
  کسب اطالعات مشتریان و پرسشنامه ارزیابی توان مشتري(حقیقی) در تحمل ریسکفرم 

 

 تکمیل:تاریخ   :مشتريامضا نام و  14 از 1 صفحه

 
 

  ....../......../....... تاریخ تکمیل :

 پیوست قرارداد شماره 

          

    

  

  سهامی خاص)،سبدگردان آتیه توکا ( به : شرکت

قرارداد از کامل  ، ضمن آگاهیجدول زیرمندرج در با مشخصات  ............................اینجانب ......................

.....................................(سهامی ، درخواست خود را براي استفاده از خدمات سبدگردانی شرکتسبدگردانی منعقده

  دهم:می ارائهخاص)، 
  

  :مشتريجدول مشخصات 

  نام پدر:  خانوادگی: نام  نام:

  محل صدور:  تاریخ تولد:  کدملی:

  �زن �مرد جنسیت:  �متأهل �مجرد وضعیت تأهل:  شناسنامه:شماره 

  تلفن منزل:  تلفن همراه:  کدپستی:

  بهترین زمان براي تماس تلفنی:  دورنگار:

  نشانی محل سکونت:

  پست الکترونیک:

  

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

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

الزم به  شوید، از تحلیلگر کمک بخواهید.می دهی به سواالت با ابهامی روبرودر مواردي که در جوابلطفاً پاسخ دهید. 

  گیرد.ذ شده از شما محرمانه تلقی شده و در اختیار افراد غیر مجاز قرار نمیاطالعات اخاست؛ ذکر 



  کسب اطالعات مشتریان و پرسشنامه ارزیابی توان مشتري (حقیقی) در تحمل ریسکفرم 

 

  تاریخ تکمیل:  امضا مشتري:نام و   14 از 2صفحه 

  :فرم کسب اطالعات -الف

 :و افراد تحت تکفل مشتري مشخصات عمومی - 1

  :(شامل همسر، فرزندان و سایر افراد تحت تکفل)ل خود را در جدول زیر قید نماییدمشخصات عمومی افراد تحت تکف -1-1

  ردیف

نام و 

  خانوادگینام

شخص  نسبت

  تحت تکفل

 سال

  تولد

سطح 

  تحصیالت

وضعیت 

  شغلی

متوسط درآمد 

  ماهانه

متوسط هزینۀ 

  ماهانه

 میزان تقریبی

  دارایی

میزان تقریبی 

  بدهی

1                   

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

 جدول زیر وضعیت درآمدي خود را قید نمایید:در  -2-1

و درآمد اصلی  مبلغ

  مستمر

سایر درآمدها و 

  موردي عایدات

هاي سایر افراد تحت کمک

  هاي شماتکفل در هزینه

هاي هزینه مبلغ

  و دائمی شما مستمر

هاي موردي و هزینه مبلغ

  اتفاقی شما(در هر ماه)

مبلغ مشارکت شما در 

  هاي سایرینهزینه

            

 هاي خود و افراد تحت تکفل خود را شرح دهید:هزینههرگونه تغییرات احتمالی در درآمدها و  -3-1

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

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

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



  کسب اطالعات مشتریان و پرسشنامه ارزیابی توان مشتري (حقیقی) در تحمل ریسکفرم 

 

  تاریخ تکمیل:  امضا مشتري:نام و   14 از 3صفحه 

 ید:یوضعیت تحصیلی خود را در جدول زیر قید نما -4-1

  کنندة مدرك صادر  سال اخذ مدرك  رشته تحصیلی  تحصیلی كمدر

  ---     ---   زیر دیپلم □

  ---       دیپلم □

        فوق دیپلم □

        کارشناسی □

        کارشناسی ارشد □

        دکتري □

 اید را به ترتیب در جدول زیر بیان کنید:که سابقًا به آنها مشغول بوده یمشاغلی که در حال حاضر به آنها مشغول هستید و مشاغل  -5-1

ف
ردی

  

