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زض تاضید  91/5/25تطای اٍلیي تاض اتعاض هالی جسیسی تحت عٌَاى اذتیاض فطٍش زض تاظاض سطهایِ کطَض هَضز هعاهلِ
قطاض گطفت .هعطفی ایي اتعاض ضا زض کٌاض قطاضزازّای آتی ٍ صکَک هی تَاى جعٍ تعضگتطیي تحَالت زض زٍضُ
هسیطیت فعلی زض تاظاض سطهایِ کطَض قلوساز ًوَز .زض ایي ًَضتاض زض جْت حوایت اظ گستطش ایي اتعاض زض تاظاض
سطهایِ کطَض ،تِ تطضسی هْوتطیي پاضاهتط ایي اتعاض ،یعٌی قیوت هعاهالتی آى ،هی پطزاظینّ .سف اظ تحلیل اضائِ ضسُ
اصالح ًگطش زست اًسضکاضاى تاظاض ًسثت تِ ایي اتعاض هی تاضس تا ایٌکِ زض تلٌسهست تتَاى اظ هاًسگاضی ٍ کاضکطز
زضست ایي اتعاض زض کطَض اطویٌاى حاصل ًوَز.
تا تَجِ تِ هسلْای ضایج قیوت گصاضی اذتیاض هعاهلِ ،قیوت اذتیاض فطٍش ّط ٍضقِ سْام ضطکت پتطٍضیوی کطهاًطاُ
 28/5تَهاى تطآٍضز هیگطزز .تسیي تطتیة فطٍش اذتیاض فطٍش ایي سْن تِ قیوت  2/5تَهاى ،یک فطصت آضتیتطاغ
 29/5تَهاًی تِ اظای ّط ٍضقِ اذتیاض فطٍش ایجاز ذَاّس کطز .تسیي هعٌی کِ هی تَاى تا اتراش استطاتػی هٌاسة
تسٍى پصیطش ّطگًَِ ضیسکی ٍ ّوچٌیي تسٍى زضگیط ًوَزى سطهایِ ،سَز ضایگاى تسست آٍضز .چٌاًچِ ًطخ تسٍى
ضیسک ًَ ،%20ساى ساالًِ قیوت سْن ًَ( %30ساى تاضیری یکسال گصضتِ تیص اظ  %50تَزُ است) ،قیوت اعوال
 480تَهاى ،قیوت جاضی  414تَهاى ٍ سطضسیس اذتیاض  9هاِّ تاضس ،قیوت ّط ٍضقِ اذتیاض فطٍش تایس  28/5تَهاى
تعییي ضَز .ایي قیوتی است کِ تاعث هی ضَز زض تاظاض ،فطصت آضتیتطاغ ایجاز ًطَز .اظ آًجا کِ زض زستَضالعول
تَضؼ تٌْا هی تَاى تِ هیعاًی تطاتط تا زاضائی پایِ اذتیاض فطٍش ذطیساضی ًوَز ،ایي هحسٍزیت زض تطذی هَاضز هاًع
استفازُ اظ ضطایط آضتیتطاغ تِ صَضت کاهل ذَاّس ضس ٍ لیکي ّوچٌاى هی تَاى تِ صَضت ًاقص آضتیتطاغ ًوَز.
تطای ًوایص فطصت آضتیتطاغ ،استطاتػی ظیط ضا زض ظهاى صفط (حال) ًظط تگیطیس .زض ظهاى صفط ،اقسام تِ ذطیس یک
اذتیاض فطٍش تِ قیوت  2/5تَهاى ٍ ذطیس یک سْن هی ًوائین .اظ سَی زیگط اقسام تِ زضیافت ٍام تا ًطخ  %20تِ هثلغ
 416/5تَهاى تِ سطضسیس  9هاِّ هی ًوائین (تجای زضیافت ٍام هی تَاى اٍضاق هطاضکت  %20ضا فطٍذت) .سَز
پطتفَلیَی فَق زض ظهاى تطکیل تطاتط صفط تَهاى ذَاّس تَز (زض ٍاقع یک جاتجائی زض تطکیة پطتفَلیَ ایجاز ضسُ
است).
ذطیس یک اذتیاض فطٍش

