
  

 فرم کسب اطالعات مشتریان و پرسشنامه ارزیابی توان مشتري (حقوقی) در تحمل ریسک      

  تاریخ تکمیل:  امضا مشتري:نام و   11 از 1صفحه 

  00الف الف//......پیوست قرارداد                                                                                                                                                         

  سبد گردان آتیه توکا  به : شرکت

، درخواست خود را براي استفاده قرارداد سبدگردانی منعقده از ، ضمن آگاهی کاملمندرج در جدول زیربا مشخصات شرکت 

  :دهدمی ارائه(سهامی خاص)،  شرکت سبد گردان آتیه توکااز خدمات سبدگردانی 
  

  :مشتريجدول مشخصات 

   نام:

  

  

  :ثبتمحل    :ثبتتاریخ   :شماره ثبت

   شناسه ملی:

   موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه:

  : موضوع فعالیت اصلی شرکت بر مبناي عملکرد واقعی سه سال گذشته

   تلفن ثابت:   کدپستی:

   بهترین زمان براي تماس تلفنی:     دورنگار:

   نشانی:

   پست الکترونیک:

  تلفن همراه:   کد ملی   نام نماینده:

 

 جهت مدیریت هرچه بهتر سبد سبدگردانو کمک به  گذاريگرامی، به منظور نیل به هدف شما از این سرمایه گذارسرمایه

آنها پاسخ دهید. شود با دقت و حوصله بهمی ، در ادامه سواالتی مطرح شده است که از شما تقاضاشما بهاداراختصاصی اوراق

الزم به ذکر اطالعات اخذ  شوید، از تحلیلگر کمک بخواهید.می سواالت با ابهامی روبرودهی به در مواردي که در جوابلطفاً 

  گیرد.شده از شما محرمانه تلقی شده و در اختیار افراد غیر مجاز قرار نمی

 عنوان نماینده شرکت، معرف نظرات شرکت و با توجه به آگاهی شماتوجه داشته باشید نظرات شما در پاسخ به سواالت به

 (به استثناي مواردي که صریحا ذکر شده است).هاي شرکت خواهد از شرایط و برنامه

  

  :فرم کسب اطالعات -الف

 :هاي زیر مجموعهشرکتو  گذارسرمایه مشخصات عمومی -1

  آخرین صورتهاي مالی*) براساس

  



  

 فرم کسب اطالعات مشتریان و پرسشنامه ارزیابی توان مشتري (حقوقی) در تحمل ریسک      

  تاریخ تکمیل:  امضا مشتري:نام و   11 از 2صفحه 

  مشخصات عمومی ترکیب هیئت مدیره  -1-1

  گذاري شرکتمشخصات عمومی کارشناسان و مدیران بخش سرمایه  -1-2

  ردیف
نام و نام 

  خانوادگی
  سمت

مقطع 

  تحصیلی

رشته 

  تحصیلی
  سوابق اجرایی

میزان آشنایی با 

  بازار سرمایه 

(کم، متوسط، 

  خوب)

- تجربه سرمایه

  گذاري 

  شخصی در بورس

  (دارد، ندارد)

1                

2                

3                

  

را در جدول زیر درج  باشددرصد سهام آن را مالک می 5بیش از  سرمایه گذار،هایی که اسامی شرکت - 3-1

 :نمایید

  درصد از کل  موضوع شرکت  نام شرکت  ردیف

1        

2        

3        

4        

5        

  

  

  

  ردیف
نام و نام 

  خانوادگی
  سمت

مقطع 

  تحصیلی

رشته 

  تحصیلی

سوابق 

  اجرایی

میزان آشنایی با 

  بازار سرمایه 

  (کم، متوسط، خوب)

  گذاري تجربه سرمایه

  شخصی در بورس

  (دارد، ندارد)

1                

2                

3                

4                

5                



  

 فرم کسب اطالعات مشتریان و پرسشنامه ارزیابی توان مشتري (حقوقی) در تحمل ریسک      

  تاریخ تکمیل:  امضا مشتري:نام و   11 از 3صفحه 

 (ارقام به میلیون ریال می باشد.) خود را قید نمایید: دو سال قبل  درآمديداراییها و در جدول زیر وضعیت  - 4-1

  

 هاي شرکت و یا شرکت هاي زیر مجموعه را شرح دهید:هرگونه تغییرات احتمالی در درآمدها و هزینه - 1-1

................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................... 

