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 سزمایه گذاری با هدف خلق ثزوت /شزکت سزب و روی باما

 24/12/95تارید 

 تًمان 676لیمت َز سُم : 

تاضس ي غالثا افزاز سعؼی معی نىىعس    تزای تمامی سزمایٍ گذاران تسست آيرزن ثزيت می   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

ر ضزنتُایی تا فاوس لًی سزمایٍ گذاری نززٌ ي سًز زلرًاٌ ذًزرا اس طزیك ضزنت زر مجعامغ تعسين   تا زیس تلىس مست ز

  .استزس تسست آيرز

را ذزیساری می نىس ي آوعزا تعا    نامایک سُم  96 اسفىس 24زر ایه ممالٍ فزض ضسٌ است نٍ ضرصی تٍ طًر مثال  

م ضر  مًرز وظز زر ایه سمان تعٍ هعٍ میعشان نسعة     آوزا وگٍ زاری می نىس می ذًاَیم تزرسی نىی  95 اسفىس 24

 مىفؼت نززٌ ي سپس ایه سًز را تا سًز حاصل اس سپززٌ تاوهی ممایسٍ می نىیم

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

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

تًمعان تعًزٌ اسعت       996مثلع    96 اسعفىس  24زر  نامعا تا وگاَی تٍ سایت ساسمان تًرس زر میاتیم نٍ لیمت َز سُم 

ضعزنت نعززٌ اسعت  زر    ي یک مجمغ افشایص سزمایٍ ػازی سالیاوٍ مجمغ  پىجپىج سالٍ زر   صاحة سُم زر زيرٌ

 :حاصل اس مجامغ مًرز تزرسی لزارگزفتٍ است وتایججسيل سیز 

 سود تقسیمی و در امد سزمایه گذار روع مجمع تاریخ مجمع

 تًمان 65سًز ومسی  مجمغ ػمًمی ػازی 18/3/91

 تًمان 125سًز ومسی  مجمغ ػمًمی ػازی 9/3/92

 تًمان 136سًز ومسی  مجمغ ػمًمی ػازی 7/3/93

اس محل سًز اوثاضتٍ ي تثسیل َز  156افشایص سزمایٍ % مجمغ ػمًمی فًق الؼازٌ 2/2/94

 سُم 5 2َز سُم 

ي تا احتساب افشایص سزمایٍ  تًمان 38سًز ومسی  مجمغ ػمًمی ػازی 26/3/94
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 تًمان 95ػایسی سزمایٍ گذار 

سُم سًز  5 2ي تا احتساب  تًمان 5 7سًز ومسی  مجمغ ػمًمی ػازی 12/3/95

 تًمان 19سزمایٍ گذار حسيز 

 

ي ( 95 اسفىس 24تًماوی ) 666 تا تًجٍ تٍ لیمت ريستًمان می تاضس ي  434مجمًع سًز زریافتی سزمایٍ گذار تزاتز 

نٍ تا ممایسٍ تا سزمایٍ تاضس تًمان می  2699مجمًع زرامس سزمایٍ گذار اس ایه سزمایٍ گذاری تزاتز سُم  5 2زاضته 

 .زرصسی زارایی را وطان می زَس 212تًماوی ايلیٍ میشان تاسزَی رضس  996گذاری 

تًمان زر َز سال ذًاَس تًز نٍ زر  1689میشان تُزٌ زریافتی تٍ صًرت سازٌ تزاتز  22%تا فزض سًز تاوهی   

  .تًمان می تاضس 2679سالٍ میشان زارایی ضر  تزاتز  5یک زيرٌ 

 .در بارک می باشدحدود سپزده گذاری در  کامادر رماد  دراس مدت  در رتیجه سود سزمایه گذاری

 رتیجه گیزی :

ظاَز سزمایٍ گذاری زر وماز ناما زر تاسٌ َای زراس مست هىسان تًجیٍ وسارز يزلیل آن ویش تغییزات ضسیس لیمت سزب ي 

ريی می تاضس لذا سزمایٍ گذاری زر ایه وماز صزفا تزای زيرٌ َای میان مست يتا تًجٍ نامل تٍ لیمت سزب ي ريی وزخ 

زر حال حاضز تا تًجٍ تٍ رضس لیمت ريی می تًان تا تًجٍ زلیك تٍ وزذُای فزيش ماَاوٍ يممایسٍ تا تًزجٍ تٍ ارس می تاضس   

 لصس میان مست زر ایه وماز تٍ ػىًان سُم ریسک متًسط پزتفً تًجٍ نزز




