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 سزمایه گذاری با هدف خلق ثزوت/پاکشو

 22/4/96تاریخ 

 تًمان 5225لیمت َز سُم : 

معی نىىعد   بزای تمامی سزمایٍ گذاران بدست آيردن ثزيت می باضد ي غالبا افزاد سعؼی    در بورس  َدف سزمایٍ گذاری

اس طزیك خزید ي فزيش پی در پی ي یا اصطالحا وًسان گیزی بٍ ایه مُم دست یابىد بزای ایه مُم سزمایٍ گعذار بایعد بعٍ    

بدست آيرد یک ريش دیگز ایىسعتهٍ ضع       طًر َمیطگی با بًرس ي َیجاوات در ارتباط بًدٌ بتًاود اس ایه راٌ سًد

سزمایٍ گذاری نزدٌ ي سًد دل ًاٌ خًدرا اس طزیك ضزنت در مجعامغ بعدين   با دید بلىد مدت در ضزنتُایی با فاود لًی 

  .استزس بدست آيرد

را خزیداری می نىد ي آوزا تا  پانطًیک سُم  92 اسفىد 28در ایه ممالٍ فزض ضدٌ است نٍ ض صی بٍ طًر مثال 

ان بعٍ هعٍ میعشان نسع      آوزا وگٍ داری می نىد می خًاَیم بزرسی نىیم ض   مًرد وظز در ایعه سمع    95 تا مجمغ

 مىفؼت نزدٌ ي سپس ایه سًد را با سًد حاصل اس سپزدٌ باوهی ممایسٍ می نىیم

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

 . استفادٌ ضدٌ است 22بزای سپزدٌ باوهی بٍ طًر متًسط اس میشان ساالوٍ %ساده استفاده کزده ارد 

تًمعان بعًدٌ اسعت       959مبلغ  92 اسفىد 28در  پانطًبا وگاَی بٍ سایت ساسمان بًرس در میابیم نٍ لیمت َز سُم 

ضزنت نزدٌ است  در جديل سیعز سعًد حاصعل اس    ػادی سالیاوٍ مجمغ  هُارسالٍ در  هُار  صاح  سُم در ديرٌ

 :مجامغ مًرد بزرسی لزارگزفتٍ است

 تقسیمی و در امد سزمایه گذارسود  روع مجمع تاریخ مجمع

 تًمان 549سًد ومدی  مجمغ ػمًمی ػادی 9/4/93

 تًمان 559سًد ومدی  مجمغ ػمًمی ػادی 26/3/94

 تًمان 569سًد ومدی  مجمغ ػمًمی ػادی 57/3/95

 سُم می گزدد 43 5تًمان صاح   43سزمایٍ ي سزمایٍ گذار با پزداخت  43افشایص % فًق الؼادٌمجمغ  2/52/95

 تًمان خًاَد ضد 593سُم میشان دریافتی سُامدار  42 5تًمان بًدٌ نٍ با تًجٍ  535سًد ومدی  مجمغ ػمًمی ػادی 28/4/95
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ي ( 96 تیز 22تًماوی ) 5225 با تًجٍ بٍ لیمت ريستًمان می باضد ي  643مجمًع سًد دریافتی سزمایٍ گذار بزابز 

نٍ با ممایسٍ با سزمایٍ باضد تًمان می  2383مجمًع درامد سزمایٍ گذار اس ایه سزمایٍ گذاری بزابز سُم  42 5مجمًع 

درصدی دارایی را وطان  249میشان باسدَی رضد  )لیمت ايلیٍ يپزداختی بابت افشایص سزمایٍ(تًماوی ايلیٍ 992گذاری 

 .می دَد

تًمان در َز سال خًاَد بًد نٍ در  799میشان بُزٌ دریافتی بٍ صًرت سادٌ بزابز  22%با فزض سًد باوهی   

  .تًمان می باضد5639سالٍ میشان دارایی ض   بزابز  5یک ديرٌ 

 .بزابز سپزده گذاری در بارک می باشد 1.5حدود  پاکشودر رتیجه سود سزمایه گذاری در رماد 

 می باشد. 77%سود بارکی  تقزیبا معادل و یا به عبارتی سزمایه گذاری در پاکشو معادل 

 

 

 