  :گذاريسرمایههدف از  -2

  بیان کنید:گذاري سرمایهخود را از این اید، هدف بهادار گرفتهدر اوراق اختصاصی سهامباتوجه به اینکه تصمیم به ایجاد سبد 

 .حفظ ارزش دارایی  

شرکت.هاي گذاري جهت تأمین هزینهاستفاده از عایدات سرمایه  

منابع مالیآمد ثانویه (جهت افزایش گذاري به عنوان دراستفاده از عایدات سرمایه.(  

دارایی ثابتجهت خرید  تأمین وجه مورد نیاز.  

   شرح داده شود: تفصیلسایر موارد، به 

 

  هاي آتی:برنامه -3

هاي تقسیم سود و تامین مالی و مبالغ مورد نیاز براي اجراي اي و سیاستهاي آتی شرکت شامل: طرح هاي توسعهبرنامه 

   هاي آتی خود را به تفصیل شرح دهید.هاي آتی و موعد زمانی اجراي برنامهبرنامه
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  

درج  هاي قبلــی را در جــدول زیــرگذاريتجربــۀ اخیــر خــود در زمینــۀ ســرمایه 5لطفــاً  :گذاريتجربیــات ســرمایه -4

 (میلیون ریال) نمائید:

 

  ردیف
نوع 

  گذاريسرمایه

مبلغ 

  گذاريسرمایه

مدت 

گذاري (به سرمایه

  ماه)

مبلغ 

سود یا 

  ضرر

شما از سود یا شرکت توصیف 

  گذاريضرر سرمایه

که درصورتی

گذاري را به نقد سرمایه

اید، دلیل تبدیل نموده

  تبدیل را بیان کنید

سود 

  زیاد

سود 

  کم

ضرر 

  کم

ضرر 

  زیاد

1                    

2                    

 

سال 

  مالی

سرمایه ثبت 

  شده

ارزش 

تقریبی 

مبلغ بدهی 

  ها

مبلغ 

گذارسرمایه

درآمد 

  عملیاتی

سایر 

  درآمدها

هزینه هاي 

  عملیاتی

سایر هزینه 

  ها

سود(زیان) 

  عملیاتی

سود(زیان) 

  خالص

سود(زیان) 

  انباشته
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  تاریخ تکمیل:  امضا مشتري:نام و   11 از 4صفحه 

ـــد تقریبی هر یک از آنلطفاً نوع و ارزش و دارایی :هاآن و ترکیب هادارایی -5 هاي ها، از کل داراییها و همچنین درص

  :خود را در جدول زیر تعیین کنید 

  نوع دارایی  ردیف
 ارزش روز

  هادارایی

درصد از کل 

  هادارایی

      ساختمان و ملک  1

      سهام  2

      اوراق مشارکت دولتی و شرکتی  3

4  
انداز و اشخاص / حساب پس سایر مطالبات از / وجه نقد

  سپردة بانکی
    

      هاسایر دارایی  5

      جمع

  

  

  گذاري:مبلغ و افق سرمایه -6

  گذاري و زمانبندي برداشت از سرمایه یا افزایش آن در مدت قرارداد را مشخص نمائید:مبلغ سرمایه

  میلیون ریال. .................... گذاري کنید؟بهادار سرمایهاوراقچه مبلغی را در حال حاضر قصد دارید در سبد -6-1

سرمایه -6-2 شت از وجوه  شما براي بردا ست  شده، پس از درخوا سبدگردانی منعقد  سبدگردان مطابق قرارداد  گذاري، 

کند و در صورت عدم می بهادار، وجه درخواست شده را به شما پرداختاوراقروز کاري از محل وجوه نقد سبد  2حداکثر تا 

ـــبد اوراق ـــبد اوراقروز کاري اقدام به فروش دارایی 5بهادار، ظرف کفاف وجوه نقد س بهادار نموده و مابقی وجوه هاي س

دارایی نموده ولی علیرغم که ســبدگردان در این مدت اقدام به فروش کند و درصــورتیمی درخواســتی را به شــما پرداخت

امین منافع تلذا جهت تالش صورت گرفته موفق به تأمین وجه مورد نظر شما نشود، مسئولیتی متوجه سبدگردان نیست. 

