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 سزمایه گذاری با هدف خلق ثزوت/بیمه سامان

 4/3/97تارید 

 تَهاى 308قیوت ّز سْن : 

افزاز سعؼی هعی نٌٌعس    تزای تواهی سزهایِ گذاراى تسست آٍرزى ثزٍت هی تاضس ٍ غالثا   در بورس  ّسف سزهایِ گذاری

اس طزیق ذزیس ٍ فزٍش پی زر پی ٍ یا اصطالحا ًَساى گیزی تِ ایي هْن زست یاتٌس تزای ایي هْن سزهایِ گعذار تایعس تعِ    

تسست آٍرز یک رٍش زیگز ایٌسعتهِ ضعر      طَر ّویطگی تا تَرس ٍ ّیجاًات زر ارتثاط تَزُ تتَاًس اس ایي راُ سَز

فاًس قَی سزهایِ گذاری نززُ ٍ سَز زلرَاُ ذَزرا اس طزیق ضزنت زر هجعاهغ تعسٍى    تا زیس تلٌس هست زر ضزنتْایی تا

  .استزس تسست آٍرز

 را  تسعاها یعک سعْن    92 ذعززاز  تیسعت ّتعت  زر تعارید   زر ایي هقالِ فزض ضسُ است نعِ ضریعی تعِ طعَر ه عا       

نٌین ضر  هَرز ًظعز زر ایعي   آًزا ًگِ زاری هی نٌس هی ذَاّین تزرسی   96 تا هجوغذزیساری هی نٌس ٍ آًزا تا 

 سهاى تِ چِ هیشاى نسة هٌتؼت نززُ ٍ سپس ایي سَز را تا سَز حاصل اس سپززُ تاًهی هقایسِ هی نٌین

بزای سهولت کار فزض شده است هزدو گزوه )سپزده گشاران و سزمایه گذذاران  اس رذزب بهذزه    

 . استتازُ ضسُ است 20ساالًِ % تزای سپززُ تاًهی تِ طَر هتَسط اس هیشاىساده استفاده کزده ارد 

تَهاى تعَزُ   169هثلغ  92 ذززاز تیست ٍ ّتتنزر تساهاتا ًگاّی تِ سایت ساسهاى تَرس زر هیاتین نِ قیوت ّز سْن 

ِ ٍ ػازی سالیاًِ هجوغ  چْارسالِ زر پٌج   است . صاحة سْن زر زٍرُ ضعزنت نعززُ   هجوعغ افعشایص سعزهایِ     سع

 :جاهغ هَرز تزرسی قزارگزفتِ استاست. زر جسٍ  سیز سَز حاصل اس ه

 مد سزمایه گذارآسود تقسیمی و در  روع مجمع تاریخ مجمع

 تَهاى 15سَز ًقسی  هجوغ ػوَهی ػازی 19/4/93

 تَهاى 25سَز ًقسی  هجوغ ػوَهی ػازی 30/4/94

ن هی ْس 1.55تَهاى صاحة  38هسار تا پززاذت اٍ سْ اس هحل آٍرزُ ٍ اًسٍذتِ 55افشایص سزهایِ % هجوغ فَق الؼازُ 28/8/94

 گززز

 تَهاى سَز هی گیزز 65سْن زارایی سْاهسار ،  1.55نِ تا احتساب  تَهاى 42سَز ًقسی  هجوغ ػوَهی ػازی 25/6/95

 سْن هی گززز2تَهاى صاحة  30هسار تا پززاذت ااس هحل آٍرزُ ٍ سْ 30افشایص سزهایِ % هجوغ فَق الؼازُ 30/11/95

تَهاى  31، زرآهس سزهایِ گذار قثل اس افشایص سزهایِسْن  1.55ٍ تا احتساب  تَهاى 20سَز ًقسی  ػوَهی ػازیهجوغ  28/4/96
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 ذَاّس ضس

لذا سزهایِ گذار  تَهاى 15.5، تا پززاذت آٍرزُ ، اًسٍذتِ ٍ سَز اًثاضتِ اس هحل  87افشایص سزهایِ % هجوغ فَق الؼازُ 27/10/96

 سْن ذَاّس ضس 3.77صاحة 

 

ٍ ( 97 ذززاززٍم تَهاًی ) 308 تا تَجِ تِ قیوت رٍستَهاى هی تاضس ٍ 135هجوَع سَز زریافتی سزهایِ گذار تزاتز 

نِ تا هقایسِ تا سزهایِ تاضس تَهاى هی  1297هجوَع زراهس سزهایِ گذار اس ایي سزهایِ گذاری تزاتز سْن  3.77هجوَع 

درصدی  315میشان باسدهی رشد  تاتت افشایص سزهایِ()قیوت اٍلیِ ٍپززاذتی تَهاًی اٍلیِ 252گذاری 

 .دارایی را رشان می دهد

 282%نِ تاسزّیسزهایِ گذاری زر تیوِ ساهاىذَاّس تَز  460، زارایی سْاهسار زر ایي هست  20تا ًزخ سَز تاًهی %

 هی تاضس  95سَز تاًهی %تِ ػثارتی سزهایِ گذاری زر ذچزذص هؼاز  تیطتز اس سَز تاًهی ذَاّس ٍ یا 

 جه گیزیرتی

تشرگاى تَرس هؼتقسًس جازٍی تَرس صثز رٍی سْام تٌیازی هیثاضس چیشی نِ زر تَرس ّیجاًی ٍ نن ػوق هتَْهی 

زرصسی زر  500تیوِ ساهاى تا ًواز تساها تاسزّی تسیار هطلَب سزهایِ گذاری هطاّس ضس ًسارز تا یک هحاسثِ سازُ 

زرصس( . اها هتاستاًِ زر تاسار نوتز افزاز رٍی ًوازّای تٌیازی  100یثا سالی یک زٍرُ پٌج سالِ تِ زًثا  زارز )تقز

سزهایِ گذاری هی نٌٌس ٍ غالثا جْت سزهایِ گذاری رٍی سْوْای تی تٌیاز هاًٌس اغلة سْوْای ذَرزٍیی هی تاضس 

 نِ جش ضزر تزای سْاهسار چیش زیگزی تِ ارهغاى ًوی آٍرًس.  

 

 

 




