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 سزمایه گذاری با هدف خلق ثزوت/خچزخش

 3/3/97تارید 

 تًمان 130لیمت َز سُم : 

کىىعس  تزای تمامی سزمایٍ گذاران تسست آيرزن ثزيت می تاضس ي غالثا افزاز سعؼی معی     در بورس  َسف سزمایٍ گذاری

اس طزیك ذزیس ي فزيش پی زر پی ي یا اصطالحا وًسان گیزی تٍ ایه مُم زست یاتىس تزای ایه مُم سزمایٍ گعذار تایعس تعٍ    

تسست آيرز یک ريش زیگز ایىسعتهٍ ضعر      طًر َمیطگی تا تًرس ي َیجاوات زر ارتثاط تًزٌ تتًاوس اس ایه راٌ سًز

ایٍ گذاری کززٌ ي سًز زلرًاٌ ذًزرا اس طزیك ضزکت زر مجعامغ تعسين   تا زیس تلىس مست زر ضزکتُایی تا فاوس لًی سزم

  .استزس تسست آيرز

 را  ذچعزذص یعک سعُم    92 چُعار  ذعززاز  زر تعارید   زر ایه ممالٍ فزض ضسٌ اسعت کعٍ ضر عی تعٍ طعًر م عا        

ز زر ایعه  آوزا وگٍ زاری می کىس می ذًاَیم تزرسی کىیم ضر  مًرز وظع   96 تا مجمغذزیساری می کىس ي آوزا تا 

 سمان تٍ چٍ میشان کسة مىفؼت کززٌ ي سپس ایه سًز را تا سًز حاصل اس سپززٌ تاوهی ممایسٍ می کىیم

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

 . استفازٌ ضسٌ است 22تزای سپززٌ تاوهی تٍ طًر متًسط اس میشان ساالوٍ %ساده استفاده کزده ارد 

تًمعان تعًزٌ    95مثلع    92 چُار  ذعززاز زر  ذچزذصتا وگاَی تٍ سایت ساسمان تًرس زر میاتیم کٍ لیمت َز سُم 

ضعزکت کعززٌ   ي زي مجمعغ افعشایص سعزمایٍ    ػعازی سعالیاوٍ   مجمغ  ضصسالٍ زر پىج   است . صاحة سُم زر زيرٌ

 :گزفتٍ استاست. زر جسي  سیز سًز حاصل اس مجامغ مًرز تزرسی لزار

 سود تقسیمی و در امد سزمایه گذار روع مجمع تاریخ مجمع

 تًمان 1سًز ومسی  مجمغ ػمًمی ػازی 13/3/92

 تًمان 1سًز ومسی  مجمغ ػمًمی ػازی 31/2/93

تًوان  66% اس محل آيرزٌ تًزٌ است لذا سزمایٍ گذار تٍ تا پززاذت 66% کٍ 100افشایص سزمایٍ  مجمغ فًق الؼازٌ 8/12/92

 صاحة یک سُم جسیس ذًاَس ضس

 تًمان ذًاَس ضس 2سُم ، زرآمس سزمایٍ گذار  2ي تا احتساب  تًمان 1سًز ومسی  مجمغ ػمًمی ػازی 30/2/94

 سُم ذًاَس ضس 4.34تجسیس ارسیاتی لذا سزمایٍ گذار صاحة  اس محل 217افشایص سزمایٍ % مجمغ فًق الؼازٌ 17/12/94

  تسين تمسیم سًز ومسی ػازیمجمغ ػمًمی  29/2/95
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 تًمان ذًاَس ضس 1.3سُم زریافتی سُامسار  4.34ریا  کٍ تا تًجٍ  3سًز ومسی  مجمغ ػمًمی ػازی 31/2/96

 تًمان ذًاَس ضس 1.3سُم زریافتی سُامسار  4.34ریا  کٍ تا تًجٍ  3سًز ومسی  مجمغ ػمًمی ػازی 26/2/97

 

ي ( 97 ذززاززي  تًماوی ) 130 تا تًجٍ تٍ لیمت ريستًمان می تاضس ي  6.6مجمًع سًز زریافتی سزمایٍ گذار تزاتز 

کٍ تا ممایسٍ تا سزمایٍ تاضس تًمان می  546مجمًع زرامس سزمایٍ گذار اس ایه سزمایٍ گذاری تزاتز سُم  4.34مجمًع 

زرصسی زارایی را وطان  350میشان تاسزَی رضس  تاتت افشایص سزمایٍ()لیمت ايلیٍ يپززاذتی تًماوی ايلیٍ 161گذاری 

 .می زَس

تیطتز اس سًز تاوهی ذًاَس ي یا تٍ ػثارتی  80ذًاَس تًز % 309، زارایی سُامسار زر ایه مست  22تا وزخ سًز تاوهی %

 می تاضس  60سًز تاوهی %سزمایٍ گذاری زر ذچزذص مؼاز  

 یجه گیزیرتی

طزفسار ذًزرا را زارز. اما اس  مىظزتمسیم سًز ومسی ي ضزکت زر مجامغ تٍ سزمایٍ گذاری زر گزيٌ ذًزري ساس تًرس 

وظز می رسس گزيَُای زیگز تًرس تُزان ضزایط تُتزی زاضتٍ تاضىس. زر تیه ضزکتُای لطؼٍ ساس تًرس ذچزذص 

کلی ذًزري ساسَا تسير ویست . لذا تزای سزمایٍ گذاری ضزایط مىاسثتزی وسثت تٍ سایز َمگزيَُا زارز . اما اس ضزایط 

زر ذچزذص تایس َمجُت جزیان ومسیىگی يارز ي ذارج ضس ي سزمایٍ گذاری تلىس مست ي سُامساری زر ایه ضزکت 

 چىسان رضایت ترص ویست .

 

 

 




