
 

 

 

 

  فرم كسب اطالعات مشتريان و پرسشنامه ارزيابي توان مشتريان حقیقي در تحمل ريسك

 

 تکمیل: تاريخ  امضا مشتری:  نام و   14از   1 صفحه 

 
 

 13تاريخ: ...../...../.....

 پیوست قرارداد شماره ...................

  )سهامي خاص(،سبدگردان اعتبار به: شركت

، قرارداد سبدگرداني منعقدهكامل از  ، ضمن آگاهيمندرج در جدول زيربا مشخصات  اينجانب ...............................

 دهم:مي  ارائهسهامي خاص(، سبدگردان اعتبار ) برای استفاده از خدمات سبدگرداني شركت درخواست خود را 
 

 : مشتری مشخصات  

 نام پدر: خانوادگي: نام نام:

 محل صدور: تاريخ تولد: كدملي:

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

 تلفن منزل: تلفن همراه: كدپستي:

 بهترين زمان برای تماس تلفني: دورنگار:

 نشاني محل سکونت:

 پست الکترونیك:

 

 
  ت ي ر يو كمك به شركت سبدگردان اعتبار جهت مد ی گذارهيسرما  ن يبه هدف شما از ا لیبه منظور ن ،يگرام گذاره يسرما

با دقت و حوصله  شودي مطرح شده است كه از شما تقاضا م يبهادار شما، در ادامه سواالت اوراق يهرچه بهتر سبد اختصاص 

شركت سبدگردان  لگریاز تحل د،يشوي روبرو م يبه سواالت با ابهام يدهب كه در جوا ی. لطفاً در موارددی آنها پاسخ دهبه

مجاز قرار  ریافراد غ اریدر اخت شده  و ي محرمانه تلق. الزم به ذكر است اطالعات اخذ شده از شما دیاعتبار كمك بخواه

 .    ردیگي نم



  فرم كسب اطالعات مشتريان و پرسشنامه ارزيابي توان مشتريان حقیقي در تحمل ريسك  

 

 تاريخ تکمیل:  امضا مشتری: نام و   14 از 2صفحه  

 :فرم كسب اطالعات -الف

 : و افراد تحت تکفل   مشتری   مشخصات عمومي   -1

 :)شامل همسر، فرزندان و ساير افراد تحت تکفل(ل خود را در جدول زير قید نمايیدمشخصات عمومي افراد تحت تکف

نام و 

 خانوادگينام

شخص  نسبت

 تحت تکفل

 سال

 تولد

سطح 

 تحصیالت

وضعیت 

 شغلي

متوسط درآمد 

 ماهانه

متوسط هزينۀ 

 ماهانه

میزان تقريبي 

 دارايي

میزان تقريبي 

 بدهي

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

 جدول زير وضعیت درآمدی خود را قید نمايید: در 

و درآمد اصلي  مبلغ

 مستمر

ساير درآمدها و 

 موردی عايدات

های ساير افراد تحت تکفل كمك

 های شمادر هزينه

 های مستمرهزينه مبلغ

 و دائمي شما

های موردی و هزينه مبلغ

 اتفاقي شما)در هر ماه(

مبلغ مشاركت شما در 

 های سايرينهزينه

      

 

 را شرح دهید: های خود و افراد تحت تکفل خود هرگونه تغییرات احتمالي در درآمدها و هزينه 

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

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

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



  فرم كسب اطالعات مشتريان و پرسشنامه ارزيابي توان مشتريان حقیقي در تحمل ريسك  

 

 تاريخ تکمیل:  امضا مشتری: نام و   14 از 3صفحه  

 

 ید:يوضعیت تحصیلي خود را در جدول زير قید نما

 كنندۀ مدرک صادر مدرکسال اخذ  رشته تحصیلي تحصیلي کمدر

    زير ديپلم □

    ديپلم □

    فوق ديپلم □

    كارشناسي □

    كارشناسي ارشد □

    دكتری □

 

 

 ايد را به ترتیب در جدول زير بیان كنید: كه سابقاً به آنها مشغول بوده  يمشاغلي كه در حال حاضر به آنها مشغول هستید و مشاغل 

 محل كار
موضوع فعالیت اصلي 

 كارفرما
 سمت

 تا تاريخ از تاريخ
 دهید(آن اختصاص مي )برای شغلي كه بیشترين وقت خود را به نشاني محل كار 