  محل کار
موضوع فعالیت اصلی 

  کارفرما
  سمت

  تا تاریخ  از تاریخ
  دهید)می آن اختصاص(براي شغلی که بیشترین وقت خود را به نشانی محل کار

(براي شغلی که بیشترین  تلفن محل کار

  سال  ماه  سال  ماه  دهید)می آن اختصاصوقت خود را به

1                   

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    
  



  کسب اطالعات مشتریان و پرسشنامه ارزیابی توان مشتري (حقیقی) در تحمل ریسکفرم 

 

  تاریخ تکمیل:  امضا مشتري:نام و   14 از 4صفحه 

  :گذاريسرمایههدف از  - 2

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

 .حفظ ارزش دارایی  

هاي خود و افراد تحت تکفل.گذاري جهت تأمین هزینهاستفاده از عایدات سرمایه  

 آمد ثانویه (جهت افزایش رفاه زندگی).گذاري به عنوان دراستفاده از عایدات سرمایه  

جهت خرید مسکن. تأمین وجه مورد نیاز  

  شرح داده شود: تفصیلسایر موارد، به ..............................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

  هاي آتی:برنامه - 3

  شرح دهید. تفصیلهاي آتی خود را به و موعد زمانی اجراي برنامه هاي آتیهاي آتی، مبالغ مورد نیاز براي اجراي برنامهبرنامه 

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

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

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



  کسب اطالعات مشتریان و پرسشنامه ارزیابی توان مشتري (حقیقی) در تحمل ریسکفرم 

 

  تاریخ تکمیل:  امضا مشتري:نام و   14 از 5صفحه 

 قبلی را در جدول زیر درج نمائید: هايگذاريتجربۀ اخیر خود در زمینۀ سرمایه 5لطفاً  :گذاريسرمایهتجربیات  - 4

  ردیف
نوع 

  گذاريسرمایه
  گذاريمبلغ سرمایه

گذاري مدت سرمایه

  (به ماه)

مبلغ سود یا 

  ضرر

گذاري را به نقد تبدیل که سرمایهدرصورتی  گذاريسرمایه توصیف شما از سود یا ضرر

  ضرر زیاد  ضرر کم  سود کم  سود زیاد  اید، دلیل تبدیل را بیان کنیدنموده

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

  :خود را در جدول زیر تعیین کنید ي هااز کل دارایی ،هاتقریبی هر یک از آن و همچنین درصدها داراییو لطفاً نوع و ارزش  :هاآن و ترکیب هادارایی - 5

  نوع دارایی  ردیف
 روزارزش 

  هادارایی

درصد از کل 

  هادارایی

      ساختمان و ملک  1

      خودرو  2

      طال و ارز  3

      سهام  4

      و شرکتی اوراق مشارکت دولتی  5

      و سپردة بانکی انداز/ حساب پس اشخاص سایر مطالبات ازوجه نقد /   6

      هاسایر دارایی  7

      جمع



  کسب اطالعات مشتریان و پرسشنامه ارزیابی توان مشتري (حقیقی) در تحمل ریسکفرم 

 

  تاریخ تکمیل:  امضا مشتري:نام و   14 از 6صفحه 

  و سررسیدآنها هايبدهی - 6

  ي خود را در جدول زیر قید نمایید:هامیزان بدهی و سررسید بدهی

  سر رسید بدهی  مبلغ بدهی  عنوان بدهی  ردیف
منظور بازپرداخت بدهی، چند درصد وابسته به

  گذاري هستید؟به این سرمایه

1          

2          

3          

4          

5          

  -----------  -----------    جمع

  

  گذاري:مبلغ و افق سرمایه - 7

  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 - 1- 7

بهادار، روز کاري از محل وجوه نقد سبد اوراق 2گذاري، سبدگردان حداکثر تا مطابق قرارداد سبدگردانی منعقد شده، پس از درخواست شما براي برداشت از وجوه سرمایه - 2- 7

