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 سزمایه گذاری با هدف خلق ثزوت/سقایه

 25/8/96تاریخ 

 تًمان 2000لیمت َز سُم : 

کىىعد  تزای تمامی سزمایٍ گذاران تدست آيردن ثزيت می تاضد ي غالثا افزاد سعؼی معی     در بورس  َدف سزمایٍ گذاری

اس طزیك خزید ي فزيش پی در پی ي یا اصطالحا وًسان گیزی تٍ ایه مُم دست یاتىد تزای ایه مُم سزمایٍ گعذار تایعد تعٍ    

تدست آيرد یک ريش دیگز ایىسعتهٍ ضع       طًر َمیطگی تا تًرس ي َیجاوات در ارتثاط تًدٌ تتًاود اس ایه راٌ سًد

ایٍ گذاری کزدٌ ي سًد دل ًاٌ خًدرا اس طزیك ضزکت در مجعامغ تعدين   تا دید تلىد مدت در ضزکتُایی تا فاود لًی سزم

  .استزس تدست آيرد

 را  سعمایه یعک سعُم    91 تیسعت پعىجم آتعان   در تعاریخ   در ایه ممالٍ فزض ضدٌ اسعت کعٍ ض  عی تعٍ طعًر م عا        

وظعز در ایعه    آوزا وگٍ داری می کىد می خًاَیم تزرسی کىیم ض   مًرد  95 تا مجمغخزیداری می کىد ي آوزا تا 

 سمان تٍ چٍ میشان کسة مىفؼت کزدٌ ي سپس ایه سًد را تا سًد حاصل اس سپزدٌ تاوهی ممایسٍ می کىیم

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

 . استفادٌ ضدٌ است 22تزای سپزدٌ تاوهی تٍ طًر متًسط اس میشان ساالوٍ %ساده استفاده کزده اود 

تًمان تعًدٌ   2684مثلغ  91 تیست پىجم آتاندر  سمایهتا وگاَی تٍ سایت ساسمان تًرس در میاتیم کٍ لیمت َز سُم 

ضعزکت کعزدٌ اسعت. در لعدي  سیعز سعًد       ػعادی سعالیاوٍ   مجمعغ   ضصسالٍ در پىج   است . صاحة سُم در ديرٌ

 :حاصل اس مجامغ مًرد تزرسی لزارگزفتٍ است

 سود تقسیمی و در امد سزمایه گذار ووع مجمع معتاریخ مج

 تًمان 800سًد ومدی  مجمغ ػمًمی ػادی 4/2/92

 اس محل سًد اوثاضتٍسزمایٍ  100افشایص % مجمغ فًق الؼادٌ 28/8/92

 تًمان خًاَد ضد 760سُم ، درآمد سزمایٍ گذار  2ي تا احتساب  تًمان 380سًد ومدی  مجمغ ػمًمی ػادی 8/2/93

 تًمان خًاَد ضد 740سُم ، درآمد سزمایٍ گذار  2ي تا احتساب  تًمان 370سًد ومدی  مجمغ ػمًمی ػادی 13/2/94

 تًمان خًاَد ضد 320سُم ، درآمد سزمایٍ گذار  2ي تا احتساب  تًمان 160سًد ومدی  مجمغ ػمًمی ػادی 21/2/95

 تًمان خًاَد ضد 380سُم ، درآمد سزمایٍ گذار  2ي تا احتساب  تًمان 190سًد ومدی  مجمغ ػمًمی ػادی 24/2/96
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 تیست پىج آتان تًماوی ) 2000 تا تًلٍ تٍ لیمت ريستًمان می تاضد ي  300مجمًع سًد دریافتی سزمایٍ گذار تزاتز 

کٍ تا ممایسٍ تا تاضد تًمان می  7000مجمًع درامد سزمایٍ گذار اس ایه سزمایٍ گذاری تزاتز سُم  2ي مجمًع ( 96

 .درصدی دارایی را وطان می دَد 260میشان تاسدَی رضد  تًماوی ايلیٍ 2684سزمایٍ گذاری 

در تاوک سزمایٍ گذاری می کزد دارایی يی در یک ديرٌ  22در ممایسٍ تا سًد تاوهی اگز سزمایٍ گذار تا سًد %

آن می تاضد َمچىیه سًد سمایه تمزیثا مؼاد   تزاتز 1.2تًمان میطد کٍ سًد سزمایٍ گذاری در سمایه  5636سالٍ 5

 .می تاضد 34سًد تاوهی %

 

 

 