)برای شغلي كه تلفن محل كار 

آن اختصاص بیشترين وقت خود را به 

 سال ماه سال ماه دهید(مي 

         

         

         

         

         

         

         
 



  فرم كسب اطالعات مشتريان و پرسشنامه ارزيابي توان مشتريان حقیقي در تحمل ريسك  

 

 تاريخ تکمیل:  امضا مشتری: نام و   14 از 4صفحه  

 : گذاری سرمايه هدف از    -2
 بیان كنید: گذاری سرمايه خود را از اين ايد، هدف بهادار گرفتهدر اوراق بهاداراوراق باتوجه به اينکه تصمیم به ايجاد سبد 

  دارايي. حفظ ارزش 

 های خود و افراد تحت تکفل.گذاری جهت تأمین هزينه استفاده از عايدات سرمايه 

  آمد ثانويه )جهت افزايش رفاه زندگي(. گذاری به عنوان در استفاده از عايدات سرمايه 

جهت خريد مسکن. تأمین وجه مورد نیاز 

 ساير موارد به تفصیل شرح داده شود 

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

 

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

 

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

 

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

 

 های آتي: برنامه   -3

 شرح دهید. تفصیلهای آتي خود را به و موعد زماني اجرای برنامه  های آتيهای آتي، مبالغ مورد نیاز برای اجرای برنامه برنامه 
................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

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

 

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



  فرم كسب اطالعات مشتريان و پرسشنامه ارزيابي توان مشتريان حقیقي در تحمل ريسك  

 

 تاريخ تکمیل:  امضا مشتری: نام و   14 از 5صفحه  

 

 

 قبلي را در جدول زير درج نمائید: هایگذاریتجربۀ اخیر خود در زمینۀ سرمايه 5لطفاً  :گذاری سرمايه تجربیات    -4

 رديف
نوع 

 گذاریسرمايه

مبلغ 

 گذاریسرمايه

گذاری مدت سرمايه

 )به ماه(

مبلغ سود يا 

 ضرر

تبديل گذاری را به نقد ه سرمايهکدرصورتی گذاریتوصیف شما از سود يا ضرر سرمايه

 ضرر زياد ضرر كم سود كم سود زياد ايد، دلیل تبديل را بیان كنیدنموده

1          

2          

3          

4          

5          

 

 :خود را در جدول زير تعیین كنید ی هااز كل دارايي ،هاو همچنین درصد تقريبي هر يك از آنها داراييو لطفاً نوع و ارزش  :هاآن و تركیب هادارايي -5

 هادرصد از كل دارايي هادارايي روزارزش  نوع دارايي

   ساختمان و ملك

   خودرو

   طال و ارز

   سهام

   و شركتي اوراق مشاركت دولتي

   و سپردۀ بانکي انداز/ حساب پس ساير اشخاص مطالبات ازوجه نقد / 

   هاداراييساير 

   جمع
 



  فرم كسب اطالعات مشتريان و پرسشنامه ارزيابي توان مشتريان حقیقي در تحمل ريسك  

 

 تاريخ تکمیل:  امضا مشتری: نام و   14 از 6صفحه  

 

  

 

 

 های و سررسیدآنها بدهي   -6

 ی خود را در جدول زير قید نمايید:هامیزان بدهي و سررسید بدهي

 سر رسید بدهي مبلغ بدهي عنوان بدهي
منظور بازپرداخت بدهي، چند درصد وابسته به اين به

 گذاری هستید؟سرمايه

                                    

    

    

    

    
    جمع

 
 گذاری: مبلغ و افق سرمايه   -7

 گذاری و زمانبندی برداشت از سرمايه يا افزايش آن در مدت قرارداد را مشخص نمائید:مبلغ سرمايه 

 میلیون ريال. .................... گذاری كنید؟بهادار سرمايه اوراقسبد چه مبلغي را در حال حاضر قصد داريد در  -7-1

بهادار، وجه روز كاری از محل وجوه نقد سبد اوراق  2گذاری، سبدگردان حداكثر تا مطابق قرارداد سبدگرداني منعقد شده، پس از درخواست شما برای برداشت از وجوه سرمايه -7-2

بهادار نموده و مابقي وجوه های سبد اوراق روز كاری اقدام به فروش دارايي  5بهادار، ظرف كند و در صورت عدم كفاف وجوه نقد سبد اوراق مي  پرداختدرخواست شده را به شما 

موفق به تأمین وجه مورد نظر شما نشود، كه سبدگردان در اين مدت اقدام به فروش دارايي نموده ولي علیرغم تالش صورت گرفته كند و درصورتي مي  درخواستي را به شما پرداخت

به اطالع را گذاری، حداقل ده روز قبل موضوع امین منافع مشتری الزم است درصورت قطعي شدن نیاز به برداشت از مبلغ سرمايه تلذا جهت مسئولیتي متوجه سبدگردان نیست. 

