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 کچاد/سرمایه گذاری با هدف خلق ثروت

 72/10/98تاریخ 

 تومان 394: قیمت هر سهم 

میی نننید   برای تمامی سرمایه گذاران بدست آوردن ثروت می باشد و غالبا افراد سعی   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

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

  .استرس بدست آورد

 را  نچیاد یک سیهم   93ماه  فروردین بیست و هفتمدر 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     98ماه  فروردینخریداری می نند و آنرا تا 

 این زمان به چه 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 71%برای سپرده بانهی به طور متوسط از میزان ساالنه  ساده استفاده کرده اند

. تومیان بیوده اسیت     434مبلی     93 فیروردین  نچیاد با نگاهی به سایت سازمان بورس در میابیم نه قیمت هر سیهم  

در . شیرنت نیرده اسیت   و سیه مجمی  فیول العیاده     عادی سیالیانه  مجم   چهارساله در  چهار صاحب سهم در دوره

 :جدول زیر سود حاصل از مجام  مورد بررسی قرارگرفته است

 مد سرمایه گذارآسود تقسیمی و در  نوع مجمع تاریخ مجمع

 تومان 26سود نقدی  مجم  عمومی عادی 72/4/93

 تومان 46سود نقدی  مجم  عمومی عادی 06/3/96

 سهم می شود 0526تومان صاحب  26از محل آورده یعنی سهامدار با پرداخت  26%افزایش سرمایه  هفول العادمجم  عمومی  73/0/96

 تومان خواهد شد  44سهمی سهم سرمایه گذار  0526تومان با توجه به دارایی  71سود نقدی  مجم  عمومی عادی 08/3/92

 سهم می شود 0592تومان صاحب  09سهامدار با پرداخت  از محل آورده یعنی 09%افزایش سرمایه  فول العادهمجم  عمومی  08/3/92

 تومان می شود 26سهم دریافتی سهامدار  0592نه با احتساب  تومان 44سود نقدی  مجم  عمومی عادی 74/4/92

 می شودسهم  0592تومان صاحب  40از محل آورده یعنی سهامدار با پرداخت  40%افزایش سرمایه  فول العادهمجم  عمومی  79/00/92
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و  (98 اردیبهشت)تومانی  384 با توجه به قیمت روزتومان می باشد و 098مجموع سود دریافتی سرمایه گذار برابر 

نه با مقایسه با سرمایه باشد تومان می  0036سرمایه گذار از این سرمایه گذاری برابر  اراییمجموع دسهم  0592دارایی

درصدی دارایی را  051میزان بازدهی  (وپرداختی بابت افزایش سرمایهقیمت اولیه )تومانی اولیه 368گذاری 

 نشان می دهد

در یک  نچادو پس سرمایه گذاری درخواهد بود تومان  219، دارایی سهامدار در این مدت  71%با نرخ سود بانهی 

معادل سود بانهی  نچادو یا به عبارتی سود سرمایه گذاری در سود بیشتر نسبت به بانک دارد  27%دوره چهار ساله 

 است وارزشمند و نم ریسکنامال منطقی در دراز مدت  نچادسرمایه گذاری در بازدهی در نتیجه  نهمی باشد  %36


