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 سرمایه گذاری با هدف خلق ثروت/بانک خاور میانه

 4/3/97تاریخ 

 تومان 271قیمت هر سهم : 

غالبا افراد سعیی معی نددعد    برای تمامی سرمایه گذاران بدست آوردن ثروت می باشد و   در بورس  هدف سرمایه گذاری

از طریق خرید و فروش پی در پی و یا اصطالحا نوسان گیری به این مهم دست یابدد برای این مهم سرمایه گعذار بایعد بعه    

بدست آورد یک روش دیگر ایدسعتهه شع       طور همیشگی با بورس و هیجانات در ارتباط بوده بتواند از این راه سود

ایی با فاند قوی سرمایه گذاری نرده و سود دل واه خودرا از طریق شرنت در مجعام  بعدون   با دید بلدد مدت در شرنته

  .استرس بدست آورد

خریداری  را  وخاوریک سهم  94مهر بیست هفتدر تاریخ  در این مقاله فرض شده است نه ش صی به طور مثال 

آنرا نگه داری می ندد می خواهیم بررسی ندیم ش   مورد نظر در این زمان به چه   96 تا مجم می ندد و آنرا تا 

 میزان نسب مدفیت نرده و سپس این سود را با سود حاصل از سپرده بانهی مقایسه می ندیم

برای سهولت کار فرض شده است هردو گروه )سپرده گزاران و سرمایه گذذاران  ا  نذرب بهذره    

 . استفاده شده است 20برای سپرده بانهی به طور متوسط از میزان ساالنه % ساده استفاده کرده اند

تومعان بعوده    254مبلع    94 مهعر  بیست و هفتمدر بسامابا نگاهی به سایت سازمان بورس در میابیم نه قیمت هر سهم 

نعرده   شعرنت مجمع  افعزایس سعرمایه     سعه و عادی سعالیانه  مجم   چهارساله در  سه  است . صاحب سهم در دوره

 :است. در جدول زیر سود حاصل از مجام  مورد بررسی قرارگرفته است

 مد سرمایه گذارآسود تقسیمی و در  نوع مجمع تاریخ مجمع

 تومان 25سود نقدی  مجم  عمومی عادی 24/4/95

 ددددسهم می گرد1.25تومان صاحب  25از محل آورده و سهامدار با پرداخت  25افزایس سرمایه % مجم  فوق الیاده 30/5/95

 تومان خواهد شد 12.5سهم سرمایه گذار  1.25با فرض  تومان 10سود نقدی  مجم  عمومی عادی 31/4/96

 سهم می گردد1.5از محل سود انباشته و سهامدار و صاحب  20افزایس سرمایه % مجم  فوق الیاده 10/8/96

 خواهد بود 22.5سهم سرمایه گذار  1.5با فرض  تومان 15سود نقدی  مجم  عمومی عادی 17/4/97
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 1.5و مجموع ( 97 مهرتومانی ) 270 با توجه به قیمت روزتومان می باشد و 60مجموع سود دریافتی سرمایه گذار برابر 

 279نه با مقایسه با سرمایه گذاری باشد تومان می  465مجموع درامد سرمایه گذار از این سرمایه گذاری برابر سهم 

 درصدی دارایی را نشان می دهد 66میزان بازدهی  )قیمت اولیه وپرداختی بابت افزایس سرمایه(تومانی اولیه

بانک سرمایه گذاری در  نه بازدهیخواهد بود تومان  432، دارایی سهامدار در این مدت  20با نرخ سود بانهی %

 خاور میانه تقریبا میادل سود بانهی می باشد.

 جه گیرینتی

بی شک بانک خاور میانه یهی از بهترین و بدیادی ترین بانههای ایران  است ساختار نامال خصوصی ، تمرنز روی 

ناهس هزیده و ریسک در ندار افزایس درآمد مشاع این بانک نوچک را به بانهی سود آور و پیشرو تبدیل نرده 

در یک  وبازدهی و خاور دلچسب نبوده است اما مشهالت صدیت بانهداری و رنود حانم بر جامیه موجب شده 

و بین سرمایه گذار ریسک . درصد( 66در این دوره بوده است )سود بانهی  میادل این سهم تقریبابازده دوره سه ساله 

با افزایس ارتباطات با بانههای هرچدد می توان امیدوار بود  ریسک فرقی وجود ندارد . نپذیر و سپرده گذار بدو

بازده گذشته توجیهی برای سرمایه گذاری در این سهم باقی نمی اروپایی وضییت سودآوری وخاور بهتر شود اما 

گذارد مگر ایدهه تحوالت زیادی ماندد افزایس سرمایه سدگین و یا ورود سهامداران درصدی جدید و یا ایجاد یک پل 

 سهم ایجاد شود. ارتباطی ارزی با اروپا در 