 د. انسبدگردان برس



  فرم كسب اطالعات مشتريان و پرسشنامه ارزيابي توان مشتريان حقیقي در تحمل ريسك  

 

 تاريخ تکمیل:  امضا مشتری: نام و   14 از 7صفحه  

 

 

 بنويسید:  زيرهای احتمالي را در جدول بهادار، مبالغ و موعد زماني برداشتاحتمالي خود از سبد اوراق  هایمنافع شما؛ برداشتباتوجه به اين توضیحات، و به منظور حفظ  -7-3
 گذاریعلت برداشت از سرمايه تاريخ احتمالي برداشت مبلغ برداشت رديف

1    
2    
3    
4    
5    

 

 به سبد اوراق بهادار به شرح جدول ذيل تکمیل نمايید. مبلغ و زمان واريزهای احتمالي خود را  -7-4

 منبع تأمین وجه واريزی تاريخ احتمالي واريز مبلغ واريز رديف

1    
2    
3    
4    
5    



 

   

  فرم كسب اطالعات مشتريان و پرسشنامه ارزيابي توان مشتريان حقیقي در تحمل ريسك

 تاريخ تکمیل:  امضا مشتری:  نام و     14 از  8 صفحۀ 

 

 گرامي  گذار سرمايه 

در پرسشنامه زير و همچنین فرم تحلیل نتايج، مفاهیم و اصطالحاتي وجود دارد كه ممکن است برای شما مبهم و يا ناآشنا  

، پر كاربردترين مفاهیم و اصطالحات به صورت  تر از جانب شماالت و پاسخگويي دقیق باشد. به منظور درک بهتر محتوای سؤا

برای درک برخي لغات نیاز به توضیح بیشتر داريد، توضیحات مذكور  كهدرصورتي خالصه در چند صفحه تشريح شده است. 

توانید از تحلیلگر و يا مدير سبد  مي  مسئول مربوطه درخواست كرده و مطالعه كنید. در صورت نیاز به توضیحات بیشتر را از

 كمك بگیريد. 

 

 نامه( پرسشب

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

 درآمدهای معمول من به میزاني نبوده است كه بتوانم پس اندازی داشته باشم. -الف

 % پس انداز من به صورت نقد و شبه نقد )شامل سپردۀ بانکي و اوراق مشاركت( بوده است.   50معموالً بیش از  -ب

 % پس انداز من به صورت نقد و شبه نقد )شامل سپردۀ بانکي و اوراق مشاركت( بوده است.   50معموالً كمتر از  -ج

مالي های ي يدارا  ساير  در در اولین فرصت آن را هداری نمي كنم و نگ يا شبه نقد صورت نقد ه اصوالً پس انداز خود را ب -د

 كنم. مي  گذاریسرمايه فیزيکي مختلف های دارايي يا 

 

 گذاری در اوراق بهادار چقدر است؟ میزان آشنايي شما با امور سرمايه   -2

 گذاری در اوراق بهادار آشنايي ندارم. به هیچ وجه با سرمايه  -الف

 گذاری در اوراق بهادار آشنا هستم ولي درک كاملي از آن ندارم. تا حدودی با سرمايه  -ب

 كنم.  مي  گذاری مؤثر هستند را درکاق بهادار آشنا هستم. عوامل مختلفي كه بر بازده سرمايهرگذاری در اوبا سرمايه  -ج

گذاری خود، از تحقیقات انجام شده و  گذاری در اوراق بهادار دارم. در اتخاذ تصمیمات سرمايه آشنايي زيادی با سرمايه  -د

 كنم. مي  گذاری مؤثر هستند را درکكنم. عوامل مختلفي كه بر بازده سرمايهمي ساير اطالعات مرتبط استفاده

 