سرمایه شت از مبلغ  شدن نیاز به بردا صورت قطعی  ست در شتري الزم ا ضوع م به اطالع را گذاري، حداقل ده روز قبل مو

  د.انسبدگردان برس

بهادار، مبالغ و موعد  از ســبد اوراق شــرکتاحتمالی  هاياین توضــیحات، و به منظور حفظ منافع شــما؛ برداشــت باتوجه به

  بنویسید: زیرهاي احتمالی را در جدول زمانی برداشت

  

  گذاريعلت برداشت از سرمایه  تاریخ احتمالی برداشت  مبلغ برداشت  ردیف

1        

2        

3        

4        



  

 فرم کسب اطالعات مشتریان و پرسشنامه ارزیابی توان مشتري (حقوقی) در تحمل ریسک      

  تاریخ تکمیل:  امضا مشتري:نام و   11 از 5صفحه 

  

  واریزهاي احتمالی خود را به سبد اوراق بهادار به شرح جدول ذیل تکمیل نمایید. مبلغ و زمان -6-3

  منبع تأمین وجه واریزي  تاریخ احتمالی واریز  مبلغ واریز  ردیف

1        

2        

3        



  رم کسب اطالعات مشتریان و پرسشنامه ارزیابی توان مشتري(حقوقی) در تحمل ریسکف

 

 تاریخ تکمیل:   :سرمایه گذارامضا نام و    11 از 6 صفحۀ

 

  گرامی گذارسرمایه

ــر  ــنامه زی ــت در پرسش ــن اس ــه ممک ــود دارد ک ــاهیم و اصــطالحاتی وج ــایج، مف ــل نت ــرم تحلی ــین ف و همچن

تر از جانــب پاســخگویی دقیــق الت وبــراي شــما مــبهم و یــا ناآشــنا باشــد. بــه منظــور درك بهتــر محتــواي ســؤا

، پــر کــاربردترین مفــاهیم و اصــطالحات بــه صــورت خالصــه در چنــد صــفحه تشــریح شــده اســت. شــما

مســئول مربوطــه  بــراي درك برخــی لغــات نیــاز بــه توضــیح بیشــتر داریــد، توضــیحات مــذکور را از کهدرصــورتی

وانیــد از تحلیلگــر و یــا مــدیر ســبد تمی درخواســت کــرده و مطالعــه کنیــد. در صــورت نیــاز بــه توضــیحات بیشــتر

  کمک بگیرید.

  مفاهیم و اصطالحات:

  بازارمالی: بازاري است که درآن اوراق بهادار موردمعامله قرارمیگیرند.

بازار سرمایه : بــازاري اســت کــه در آن ســهام شــرکتهاي ســهامی عــام عرضــه و مــورد معاملــه قــرار میگیــردواوراق 

  گیرند سررسیدبیشترازیکسال دارند.معامله قرارمیدراین بازار مورد بهاداري که

  شوند.بازارپول: بازاري است که در آن اوراق بهادار باسررسیدکمترازیکسال معامله می

  نمایند. میبازار اولیه : بازاري است که در آن شرکتها براي اولین بار اقدام به عرضه سهام و پذیره نویسی 

ام عرضــه شــده در بــازار اولیــه مــورد معاملــه مکــرر قــرار میگیــرد .(بــازار ثانویــه عمــل بازار ثانویه : در این بازار ســه

جــذب ســرمایه در بــازار اولیــه را تســهیل مینماید.)(بــه شــرطی کــه ســهام آن شــرکت در بــورس پذیرفتــه شــده 

  باشد)

رکتها ، اوراق بورس اوراق بهادار: یک بازار متشــکل ورســمی ســرمایه اســت ، که درآن اوراق بهاداري نظیر ســهام شــ

  گیرد. مشارکت، صکوك و اوراق تسهیالت مسکن و .... تحت ضوابط ومقررات خاص  موردمعامله قرار می

سرمایه گذاري : منظورازسرمایه گذاري ،صرف هزینه اي مشخص به همراه پذیرفتن ریسک(احتمال خطر) مشخص 

  باشد.یا نامشخص براي کسب سود درآینده می

رضه اسنادي است که به موجب آن شرکت انتشار دهنده تعهد می کند مبالغ معینی (بهره اوراق قرضه: اوراق ق

  ساالنه) را در زمانهایی خاص به دارنده آن پرداخت کند و در موعد مقرر (سررسید) اصل مبلغ را باز پرداخت کند.