-2/5

ذطیس یک سْن پتطٍضیوی کطهاًطاُ

-414

زضیافت ٍام تا ًطخ  ٍ %20سطضسیس  9هاُ

416/5

سود/سیان استزاتژی در سمان تشکیل 0
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حال تثیٌین زض سطضسیس ،عایسی استطاتػی فَق چگًَِ ذَاّس تَز .جْت سَْلت ًتیجِ گیطی ،تٌْا زٍ حالت ذَب ٍ
تس تاظاض ضا زضًظط هی گیطین .زض حالت ذَب فطض تط ایي است کِ قیوت سْن  537تَهاى ٍ زض حالت تس قیوت سْن
 330تَهاى ضَز (قیوت ّای فَق تا تَجِ تِ ًَساى  ٍ %30هسل زٍجولِ ای قیوت گصاضی اذتیاض تسست آهسُ است.
هی تَاى تا افعایص تعساز گام ّا قیوت ّای تی ضواضی ضا فطض ًوَز .زض حالت ٍاقعی تط تایس تَظیع قیوت سْن ضا
زض سطضسیس تسست آٍضز کِ ذللی زض ًتیجِ گیطی اضائِ ضسُ ایجاز ًرَاّس کطز).
قیمت سهم در سزرسید
قیوت سْن
عایسی اذتیاض فطٍش
تاظپطزاذت ٍام
سود/سیان استزاتژی در سزرسید

شزایط خوب باسار

شزایط بد باسار

537

330

0

150

-479

-479

52
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زض سطضسیس ،اٍضاق (سْام ٍ اذتیاض) ضا فطٍذتِ ٍ ٍام ضا تسَیِ هی ًوائین .چٌاًچِ ضطایط تاظاض تس تاضس ،اذتیاض ضا
اعوال ٍ سْن ضا هی فطٍضین ٍ تِ تطتیة زٍ عایسی  150تَهاًی(تفاضل قیوت اعوال تا قیوت سْن) ٍ  330تَهاًی ضا
تسست هی آٍضین .زض صَضتیکِ تاظاض ذَب تاضس اذتیاض ضا اعوال ًکطزُ ٍ سْن ضا هی فطٍضین ٍ عایسی آى تطاتط
 537تَهاى ذَاّس تَز .زض ّط زٍ حالت تسّی ها ّوطاُ تا تْطُ  479تَهاى هی تاضس (  416/5تَهاى اصل تعالٍُ 62/5
تَهاى تْطُ) .هالحظِ هی ضَز کِ زض سطضسیس زض صَضت افعایص قیوت ،عایسی سطهایِ گصاض  58تَهاى ٍ زض
صَضت کاّص قیوت سْام ،عایسی استطاتػی  1تَهاى ذَاّس تَز .هالحظِ هی ضَز کِ زض ّط زٍ صَضت استطاتػی
سَزی تیي  1تا  58تَهاى ٍ تِ طَض هتَسط  29/5تَهاى ایجاز ذَاّس کطز .تطای ایٌکِ ایي پَل هفت ًصیة سطهایِ
گصاض ًگطزز هی تایست قیوت اذتیاض  28/5تَهاى تاضس .هجسزا استطاتػی ضا تا قیوت اذتیاض  28/5تَهاى تطکیل هی
زّین.
ذطیس یک اذتیاض فطٍش

-28/5

ذطیس یک سْن پتطٍضیوی کطهاًطاُ

-414

زضیافت ٍام تا ًطخ  ٍ %20سطضسیس  9هاُ

442/5

سود/سیان استزاتژی در سمان تشکیل 0

زض جسٍل ظیط هقساض سَز یا ظیاى حاصل اظ پیازُ ساظی استطاتػی فَق تا قیوت اذتیاض فطٍش  28/5تَهاى زض ضطایط
قثلی تاظاض ًوایص زازُ ضسُ است.
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قیمت سهم در سزرسید
قیوت سْن
عایسی اذتیاض فطٍش
تاظپطزاذت ٍام
سود/سیان استزاتژی در سزرسید

شزایط خوب باسار

شزایط بد باسار

537

330

0

150

-509

-509

22

-21

هالحظِ هی گطزز کِ تا قیوت  28/5تَهاى زض ّط زٍ ضطایط تاظاض ،عایسی استطاتػی تِ صَضت هتَسط صفط ذَاّس
تَز (هغایطت ّا تسلیل ذطای گطز کطزى هی تاضس) .قیوت تعازلی فَق ضا هی تَاى تا استفازُ اظ هسل تلک -ضَلع یا
زضذتی تسست آٍضز .زض هثال فَق ضطایطی کِ قیوت اذتیاض اضظاى تعییي ضسُ تَز هَضز تحلیل قطاض گطفت چٌاًچِ
قیوت اذتیاض گطاى تعییي ضَز هجسزا هی تَاى تا اتراش استطاتػی هٌاسة آضتیتطاغ ًوَز.
پایاى
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