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 سزمایه گذاری با هدف خلق ثزوت در شپدیس

 5/7/96تارید 

 تَهاى 626لیوت ّز سْن : 

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

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

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

لَی سزهایِ گذاری وززُ ٍ سَز زلرَاُ ذَزرا اس طزیك ضزوت زر هجعاهغ تعسٍى   تا زیس تلٌس هست زر ضزوتْایی تا فاًس 

  .استزس تسست آٍرز

را ذزیساری هی وٌس  پززیسپتزٍضیوی یه سْن  91 هْز 5زر ایي همالِ فزض ضسُ است وِ ضرصی تِ طَر هثال  

زر ایعي سهعاى تعِ معِ هیعشاى      آًزا ًگِ زاری هی وٌس هی ذَاّین تزرسی وٌین ضر  هَرز ًظعز    96 هْز 5ٍ آًزا تا 

 وسة هٌفؼت وززُ ٍ سپس ایي سَز را تا سَز حاصل اس سپززُ تاًىی همایسِ هی وٌین

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

 . ُ ضسُ استاستفاز 22تزای سپززُ تاًىی تِ طَر هتَسط اس هیشاى ساالًِ %ساده استفاده کزده ارد 

تَهعاى تعَزُ اسعت       3799هثلع    99 هْز 5زر  ضپسیس تا ًگاّی تِ سایت ساسهاى تَرس زر هیاتین وِ لیوت ّز سْن

ضزوت وززُ اسعت  زر دعسٍل سیعز سعَز حاصعل اس      ػازی سالیاًِ هجوغ  مْارپٌج سالِ زر   صاحة سْن زر زٍرُ

 :هجاهغ هَرز تزرسی لزارگزفتِ است

 سود تقسیمی و در امد سزمایه گذار روع مجمع تاریخ مجمع

 تَهاى 1999سَز ًمسی  هجوغ ػوَهی ػازی 1/11/91

 سْن هیطَز 3% اس هحل سَز اًثاضتِ وِ زر ًتیجِ سْاهسار زارای 299افشایص سزهایِ  هجوغ فَق الؼازُ 16/2/96

 هی ضَز 1275سْن زریافتی سْاهسار  3وِ تا احتساب  تَهاى 425سَز ًمسی  هجوغ ػوَهی ػازی 8/11/92

 هی ضَز 483سْن زریافتی سْاهسار  3تَهاى وِ تا احتساب  161سَز ًمسی  هجوغ ػوَهی ػازی 29/8/93

 سْن زیگزهی ضَز 3تَهاى صاحة  399% اس هحل اٍرزُ وِ زر ًتیجِ سْاهسار تا پززاذت 199افشایص سزهایِ  هجوغ فَق الؼازُ 21/4/94

 تَهاى هی ضَز 1998زریافتی سْاهسار  سْن زریافتی سْاهسار 6تَهاى وِ تا احتساب  148سَز ًمسی  هجوغ ػوَهی ػازی 6/19/94

 تَهاى هی ضَز 654زریافتی سْاهسار  سْن زریافتی سْاهسار 6تَهاى وِ تا احتساب  199سَز ًمسی  هجوغ ػوَهی ػازی 26/3/94
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( هجوَع 96 هْز 5تَهاًی ) 626 تا تَدِ تِ لیوت رٍستَهاى هی تاضس ٍ  4429هجوَع سَز زریافتی سزهایِ گذار تزاتز 

تَهاًی اٍلیِ  4999وِ تا همایسِ تا سزهایِ گذاری تاضس تَهاى هی  8185زراهس سزهایِ گذار اس ایي سزهایِ گذاری تزاتز 

 .زرصسی زارایی را ًطاى هی زّس 194هیشاى تاسزّی رضس 

تَهاى زر ّز سال ذَاّس تَز وِ زر  814هیشاى تْزُ زریافتی تِ صَرت سازُ تزاتز  22%تا فزض سَز تاًىی   

  .تَهاى هی تاضس 8292سالِ هیشاى زارایی ضر  تزاتز  5یه زٍرُ 

ساله گذشته باسده چنداری رداشته و باسده آن  5در  شپدیسدر رتیجه سود سزمایه گذاری در رماد 

   حداکثز معادل سود بارکی بوده است 

 رتیجه گیزی

تِ ًظز هی رسس زر پٌج سال گذضتِ ضپسیس تِ زالیلی هاًٌس افشایص لیوت ذَران ،واّص لیوت اٍرُ ٍػسم افشایص 

، ًتَاًستِ است آًطَریىِ تایس تزای  3لیوت زالر ، تحزیوْا ، ػسم افشایص اٍرُ زاذلی ٍ ّوچٌیي ػسم راُ اًساسی فاس 

حسٍزی تغییز وززُ تاضس افشایص حتوی لیوت ارس ٍ اٍرُ سْواهساراًص ثزٍت ذلك وٌس اها ضایس اوٌَى ضزایط تا 

تاضس هْوتزیي  ضپسیسدْاًی زر وٌار حذف تحزیوْا ٍ راُ اًساسی فاس سَم  هی تَاًس ًَیس ترص رٍسّای تزای ایي 

ریسه ضزوتْای پتزٍضیوی زر ایزاى ًزخ ذَران هی تاضس وِ زٍلت زر ایي هَرز ّوَارُ ًاساسگار تَزُ ٍ تِ ّیچ 

ضپسیس لصس حوایت اس تَلیسات ایي ضزوتْای ارسآٍر ٍ صازرات هحَر را ًسارز  لذا سزهایِ گذاری زر ًوازػٌَاى 

  ّای یه سالِ ٍ تا تزرسی رًٍس سَزآٍری ًزخ ّای تیي الوللی ٍ ًزخ ذَران پیطٌْاز هی گزززُ تزای تاس

 




