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 سزمایه گذاری با هدف خلق ثزوت/ولصنم

 2/6/96تاریخ 

 تَهاى 144لیوت ّز سْن : 

وٌٌعد  تزای تواهی سزهایِ گذاراى تدست آٍردى ثزٍت هی تاضد ٍ غالثا افزاد سعؼی هعی     در بورس  ّدف سزهایِ گذاری

اس طزیك خزید ٍ فزٍش پی در پی ٍ یا اصطالحا ًَساى گیزی تِ ایي هْن دست یاتٌد تزای ایي هْن سزهایِ گعذار تایعد تعِ    

تدست آٍرد یه رٍش دیگز ایٌسعتىِ ضع       طَر ّویطگی تا تَرس ٍ ّیجاًات در ارتثاط تَدُ تتَاًد اس ایي راُ سَد

ایِ گذاری وزدُ ٍ سَد دل َاُ خَدرا اس طزیك ضزوت در هجعاهغ تعدٍى   تا دید تلٌد هدت در ضزوتْایی تا فاًد لَی سزه

  .استزس تدست آٍرد

خزیعداری   ٍلصعٌن را  یعه سعْن    91 در تاریخ دٍم ضْزیَر در ایي همالِ فزض ضدُ است وِ ض صی تِ طَر هثال 

در ایي سهاى تِ چِ  آًزا ًگِ داری هی وٌد هی خَاّین تزرسی وٌین ض   هَرد ًظز  95 تا هجوغهی وٌد ٍ آًزا تا 

 هیشاى وسة هٌفؼت وزدُ ٍ سپس ایي سَد را تا سَد حاصل اس سپزدُ تاًىی همایسِ هی وٌین

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

 . استفادُ ضدُ است 22تزای سپزدُ تاًىی تِ طَر هتَسط اس هیشاى ساالًِ %ساده استفاده کزده ارد 

تَهعاى تعَدُ    124هثلع    91 دٍم ضعْزیَر  در  ٍلصعٌن تا ًگاّی تِ سایت ساسهاى تَرس در هیاتین وِ لیوت ّعز سعْن   

ضعزوت وعزدُ اسعت. در لعدٍل سیعز سعَد       ػعادی سعالیاًِ   هجوغ  چْارسالِ در پٌج   است . صاحة سْن در دٍرُ

 :حاصل اس هجاهغ هَرد تزرسی لزارگزفتِ است

 سود تقسیمی و در امد سزمایه گذار روع مجمع تاریخ مجمع

 سْن هی گزدد 1.67تَهاى صاحة  67سزهایِ ٍ سزهایِ گذار تا پزداخت  67افشایص % هجوغ فَق الؼادُ 30/9/91

 )افشایص سزهایِ ثثت ًطدُ است( تَهاى 10سَد ًمدی  هجوغ ػوَهی ػادی 26/11/91

 تَهاى خَاّد ضد 25سْن ، درآهد سزهایِ گذار  1.67ٍ تا احتساب  تَهاى 15سَد ًمدی  هجوغ ػوَهی ػادی 20/12/92

 تَهاى خَاّد ضد  34سْن ، در آهد سزهایِ گذار  1.67ٍ تا احتساب  تَهاى 20سَد ًمدی  هجوغ ػوَهی ػادی 2/12/93

 سْن هی گزدد 3.34تَهاى صاحة  167سزهایِ ٍ سزهایِ گذار تا پزداخت  100افشایص % فَق الؼادُهجوغ  19/2/94

 تَهاى خَاّد ضد 53سْن هیشاى دریافتی سْاهدار  3.34تَهاى تَدُ وِ تا تَلِ  16سَد ًمدی  هجوغ ػوَهی ػادی 16/12/94

 تَهاى خَاّد ضد 80سْن هیشاى دریافتی سْاهدار  3.34تَهاى تَدُ وِ تا تَلِ  24سَد ًمدی  هجوغ ػوَهی ػادی 8/12/95
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ٍ ( 96 دٍم ضْزیَرتَهاًی ) 144 تا تَلِ تِ لیوت رٍستَهاى هی تاضد ٍ  202هجوَع سَد دریافتی سزهایِ گذار تزاتز 

وِ تا همایسِ تا سزهایِ تاضد تَهاى هی  683هجوَع دراهد سزهایِ گذار اس ایي سزهایِ گذاری تزاتز سْن  3.34هجوَع 

درصدی دارایی را ًطاى  234هیشاى تاسدّی رضد  تاتت افشایص سزهایِ()لیوت اٍلیِ ٍپزداختی تَهاًی اٍلیِ 291گذاری 

 .هی دّد

 چند رکته:

 اس هحل سَد اًثاضتِ را دارد 50ٍلصٌن لصد افشایص سزهایِ % -1

% اس ٍآتی هی تاضد وِ تمزیثا ارسش ایي دٍ سْن در ّز سْن 13.45% ٍصٌؼت ٍ 9.17ٍلصٌن دارای دٍ تلَن  -2

 تاضد.تَهاى هی  89ٍلصٌن تمزیثا 

دفتزی )سْن ووتز اس ارسش  P/B=0/86تَهاى است ٍ همدار  166ارسش دفتزی ّز سْن ٍلصٌن حدٍد  -3

  هؼاهلِ هی ضَد(

 تا ًگاّی تِ ًوَدار سیز هط   هیطَد وِ در سالْای اخیز رًٍد سَد ساسی ٍلصٌن ّز سالِ افشایطی تَدُ است -4

 

 یجه گیزیرتی

ٍ یا در لستجَی تِ ًظز هی رسد تزای وساًیىِ لصد سزهایِ گذاری تا ریسه تسیار پاییي در تَرس دارًد 

ایگشیٌی سپزدُ ّای تاًىی ّستٌد ٍلصٌن گشیٌِ همثَلی تاضد سْن در لیوتْای وًٌَی تمزیثا ّیچ لسْوی تزای 
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ٍ ّوچٌیي ٍلصٌن دارا دٍ  دارد % اس هحل سَد اًثاضت50ِریسىی ًدارد ٍ ضوٌٌا ٍلصٌن لصد افشایص سزهایِ 

تاالیی ًوی دّد ٍ  P/Eتلَن ٍصٌؼت ٍ ٍآتی هی تاضد . ًىتِ هٌفی سْام لیشیٌگی تَرس ایٌستىِ تاسار تِ آًْا 

 لیوت سْام آًْا در حدٍد ارسش دفتزی آًْا هی تاضد. 

 

 

 




