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 نفت سپاهان/سرمایه گذاری با هدف خلق ثروت

 2/01/97تاریخ 

 تومان 2351: قیمت هر سهم 

افراد سعی میی نننید   برای تمامی سرمایه گذاران بدست آوردن ثروت می باشد و غالبا   در بورر    هدف سرمایه گذاری

از طریق خرید و فروش پی در پی و یا اصطالحا نوسان گیری به این مهم دست یابند برای این مهم سرمایه گذار بایید بیه   

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

فاند قوی سرمایه گذاری نرده و سود دل واه خودرا از طریق شرنت در مجیام  بیدون    با دید بلند مدت در شرنتهایی با

  .استرس بدست آورد

خرییداری میی    را  شسپایک سهم  95سوم دی ماه در تاریخ  در این مقاله فرض شده است نه ش صی به طور مثال 

آنرا نگه داری می نند می خواهیم بررسی ننیم ش   میورد نریر در ایین زمیان بیه  یه         97دی ماه نند و آنرا تا 

 میزان نسب منفعت نرده و سپس این سود را با سود حاصل از سپرده بانهی مقایسه می ننیم

از نرخ بهرره  ( سپرده گزاران و سرمایه گذاران)برای سهولت کار فرض شده است هردو گروه 

 . استفاده شده است 21%برای سپرده بانهی به طور متوسط از میزان ساالنه  ساده استفاده کرده اند

. تومیان بیوده اسیت     0521مبلی     95سیوم دی   شسیپا با نگاهی به سایت سازمان بورس در میابیم نه قیمت هر سیهم  

از در جیدول زییر سیود حاصیل     . شرنت نرده استعادی سالیانه مجم    هارساله در   هار  صاحب سهم در دوره

 :مجام  مورد بررسی قرارگرفته است

 مد سرمایه گذارآسود تقسیمی و در  نوع مجمع تاریخ مجمع

 تومان 031سود نقدی  مجم  عمومی عادی 25/4/94

 تومان 73سود نقدی  مجم  عمومی عادی 25/5/93

 تومان 41سود نقدی  مجم  عمومی عادی 21/4/96

 تومان 211سود نقدی  مجم  عمومی عادی 4/4/97
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سهم  0و ( 97 دی)تومانی  2351 با توجه به قیمت روزتومان می باشد و 463مجموع سود دریافتی سرمایه گذار برابر 

 0521نه با مقایسه با سرمایه گذاری باشد تومان می  2993سرمایه گذار از این سرمایه گذاری برابر  اراییمجموع د

 درصدی دارایی را نشان می دهد 727میزان بازدهی  (افزایش سرمایهقیمت اولیه وپرداختی بابت )تومانی اولیه

و پس سرمایه گذاری در شسپا در یک خواهد بود تومان  2576، دارایی سهامدار در این مدت  21%با نرخ سود بانهی 

در دراز  نفت سپاهانسرمایه گذاری در  بازدهی در نتیجه  نهسود بیشتر نسبت به بانک دارد  26%دوره  هار ساله 

 .مدت توجیه  ندانی ندارد

 جه گیرینتی

شسپا یهی از بزرگترین تولید ننندگان روغن پایه و روغن موتور با برند اسپیدی در خاور میانه است و بیشتر محصول 

همانطوریهه محاسبه شد سرمایه گذاری در شسپا در دوره  هار ساله گذشته توجیه . این شرنت صادراتی می باشد

اما امسال وضعیت شرنت متحول شده است رشد قیمت فروش در ننار یارانه دولتی برای ماده . نداشته است ندانی 

تومان به 076تقریبا )از طرفی سود انباشته باال . سود آوری شسپا را متحول نموده است ( لوب نات) اولیه اصلی شسپا 

. سال اخیر شرنت را ملزم به افزایش سرمایه می نند  7 و عدم انجام افزایش سرمایه در( 96ازای هر سهم تا پایان سال 

 و شرنت در مج  احتمالی افزایش سرمایه منطقی به نرر می رسد 97لذا سرمایه گذاری میان مدت با دید مجم  