العملي خواهید  درصد كاهش يابد، چه عکس  6 -مثالً دو هفته  –مدت گذاری شما در يك دورۀ كوتاه اگر ارزش سرمايه  -3

 ايد، همان واكنشي را كه انجام داديد انتخاب نمايید()اگر در گذشته چنین چیزی را تجربه كرده داشت؟ 

  فروشید.مي  گذاری خود راتمامي سرمايه   -الف

 فروشید.مي  گذاری خود راقسمتي از سرمايه  -ب

 فروشید. گذاری خود را نمي هیچ قسمتي از سرمايه   -ج



 

   

  فرم كسب اطالعات مشتريان و پرسشنامه ارزيابي توان مشتريان حقیقي در تحمل ريسك

 تاريخ تکمیل:  امضا مشتری:  نام و     14 از  9 صفحۀ 

 

مدت را به انتظار رشد افزايش های كوتاه توانید زيان مي دهید و مي  گذاری اختصاصوجوه بیشتری را به سرمايه -د

 گذاری خود در آينده، بپذيريد.  سرمايه 
 

العملي خواهید  درصد كاهش يابد، چه عکس  40 -مثالً سه ماه  –گذاری شما در يك دورۀ كوتاه مدت اگر ارزش سرمايه  -4

 ايد، همان واكنشي را كه انجام داديد انتخاب نمايید()اگر در گذشته چنین چیزی را تجربه كرده داشت؟ 

 فروشید و تمايلي به پذيرش ريسك بیشتر نداريد.  مي  گذاری خود راتمامي سرمايه   -الف

 كنید.  مي  گذاریتر سرمايهريسك های كم خود را فروخته و مبلغ آن را در دارايي  گذاریسرمايه قسمتي از  -ب

 فروشید. خود را نمي  گذاریسرمايهبه امید بهبود شرايط،  -ج

 كنید بهای تمام شده خود را كاهش دهید.  مي  گذاری خود اضافه كرده و سعيمبلغ ديگری به سرمايه -د

  

 دهید؟ مي   در سهام شركت ها هستید، كدام يك از موارد زير را ترجیح   گذاری سرمايه اگر مايل به    -5

 شده و بزرگ های شناختهسهام شركت  -الف

ولي ممکن است در آينده سودآوری بااليي داشته  وارد به بورس كه زياد شناخته شده نیستندهای تازه سهام شركت  -ب

 باشند. 
 

اگر ناچار باشید بین دو شغل، يکي با امنیت شغلي باال و حقوق معقول و ديگری با امنیت كمتر ولي حقوق باال، يکي را   -6

 گزينید؟  يك را برمي كدام   ، انتخاب نمايید 

 يقیناً شغل با حقوق باالتر و امنیت كمتر را    -الف

 احتماالً شغل با حقوق باالتر و امنیت كمتر را   -ب

 ها را در نظر بگیرم بايد ساير جنبه  -ج

 يقیناً شغل دارای امنیت بیشتر و حقوق كمتر را    -هـ
 

 آوريد، با آن چه خواهید كرد؟ ، مثالً يك ارث قابل توجه به دست  ثروت قابل توجه به طور غیر منتظره اگر يك    -7

فرصت مناسب ايجاد شود، شغل فعلي را رها كرده و با پول موردنظر كسب و كار جديدی را آغاز خواهم  كهدرصورتي  -الف

 نمود. 

 كنم.  گذاریسرمايه مختلف با ريسك متفاوت، های كنم ثروت به دست آمده را در دارائي مي  سعي -ب

 ماندۀ آن، با افراد آگاه مشورت خواهم كرد.  گذاری باقي گذاری كرده و در مورد سرمايه قسمتي از آن را در بانك سرمايه  -ج

 كنم. مي  گذاریاصوالً آن را در حساب سپرده سرمايه -د
 



 

   

  فرم كسب اطالعات مشتريان و پرسشنامه ارزيابي توان مشتريان حقیقي در تحمل ريسك

 تاريخ تکمیل:  امضا مشتری:  نام و     14 از 10 صفحۀ 

 

 چیست؟   گذاری سرمايه ديدگاه شما هنگام انجام يك    -8

   كه بازدهي معقولي برای من ايجاد كند. باشمداشته مطمئني   گذاریخواهم سرمايه مي   -الف

 . هستندمدت قابل قبول ام در بلندمدت رشد كند. از نظر من نوسانات بازده در كوتاهگذاری خواهم ارزش سرمايه مي  -ب