وســود را در تاریخ معین شــود اصــل پول اوراق مشــارکت: اوراقی که ســود معین دارد وصــادرکننده اوراق متعهد می

پرداخت کند.این اوراق داراي کوپن بوده ودر ســررســیدهاي مشــخص در بانک عامل نســبت به دریافت ســود اقدام 

  گردد.می

صکوك: صکوك به معناي سپرده هاي بانکی و اوراق قرضه دولتی با ایمنی مناسب است که یک بحث عملی و در 

برگرفته » صکوك«ري براي تامین نیازهاي شرکت ها می باشداصطالح ابزا” صکوك “حال رشد در جهان می باشد. 

اوراق «از واژه عربی صکوك به معناي چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهی است و به طور معمول، به عنوان 

  تعریف می شود. » قرضه اسالمی
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 تاریخ تکمیل:   :سرمایه گذارامضا نام و    11 از 7 صفحۀ

 

ــن  ــک از ای ــه هری ــه ب قســمتها،یک ســهم: ســرمایه هرشــرکت ســهامی،به قســمتهاي مســاوي تقســیم میشــود ک

ریــال اســت. هرفــردپس از خریــد ســهام مالــک 1000شــود.معموال قیمــت اســمی ســهام درایــران ســهم گفتــه مــی

  شود.جزئی ازدارایی شرکت می

ریال اســت ودر هر زمان تعداد ســهام هر شــرکت از  1000ارزش اســمی : در ایران این قیمت براي هر برگ ســهام 

  نامند.ه انرا قیمت پذیره نویسی نیز میتقسیم سرمایه بر این مبلغ بدست می آید ک

  ارزش ذاتی: عبارت است ازارزش فعلی عایدات حاصل ازآن دارایی

  .تقاضا مشخص می کند ارزش بازار: قیمت فروش سهام در بازاراست, این ارزش را عرضه و

سمتی  شروع فعالیت آن را تعیین کرده و ق سین براي  س ست از مبلغی که مو از آن را از طریق سرمایه اولیه :عبارت

  کنند . فروش سهام به غیر (پذیره نویسی) تامین می

قانون تجارت شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام مساوي  1شرکت سهامی عام : به موجب ماده 

 صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست . منقسم شده ومسئولیت 

بر اساس عرضه و تقاضاي موجود براي هر سهم تعیین می شود و ارزش روز هر شرکت قیمت تابلو : قیمتی است که 

  شود. بر مبناي این قیمت محاسبه می

عرضـــه : اعالم آمادگی براي فروش ســـهام یک شـــرکت در یک قیمت (یا در یک محدوده قیمتی ) توســـط دارنده 

  (کارگزار) آن سهم . 

  تقاضا : اعالم آمادگی براي خرید سهام یک شرکت در یک قیمت (یا در یک محدوده قیمتی ) توسط خریدار. 

نقد شوندگی : عبارتست از درجه سهولت معامله روي یک سهم .هرچه سهم از نقد شوندگی بیشتري برخوردار باشد 

  امکان بلوکه شدن سرمایه کاهش می یابد. 

شــاخص : عددي اســت که جهت و ســرعت حرکت بازار را نشــان میدهد. انواع آن که در ایران محاســبه می شــود 

شاخص کل قیمت ست از  شرکت فعال -شاخص بازده نقدي  -عبارت شاخص پنجاه   -شاخص بازده نقدي و قیمت 

  شاخص مالی و شاخص صنعت . 

سترس بودن و  شاخص کل قیمت به دلیل موزون بودن  در د ضعیت کلی بازار که  شان دهنده و شتر ن جامع بودن بی

  است . 