بهادار نموده و مابقی هاي سبد اوراقروز کاري اقدام به فروش دارایی 5بهادار، ظرف نقد سبد اوراقکند و در صورت عدم کفاف وجوه می وجه درخواست شده را به شما پرداخت

که سبدگردان در این مدت اقدام به فروش دارایی نموده ولی علیرغم تالش صورت گرفته موفق به تأمین وجه مورد نظر شما کند و درصورتیمی وجوه درخواستی را به شما پرداخت

به را گذاري، حداقل ده روز قبل موضوع امین منافع مشتري الزم است درصورت قطعی شدن نیاز به برداشت از مبلغ سرمایهتلذا جهت سئولیتی متوجه سبدگردان نیست. نشود، م

  د.اناطالع سبدگردان برس



  کسب اطالعات مشتریان و پرسشنامه ارزیابی توان مشتري (حقیقی) در تحمل ریسکفرم 

 

  تاریخ تکمیل:  امضا مشتري:نام و   14 از 7صفحه 

  بنویسید: زیرهاي احتمالی را در جدول ادار، مبالغ و موعد زمانی برداشتبهاحتمالی خود از سبد اوراق هايباتوجه به این توضیحات، و به منظور حفظ منافع شما؛ برداشت

  

  گذاريعلت برداشت از سرمایه  تاریخ احتمالی برداشت  مبلغ برداشت  ردیف

1        

2        

3        

4        

5        

  مبلغ و زمان واریزهاي احتمالی خود را به سبد اوراق بهادار به شرح جدول ذیل تکمیل نمایید. - 3- 7

  منبع تأمین وجه واریزي  تاریخ احتمالی واریز  مبلغ واریز  ردیف

1        

2        

3        

4        



  کسب اطالعات مشتریان و پرسشنامه ارزیابی توان مشتري(حقیقی) در تحمل ریسکفرم 

 

 تاریخ تکمیل:   امضا مشتري:نام و    14 از 8 صفحۀ

 

  گرامی گذارسرمایه

در پرسشنامه زیر و همچنین فرم تحلیل نتایج، مفاهیم و اصطالحاتی وجود دارد که ممکن است براي شما مبهم و یا 

پر کاربردترین مفاهیم و ، تر از جانب شمادقیقالت و پاسخگویی ناآشنا باشد. به منظور درك بهتر محتواي سؤا

براي درك برخی لغات نیاز به توضیح  کهدرصورتی. اصطالحات به صورت خالصه در چند صفحه تشریح شده است

 مسئول مربوطه درخواست کرده و مطالعه کنید. در صورت نیاز به توضیحات بیشتر بیشتر دارید، توضیحات مذکور را از

  حلیلگر و یا مدیر سبد کمک بگیرید.توانید از تمی

  

 نامه) پرسشب

  معموالً وضعیت پس انداز شما به چه صورت است؟ - 1

 درآمدهاي معمول من به میزانی نبوده است که بتوانم پس اندازي داشته باشم. - الف 

 پس انداز من به صورت نقد و شبه نقد (شامل سپردة بانکی و اوراق مشارکت) بوده است.  50معموًال بیش از  - ب %  

 پس انداز من به صورت نقد و شبه نقد (شامل سپردة بانکی و اوراق مشارکت) بوده است.  50معموالً کمتر از  - ج %  

 سایر دردر اولین فرصت آن را نگهداري نمی کنم و  یا شبه نقد صورت نقده اصوالً پس انداز خود را ب - د 

  کنم.می گذاريسرمایهفیزیکی مختلف هاي داراییمالی یا هاي ییدارا

 

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

 گذاري در اوراق بهادار آشنایی ندارم. به هیچ وجه با سرمایه - الف 

 گذاري در اوراق بهادار آشنا هستم ولی درك کاملی از آن ندارم.حدودي با سرمایهتا  - ب  

 گذاري مؤثر هستند را دركاق بهادار آشنا هستم. عوامل مختلفی که بر بازده سرمایهرگذاري در اوبا سرمایه - ج 