آمادگي پذيرش نوسانات قابل مالحظه   و گذاری در بلندمدت به صورت جسورانه هستممن در پي رشد ارزش سرمايه  -ج

 دارم. هم بازار را 

 

 وابسته باشید؟   گذاری سرمايه معمول زندگي تان به درآمد اين  های  كنید تا چه حد برای تامین هزينه مي   فکر   -9

   دهد.مي  عادی زندگي مراهای درآمد اصلي من از فعالیت ديگری است كه اصوالً كفاف هزينه  -الف

   تواند كمك خرج من باشد.مي  گذاریسرمايه وابسته هستم، به عبارتي درآمد اين  گذاریسرمايه كمي به درآمد اين  -ب

معمول زندگي ام وابسته ام و به عنوان يك درآمد دوم روی  های برای تامین هزينه  گذاریسرمايهتقريبا به درآمد اين  -ج

  كنم.مي  آن حساب

متکي  گذاریسرمايه معمول زندگي ام به اين های ام و برای تامین هزينه گذاری وابستهسرمايه آمد اين به شدت به در -د 

 هستم.
 

 منبع عمدۀ كسب اطالعات اقتصادی شما كدام است؟   -10

 راديو و تلويزيون   -الف

 های عمومي  روزنامه  -ب

 های اقتصادی  روزنامه  -ج

 های اقتصادی  و روزنامه تخصصيی تخصصي بازار سرمايه، مجالت هاسايت  -د
 

 ايد؟ قرض گرفته از ديگران  ، وجهي  گذاری سرمايه كنون برای انجام  آيا تا   -11

 بله   -الف

 خیر   -ب

 
 قصد داريد به يك مسافرت تفريحي برويد، كدام گزينه به رفتار شما قبل از اين سفر نزديك تر است؟   كه درصورتي   -12

 مطمئناً چند روز قبل از سفر برنامه ريزی كامل كرده و در مورد رزرو هتل و ساير موارد اقدامات الزم را انجام  -الف

 دهم.مي 

 كنم. مي  معموالً برای مسافرت برنامه ريزی -ب
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 و رزرو هتل و ساير موراد چندان در تصمیم من برای مسافرت نقشي ندارد.روم ميبه سفر والً به صورت اتفاقي معم -ج

 
شما با زيان   گذاری سرمايه انجام داده ايد و پس از گذشت اين مدت  گذاری سرمايه ماه است  6فرض كنید مدت  -13

 مواجه شده است، واكنش شما چیست؟ 

  ممکن است با زيان مواجه شود.  گذاریسرمايهكنم كه هر مي   درک -الف

 كوتاه مدت نگران كننده نیست.  زيان در اين بازه زماني -ب

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

 كند.  مي  هر ضرری كه رخ دهد مرا نگران -د

 

 كنید؟ مي   گذاری سرمايه اگر پس اندازی داشته باشید كه آن را طي چند سال به دست آورده باشید، چگونه آن را    -14

 بهادار با درآمد ثابت سپرده بانکي يا اوراق مانند كم ريسك  های در دارائي  -الف

 مشترک  گذاریسرمايه های واحدهای صندوق  با ريسك متوسط مانندهای در دارائي  -ب

 با ريسك زياد مانند سهام شركتها های در دارائي  -ج

 قراردادهای آتي و اوراق اختیار معامله  با ريسك خیلي زياد مانندهای در دارائي  -د

 
  در كدام يك از موارد زير اقدام به تهیه بیمه نامه شركتهای بیمه خدمات بیمه مناسب ارائه كنند،  كه درصورتي  -15

 كنید؟ مي 

 اصوالً اعتقادی به بیمه ندارم و تا زماني كه از نظر قانوني مجبور به تهیه بیمه نامه نشوم، بیمه نامه تهیه نمي كنم.  -الف

 كنم. مي  مربوط به خودرو را تهیههای تنها بیمه نامه  -ب

 كنم. مي الزم را تهیههای با اهمیت مانند ساختمان و خودرو بیمه نامههای  معموالً برای كل دارائي  -ج

عالوه بر دارائیهای با ارزش باال، برای ساير دارائي ها از جمله كامپیوتر شخصي، تلفن همراه، دوربین و . . . نیز گارانتي و  -د