شتریان انجام می  سهام در بورس اوراق بهادار را براي م ست حقوقی که عمل خرید و فروش  صیتی ا شخ کارگزار : 

  دهند و در ازاي آن کارمزدي دریافت می کند. 

زاري تکمیل فرم درخواست خرید درخواست خرید : اولین گام جهت خرید سهام یک شرکت پس از مراجعه به کارگ

بایســت بطور کامل و صــحیح پر شــود. مهمترین قســمتهاي آن عبارتند از نام کامل و تعداد ســهام می باشــد که می

صد خرید ان را داریم .نحوه پرداخت و تعیین نوع قیمت (باز  ستی  –محدود  –شرکتی که ق معین ) و ذکر آدرس پ

  باشد.یدقیق جهت ارسال اطالعیه هاي شرکت م

شرکت در هر سود خالص  شرکت:  صل در همان سال مالی سود  ست از درآمد حا سال مالی منهاي کلیه  عبارت ا

  تماماً قابل تقسیم نیست . مسلم است سود خالص .هزینه ها و استهالك و ذخیره ها

متنوع ومختلف  به پرتفوي سرمایه گذاري: پرتفوي سرمایه گذاري  یعنی مجموعه یا سبدي از  سرمایه گذاري هاي 

  منظور کاهش دادن ریسک.



  رم کسب اطالعات مشتریان و پرسشنامه ارزیابی توان مشتري(حقوقی) در تحمل ریسکف

 

 تاریخ تکمیل:   :سرمایه گذارامضا نام و    11 از 8 صفحۀ

 

  آورد.بازده: پاداشی که سرمایه گذار درسرمایه گذاري بدست می

  ریسک: عبارت است ازاحتمال تفاوت بین بازده واقعی وبازده پیش بینی شده.

  

 نامه) پرسشب

  شما به چه صورت است؟ معموًال وضعیت پس انداز (وجوه نقد و شبه نقد)  شرکت -1

 وضعیت نقدینگی شرکت معموال  به میزانی نبوده است که بتواند پس اندازي داشته باشد. -الف 

 پس انداز شرکت به صورت نقد و شبه نقد (شامل سپردة بانکی و اوراق مشارکت) بوده  50معموالً بیش از  -ب %

  است. 

 پس انداز شرکت به صورت نقد و شبه نقد (شامل سپردة بانکی و اوراق مشارکت) بوده  50معموًال کمتر از  -ج %

  است. 

 شرکت اصوالً پس انداز خود را به صورت نقد یا شبه نقد نگهداري نمی کند و در اولین فرصت آن را در سایر  -د

  نماید.گذاري میههاي فیزیکی مختلف سرمایهاي مالی یا داراییدارایی

 

  گذاري در اوراق بهادار چقدر است؟شما با امور سرمایه شرکت میزان آشنایی -2

 باشد.نمیدر اوراق بهادار  اي در زمینه سرمایه گذاريپیشینهشرکت داراي  -الف  

 هاي موردي و کوتاه مدت در اوراق بهادار داشته است.شرکت با مشورت افراد آگاه سرمایه گذاري -ب  

 آشنایی دارد.گذاري مؤثر هستند عوامل مختلفی که بر بازده سرمایه واق بهادار رگذاري در اوبا سرمایهشرکت  -ج 

 گذاري گذاري در اوراق بهادار و عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمایهشرکت داراي درك کاملی از سرمایه -د

 نماید.استفاده میباشد و از تحقیقات انجام شده و سایر اطالعات مرتبط می

 

العملی خواهید درصد کاهش یابد، چه عکس 6 -مثالً دو هفته –در یک دورة کوتاه مدت  پرتفولیوي شرکتاگر ارزش  - 3

  اید، همان واکنشی را که انجام دادید انتخاب نمایید)(اگر در گذشته چنین چیزي را تجربه کردهداشت؟ 

 د.فروشمی راخود  هايگذاريشرکت تمام سرمایه -الف   

 د.فروشمی گذاري خود رااز سرمایه بخشی شرکت -ب 

  نمایدشرکت ترکیب پرتفوي خود را حفظ می-ج 

 مدت را به انتظار رشد هاي کوتاهتواند زیاندهد و میگذاري اختصاص میشرکت وجوه بیشتري را به سرمایه -د

