيئة تنظيم الصناعة المالية )

لشركة بلتون المالية  % 61بشكل مباشر و غير مباشر بنسبة  ملوكةمأورباخ جرايسون  و (.CRISالمالية)

 .القابضة

 

 
 عن أوكاسان سيكيوريتيز جروب

تتكون أوكاسان . 1923أوكاسان سيكيوريتيز جروب ذي شركة مستقلة لألوراق المالية تأسست في 

م أوكاسان تلتز. سيكيوريتيز جروب المملوكة لشركة قابضة من تسع شركات محلية وشركة عالمية

سيكوريتيز بمجموعة واسعة من االستثمارات في األوراق المالية وأعمال إدارة األصول، من خالل 

كما أن أوكاسان . شبكة من ست شركات أوراق مالية محلية ودولية تتمركز في شركة أساسية

الجة سيكيوريتيز المحدودة تشارك في أعمال إدارة األصول، مثل صناديق االستثمار وأعمال مع

فضال عن أعمال مكتب الدعم مثل وظائف مكتب العمليات المساندة  األنظمة،تطوير / البيانات

 .والموظفين المؤقتين

 

أوكاسان في أوكاسان سيكوريتيز المحدودة ذي شركة أوراق مالية، وذي الشركة األساسية 

، مما يعزز مبيعات مكتباا فرعياا في جميع أنحاء اليابان 60وتمتلك الشركة . سيكوريتيز جروب

لمزيد من . افتتحت الشركة مكاتب تمثيلية في نيويورك وشنغهاي ولندنكما االستشارات 
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 :ولمزيد من المعلومات، برجاء التواصل
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