 كنم. مي  بیمه نامه تهیه

 
 دهید؟ مي   را ترجیح   گذاری سرمايه   كدام فرصت داشته باشید،  میلیون تومان    100مبلغ    گذاری سرمايه اگر امکان    -16

 میلیون تومان سود به همراه خواهد داشت.  20در پروژه ای كه قطعاً  گذاریسرمايه  -الف 

امکان دارد هیچ سودی به دست  يامیلیون تومان سود كسب كنید  40در پروژه ای كه احتمال دارد  گذاریسرمايه  -ب 

 نیاوريد. 
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میلیون تومان ضرر  40امکان دارد  يامیلیون تومان سود كسب كنید  80در پروژه ای كه احتمال دارد  گذاریسرمايه  -ج 

 كنید. 

میلیون تومان ضرر  80امکان دارد  يامیلیون تومان سود كسب كنید  120در پروژه ای كه احتمال دارد  گذاریسرمايه  -د 

   كنید.

 

تر  دربارۀ شخصیت شما سوال شود، توصیف آنها در مورد شما به كدام مورد زير نزديك به نظرتان اگر از دوستانتان  -17

 است: 

 خیلي خود را درگیر جزئیات كارها نمي كنم.بین هستم و از نظر آنها من شخصي خوش  -الف

 كنم.مي   جام هركارینريزی الزم اقدام به ابین هستم و بعد از فکر و برنامهتاحدودی خوشاز نظر آنها من  -ب

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

 سنجم.مي  را برای انجام هر كاری تمام جوانب آنگر هستم و از نظر آنها من شخصي شديداً محتاط و محاسبه  -د

 

طور  به قبل از سفر ايد كه همیشه امکان آن برايتان میسر نیست، ريزی كرده برنامه جالب فرض كنید برای يك سفر  -18

 ؟ د خواهد بو دهید، واكنش شما در خصوص اين مسافرت به چه صورت  مي   ناگهاني كار خود را از دست 

 كنم.مي  مسافرت را لغو  -الف

 كنم.مي   ريزیبرنامهيك مسافرت محدودتر به جای آن برای اين مسافرت را لغو و  -ب

 گردم.مي   دنبال شغل جديد از سفر  به مسافرت رفته و بعد از برگشتطبق برنامه ريزی قبلي  -ج

برم، مطمئنم كه بعداً شغل بهتری خواهم مي  و حتي با فراغ خاطر بیشتری از آن لذتروم مي  با خیال راحت به مسافرت -د

 يافت. 

 

 

 

 

 

 

 سوال اختیاری:     -19
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 سال نشان داده شده است 5پورتفوی فرضي در مدت  4زير نمودار تغییرات ارزش در شکل 

در بعضي از سالها سود باال و در بعضي سال ها نیز زيان  ، شده است برابر 2در اين مدت  Aارزش پورتفوی  ➢

 سنگیني داشته است. 

 رشد نسبتاً كمتری داشته است و ساالنه بازدهي منطقي داشته است.  Dپورتفوی   ➢

 گیرند.مي  قرار D  و Aپورتفوهای ارزش پورتفوی و هم چنین نوسانات ساالنه بین  از نظر رشدC   و B تفویپور ➢

 دانید؟مي  مناسب گذاریسرمايه در آينده كدام پورتفوی را برای  گذاریسرمايه با توجه به موقعیت خودتان و داليلتان برای 

 باشد(مي  متناظرهای )محور عمودی ارزش روز پورتفوی و محور افقي سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفید خواهد بود، توضیح دهید.  ،كنید در ارزيابي وضعیت مالي شما توسط سبدگردانمي هرگونه اطالعات بیشتری را كه فکر

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

 

نامه را به دقت مطالعه نموده و ها و پرسش های موجود در فرم.................. كلیه پرسش......اينجانب ..........................

نمايم در صورت وقوع هرگونه اتفاقي كه به نحوی موجب تغییر بااهمیت در اطالعات مي  ام. ضمناً، تعهدبه آنها پاسخ داده

 ها و پرسش نامه شود، مراتب را به سبدگردان خود اطالع دهم.موجود در اين فرم 

 

 

 

 

 

 تأيید نمود.    را صفحات  تمام فوق اطالعات مندرج در گذار با امضایسرمايه 

 نام و نام خانوادگي

 گذار سرمايهتاريخ و امضای 
 