  کنم. می

 گذاري خود، از تحقیقات سرمایه گذاري در اوراق بهادار دارم. در اتخاذ تصمیماتآشنایی زیادي با سرمایه - د

 گذاري مؤثر هستند را دركکنم. عوامل مختلفی که بر بازده سرمایهمی انجام شده و سایر اطالعات مرتبط استفاده

  کنم. می

  

العملی درصد کاهش یابد، چه عکس 6 - مثالً دو هفته –گذاري شما در یک دورة کوتاه مدت اگر ارزش سرمایه -3

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

 فروشید.می گذاري خود راتمامی سرمایه - الف   

 فروشید.می گذاري خود راقسمتی از سرمایه - ب  



  کسب اطالعات مشتریان و پرسشنامه ارزیابی توان مشتري(حقیقی) در تحمل ریسکفرم 

 

 تاریخ تکمیل:   امضا مشتري:نام و    14 از 9 صفحۀ

 

 فروشید. گذاري خود را نمیهیچ قسمتی از سرمایه - ج  

 مدت را به انتظار رشد افزایش هاي کوتاهتوانید زیانمی دهید ومی اختصاصگذاري وجوه بیشتري را به سرمایه - د

  گذاري خود در آینده، بپذیرید. سرمایه

  

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

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

 فروشید و تمایلی به پذیرش ریسک بیشتر ندارید. می گذاري خود راتمامی سرمایه - الف 

 کنید. می گذاريتر سرمایهریسکهاي کمخود را فروخته و مبلغ آن را در دارایی گذاريسرمایهقسمتی از  - ب  

 فروشید. خود را نمی گذاريسرمایه، به امید بهبود شرایط - ج  

 کنید بهاي تمام شده خود را کاهش دهید. می گذاري خود اضافه کرده و سعیمبلغ دیگري به سرمایه - د 

   

  دهید؟می در سهام شرکت ها هستید، کدام یک از موارد زیر را ترجیح گذاريسرمایهاگر مایل به  - 5

 شده و بزرگ هاي شناختهسهام شرکت - الف 

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

  داشته باشند.

  

اگر ناچار باشید بین دو شغل، یکی با امنیت شغلی باال و حقوق معقول و دیگري با امنیت کمتر ولی حقوق باال،  - 6

  گزینید؟ یک را برمیکدام ،یکی را انتخاب نمایید

 یقیناً شغل با حقوق باالتر و امنیت کمتر را  - الف 

 احتماالً شغل با حقوق باالتر و امنیت کمتر را  - ب  

 ها را در نظر بگیرم باید سایر جنبه - ج  

 یقینًا شغل داراي امنیت بیشتر و حقوق کمتر را  - هـ  
  

  یک ارث قابل توجه به دست آورید، با آن چه خواهید کرد؟ ، مثالً ثروت قابل توجه به طور غیر منتظرهاگر یک  - 7

 فرصت مناسب ایجاد شود، شغل فعلی را رها کرده و با پول موردنظر کسب و کار جدیدي را  کهدرصورتی - الف

 آغاز خواهم نمود. 

 کنم. گذاريسرمایهمختلف با ریسک متفاوت، هاي کنم ثروت به دست آمده را در دارائیمی سعی - ب  



  کسب اطالعات مشتریان و پرسشنامه ارزیابی توان مشتري(حقیقی) در تحمل ریسکفرم 

 

 تاریخ تکمیل:   امضا مشتري:نام و    14 از 10 صفحۀ

 

 ماندة آن، با افراد آگاه مشورت گذاري باقیگذاري کرده و در مورد سرمایهقسمتی از آن را در بانک سرمایه - ج

  خواهم کرد. 