  گذاري خود در آینده، بپذیرد. افزایش سرمایه

العملی درصد کاهش یابد، چه عکس 40 -مثالً سه ماه –در یک دورة کوتاه مدت  شرکتگذاري اگر ارزش سرمایه  -4

 اید، همان واکنشی را که انجام دادید انتخاب نمایید)(اگر در گذشته چنین چیزي را تجربه کردهخواهید داشت؟ 

  



  رم کسب اطالعات مشتریان و پرسشنامه ارزیابی توان مشتري(حقوقی) در تحمل ریسکف

 

 تاریخ تکمیل:   :سرمایه گذارامضا نام و    11 از 9 صفحۀ

 

 دهدنشان نمیو تمایلی به پذیرش ریسک بیشتر فروشد هاي خود را میگذاريشرکت تمام سرمایه -الف . 

 گذاريتر سرمایهریسکهاي کمخود را فروخته و مبلغ آن را در دارایی گذاريسرمایهاز  شرکت بخشی -ب 

 . نمایدمی

 نماید. شرکت به امید بهبود شرایط، ترکیب پرتفوي خود را حفظ می -ج  

د بهاي تمام شده خود را نکمی گذاري خود اضافه کرده و سعیسرمایهپرتفوي به  جدیدي را شرکت آورده -د

  کاهش دهد.

  

را در اولویت قرار کدام یک از موارد زیر گذاري در سرمایه، باشددر سهام شرکت ها  گذاريسرمایهمایل به شرکت اگر  -5

  ؟دهدمی

 شده و بزرگ هاي شناختهسهام شرکت -الف 

 ولی ممکن است در آینده سودآوري باالیی  به بورس که زیاد شناخته شده نیستندوارد هاي تازهسهام شرکت -ب

  داشته باشند.

ج ترکیبی از هر دو  
  

  تر می باشد؟نزدیکهاي زیر کدام یک از دیدگاهبه ها گذاريشرکت در انجام سرمایهدیدگاه  -6

 متناسب با ریسک مربوطه گردیده و و بازده معقول تنظیم  مطمئن گذاريسرمایه شرکت بر اساس دیدگاه -الف

 است.

 نوسانات  شرکت از نظر گردیده است وها تنظیم گذاريارزش سرمایه دیدگاه شرکت بر اساس رشد بلند مدت -ب

  . باشدمیمدت قابل قبول بازده در کوتاه

 آمادگی  و استتنظیم گردیده گذاري در بلندمدت به صورت جسورانه رشد ارزش سرمایه بر پایه دیدگاه شرکت -ج

  . ددار نیزپذیرش نوسانات قابل مالحظه بازار را 
  

  کدام است؟ شرکتمنبع عمدة کسب اطالعات اقتصادي  -7

 رادیو و تلویزیون  -الف 

 هاي عمومی روزنامه -ب  

 هاي اقتصادي روزنامه -ج  

 پحهاي اقتصادي و روزنامه ي تخصصی بازار سرمایه، مجالت تخصصیهاسایت -د  

  گذاري، وجهی را به عنوان وام دریافت نموده است؟تاکنون براي انجام سرمایهآیا شرکت  -8

 بله  -الف 

 خیر  -ب  

  



  رم کسب اطالعات مشتریان و پرسشنامه ارزیابی توان مشتري(حقوقی) در تحمل ریسکف

 

 تاریخ تکمیل:   :سرمایه گذارامضا نام و    11 از 10 صفحۀ

 

  گذاري در اوراق بهادار وابسته می باشد؟خود به درآمد حاصل از سرمایههاي شرکت  تا چه حد براي تامین هزینه -9

 دهد.هاي شرکت را پوشش میهزینهکه گردد هاي عملیاتی و سایر تامین میفعالیت شرکت از  درآمد -لفا  

 تواند گذاري می، به عبارتی درآمد این سرمایهباشدمیگذاري وابسته سرمایه حاصل ازبه درآمد  اندکی شرکت -ب

 . بخشی از منابع مالی مورد نیاز شرکت را تامین کند

  