 کنم. می گذارياصوالً آن را در حساب سپرده سرمایه - د  

  

  چیست؟ گذاريسرمایهدیدگاه شما هنگام انجام یک  - 8

 که بازدهی معقولی براي من ایجاد کند. داشته باشممطمئنی  گذاريخواهم سرمایهمی - الف  

 مدت قابل قبول ام در بلندمدت رشد کند. از نظر من نوسانات بازده در کوتاهگذاريخواهم ارزش سرمایهمی - ب

  . هستند

 آمادگی پذیرش نوسانات قابل  و گذاري در بلندمدت به صورت جسورانه هستممن در پی رشد ارزش سرمایه - ج

  دارم. هم مالحظه بازار را 

  

  وابسته باشید؟ گذاريسرمایهمعمول زندگی تان به درآمد این هاي کنید تا چه حد براي تامین هزینهمی فکر - 9

 دهد.می عادي زندگی مراهاي درآمد اصلی من از فعالیت دیگري است که اصوًال کفاف هزینه - الف  

 تواند کمک خرج من می گذاريسرمایهوابسته هستم، به عبارتی درآمد این  گذاريسرمایهکمی به درآمد این  - ب

   باشد.

 معمول زندگی ام وابسته ام و به عنوان یک درآمد دوم هاي براي تامین هزینه گذاريسرمایهتقریبا به درآمد این  - ج

   کنم.می روي آن حساب

  گذاريسرمایهمعمول زندگی ام به این هاي تامین هزینهام و براي گذاري وابستهآمد این سرمایهبه شدت به در - د 

  متکی هستم.

  

  منبع عمدة کسب اطالعات اقتصادي شما کدام است؟ - 10

 رادیو و تلویزیون  - الف 

 هاي عمومی روزنامه - ب  

 هاي اقتصادي روزنامه - ج  

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

  

  اید؟قرض گرفتهاز دیگران ، وجهی گذاريسرمایهکنون براي انجام آیا تا - 11

 بله  - الف 
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 خیر  - ب  

  

قصد دارید به یک مسافرت تفریحی بروید، کدام گزینه به رفتار شما قبل از این سفر نزدیک تر  کهدرصورتی - 12

 است؟

 سایر موارد اقدامات الزم را مطمئنًا چند روز قبل از سفر برنامه ریزي کامل کرده و در مورد رزرو هتل و  - الف

  دهم.می انجام

 کنم.می معموًال براي مسافرت برنامه ریزي - ب  

 و رزرو هتل و سایر موراد چندان در تصمیم من براي مسافرت نقشی روم میبه سفر معموًال به صورت اتفاقی  - ج

  ندارد.

  

شما با  گذاريسرمایهانجام داده اید و پس از گذشت این مدت  گذاريسرمایهماه است  6فرض کنید مدت  - 13

  زیان مواجه شده است، واکنش شما چیست؟

 ممکن است با زیان مواجه شود. گذاريسرمایهکنم که هر می درك - الف  

 کوتاه مدت نگران کننده نیست. زیان در این بازه زمانی - ب  

 نگران خواهم شد. داده باشد، رخ %10اگر ضرري بیش از  - ج  

 کند. می هر ضرري که رخ دهد مرا نگران - د  

  

 گذاريسرمایهاگر پس اندازي داشته باشید که آن را طی چند سال به دست آورده باشید، چگونه آن را  - 14

 کنید؟می

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

 مشترك گذاريسرمایههاي واحدهاي صندوق ریسک متوسط مانندبا هاي در دارائی - ب  

 با ریسک زیاد مانند سهام شرکتهاهاي در دارائی - ج  

 قراردادهاي آتی و اوراق اختیار معامله با ریسک خیلی زیاد مانندهاي در دارائی - د  

  

 زیر اقدام به تهیه بیمه نامهدر کدام یک از موارد شرکتهاي بیمه خدمات بیمه مناسب ارائه کنند،  کهدرصورتی - 15

 کنید؟می

 اصوًال اعتقادي به بیمه ندارم و تا زمانی که از نظر قانونی مجبور به تهیه بیمه نامه نشوم، بیمه نامه تهیه نمی  - الف

 کنم.
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 کنم.می مربوط به خودرو را تهیههاي تنها بیمه نامه - ب  

 کنم.می الزم را تهیههاي ساختمان و خودرو بیمه نامهبا اهمیت مانند هاي معموالً براي کل دارائی - ج  

 عالوه بر دارائیهاي با ارزش باال، براي سایر دارائی ها از جمله کامپیوتر شخصی، تلفن همراه، دوربین و . . . نیز  - د

  کنم.می گارانتی و بیمه نامه تهیه

  

 دهید؟می را ترجیح گذاريسرمایه کدام فرصتداشته باشید، میلیون تومان  100مبلغ  گذاريسرمایهاگر امکان  - 16

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

  امکان دارد هیچ سودي به  یامیلیون تومان سود کسب کنید  40در پروژه اي که احتمال دارد  گذاريسرمایه - ب

  دست نیاورید.

  میلیون تومان  40امکان دارد  یامیلیون تومان سود کسب کنید  80در پروژه اي که احتمال دارد  گذاريسرمایه - ج

  ضرر کنید.

  میلیون تومان  80امکان دارد  یامیلیون تومان سود کسب کنید  120در پروژه اي که احتمال دارد  گذاريسرمایه - د

   ضرر کنید.

  

سوال شود، توصیف آنها در مورد شما به کدام مورد زیر  دربارة شخصیت شمابه نظرتان اگر از دوستانتان  - 17

 تر است:نزدیک

 خیلی خود را درگیر جزئیات کارها نمی کنم.بین هستم و از نظر آنها من شخصی خوش - الف  

 کنم.می جام هرکارينریزي الزم اقدام به ابین هستم و بعد از فکر و برنامهاز نظر آنها من تاحدودي خوش - ب  

 آنها من شخصی محاسبه گر و محتاط هستم.از نظر  - ج  

 سنجم.می را براي انجام هر کاري تمام جوانب آنگر هستم و از نظر آنها من شخصی شدیدًا محتاط و محاسبه - د  

  

به قبل از سفر اید که همیشه امکان آن برایتان میسر نیست، ریزي کردهبرنامهفرض کنید براي یک سفر جالب  - 18

 خواهد بو؟دهید، واکنش شما در خصوص این مسافرت به چه صورت می را از دستطور ناگهانی کار خود 

 کنم.می مسافرت را لغو - الف  

 کنم.می ریزيیک مسافرت محدودتر برنامهبه جاي آن براي این مسافرت را لغو و  - ب  

 گردم.می دنبال شغل جدید از سفر به مسافرت رفته و بعد از برگشت طبق برنامه ریزي قبلی - ج  
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 برم، مطمئنم که بعدًا شغل بهتري می و حتی با فراغ خاطر بیشتري از آن لذتروم می با خیال راحت به مسافرت - د

  خواهم یافت.

  

 سوال اختیاري: - 19

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

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

  داشته است.

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

 پورتفوي B و  Cپورتفوهاي ارزش پورتفوي و هم چنین نوسانات ساالنه بین  از نظر رشدA و D گیرند.می قرار  

 مناسب گذاريسرمایهدر آینده کدام پورتفوي را براي  گذاريسرمایهبا توجه به موقعیت خودتان و دالیلتان براي 

  باشد)می متناظرهاي (محور عمودي ارزش روز پورتفوي و محور افقی سال دانید؟می
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مفید خواهــد بــود، توضــیح  ،مالی شما توسط سبدگردانکنید در ارزیابی وضعیت می هرگونه اطالعات بیشتري را که فکر

  دهید.

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

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

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

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

  

نامه را به دقــت مطالعــه نمــوده و بــه ها و پرسشهاي موجود در فرم.................. کلیه پرسش......اینجانب ..........................

نمایم در صورت وقوع هرگونه اتفاقی که به نحوي موجب تغییــر بااهمیــت در اطالعــات می ام. ضمناً، تعهدآنها پاسخ داده

  ها و پرسش نامه شود، مراتب را به سبدگردان خود اطالع دهم.فرمموجود در این 

  

  نام و نام خانوادگی  

  گذارامضاي سرمایه تاریخ و 

  

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