 درآمد روي باشد و میوابسته  ودخهاي معمول گذاري براي تامین هزینهتقریبا به درآمد این سرمایهشرکت  -ج

  . کندحساب می هاگذاري سرمایه این حاصل از

  گذاري به این سرمایهخود هاي معمول براي تامین هزینه و گذاري وابستهآمد این سرمایهبه شدت به درشرکت  –د

  .باشدمیمتکی 

 
 کنید؟می گذاريسرمایه، چگونه آن را را طی چند سال به دست آورده  د که آنداشته باش منابع مالیشرکت اگر  -10

 بهادار با درآمد ثابتسپرده بانکی یا اوراق مانند کم ریسک هاي در دارائی -الف  

 مشترك گذاريسرمایههاي واحدهاي صندوق با ریسک متوسط مانندهاي در دارائی -ب  

  با ریسک زیاد مانند سهام شرکتهاهاي در دارائی -ج 

 ریسک خیلی زیاد مانند قراردادهاي آتی و اوراق اختیار معاملههاي با در دارائی -د 

 را ترجیح گذاريسرمایه کدام فرصتد، داشته باشمیلیون تومان  100مبلغ  به گذاريسرمایهامکان  درصورتیکه شرکت -11

 د؟دهمی

  میلیون تومان سود به همراه خواهد داشت. 20در پروژه اي که قطعاً  گذاريسرمایه -الف 

  مکان دارد هیچ ا یاد میلیون تومان سود کسب کن 40 شرکت در پروژه اي که احتمال دارد گذاريسرمایه -ب

  د.سودي به دست نیاور

  40کان دارد ام یاد میلیون تومان سود کسب کن 80شرکت  در پروژه اي که احتمال دارد گذاريسرمایه -ج 

  د.میلیون تومان ضرر کن

  80امکان دارد  یاد میلیون تومان سود کسب کن 120شرکت  در پروژه اي که احتمال دارد گذاريسرمایه -د 

   د.ر کنمیلیون تومان ضر

 سوال اختیاري: -12

 سال نشان داده شده است 5پورتفوي فرضی در مدت  4در شکل زیر نمودار تغییرات ارزش 

  ارزش پورتفويA  باال و در بعضی سال ها نیز زیان سنگینی  در بعضی از سالها سود، شده است برابر 2در این مدت

  داشته است.

  پورتفويD .رشد نسبتاً کمتري داشته است و ساالنه بازدهی منطقی داشته است  

 پورتفوي B و  C از نظر رشد ارزش پورتفوي و هم چنین نوسانات ساالنه بین پورتفوهايA و D گیرند.می قرار  



  رم کسب اطالعات مشتریان و پرسشنامه ارزیابی توان مشتري(حقوقی) در تحمل ریسکف

 

 تاریخ تکمیل:   :سرمایه گذارامضا نام و    11 از 11 صفحۀ

 

 مناسب گذاريسرمایهدر آینده کدام پورتفوي را براي  گذاريسرمایهاي با توجه به موقعیت خودتان و دالیلتان بر

  باشد)می متناظرهاي (محور عمودي ارزش روز پورتفوي و محور افقی سال دانید؟می

  

  

  

  

  

شتري را که فکر ضعیت مالی می هرگونه اطالعات بی سبدگردان مفید خواهد بود،  شرکتکنید در ارزیابی و سط  تو

  ..........................................................................................................................................................................................توضیح دهید.

...................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................  

شرکت..................اینجانب .......................... سش .............. نماینده  سشهاي موجود در فرمکلیه پر نامه را به دقت ها و پر

در صورت وقوع هرگونه اتفاقی که به نحوي موجب  نمایدمی ، تعهدشرکت ام. ضمناًدادهمطالعه نموده و به آنها پاسخ 

  .اتب را به سبدگردان خود اطالع دهدها و پرسش نامه شود، مرتغییر بااهمیت در اطالعات موجود در این فرم

  نام و نام خانوادگی  

  گذارنماینده سرمایهامضاي  تاریخ و 

  

 تأیید نمود.  را صفحات تمام فوق اطالعات مندرج در گذار با امضايسرمایه


