
 به نام خدا

 جلسه دوم تحلیل بنیادی 

 مجموعه کافه های آموزش

آقای محمدی: مدرس   

 برای اما میریم پیش رو شخارک مالی صورت کردم عرض قبل جلسه که همونطور عالی بسیار

 ( کنید دانلود) باشید داشته هم رو خودرو و سشرق 92 سال مالی صورت که هیت الزم تکمیلی مطالب

 برای اما میریم پیش رو شخارک مالی صورت کردم عرض قبل جلسه که همونطور عالی بسیار

 ( کنید دانلود) باشید داشته هم رو خودرو و سشرق 92 سال مالی صورت که هیت الزم تکمیلی مطالب

 که اطالعاتی میرسیم شرکت حسابداری اطالعات به حسابرس به مربوط توضیحی یاداشتهای از بع

میشه  خارج ها داده این از شرکت بنیادی مطلب هرگونه و ها تحلیل ها پیشبینی

 

هست شرکت های بدهی چپ سمت و)+(  شرکت های دارایی راست سمت که هست شخارک نامه تراز ، تصویر  
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 که هست 92 سال نامه تراز این میبینید که همونطور که پرشدن مختلؾ مالی سال با ستون دو در سمت هر عناوین

 شده داده قرار مقایسه برای هم 91 سال نامه تراز سمت هر در

 به رجوع با که میده ارجاع نامه تراز این تفضیلی جداول به رو شما که هست اعدادی شامل هم ها یادداشت ستون

 داد خواهم توضیح رو عنوان هر خود جای در که میبینید رو عناوین از کدام هر جرئیات شما یادداشت هر

 مثال برای میکنه مشخص رو عنوان هر بودن دسترسی در حدی تا بخش هر در جاری ؼیر و جاری عبارت

 در یا که میده خبر شرکت دسترس در مبلق مقدار این وجود از نشان جاری های دارایی بخش در نقد موجودی

 الوصول سهل شرایط در یا هست بانکی حساب

 و نیستن الوصول سهل که هست... و زمین ساختمان مثل چیزی مشهود ثابت دارایی مثل جاری ؼیر دارایی اما

 میکشه طول ها دارایی این شوندگی نقد فرایند

 توجه سهام صاحبان حقوق بخش به ها بدهی قسمت در دارند رو شرایط همین هم جاری ؼیر و جاری های بدهی

 بفرمایید

 حق برای واریزی تومان 100 همان) سهم هر اسمی ارزش*  سهام تعداد معنی به شرکت(  سرمایه) اول بخش در

 میباشد(  تقدم

 

 شرکت ثبتی سرمایه عام سهامی به نامه اساس تؽییر یا و تنظیم هنگام عام سهامی های شرکت ثبتی قوانین طبق

 میشود ریالی 1000 های سهام به منقسم

 باهم همیشه نامه تراز تنظیم تاریخ در شرکت دارایی و بدهی میزان( نامه تراز) پیداست جدول اسم از که همانطور

 است برابر

 (سهامداران) شرکت صاحبان ثروت و شرکت بدهی با هست برابر شرکت دارایی تمام یعنی

؟  هست سوالی ؟ رو مطلب این شدید متوجه
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 در رو سهم هر سرنوشت و هست مالی های صورت ناپذیر جددایی جرء که مالی های صورت بعدی جدول خوب

 هست زیان و سود جدول بعنی فوق جدول میکنه مشخص سهام بازار

 همون نشانه اعداد ریز خط تک و میشه نوشته پرانتز داخل منفی اعداد حسابداری اصول طبق باشید داشته توجه

 هست مساوی

 کنیم بررسی باهم رو عناوین تک تک میکنیم سروع باال از

 بخش این در شرکت اصلی تولیدی عملیات به مربوط محصوالت فروش از حاصل خالص مبلػ:  خالص فروش

 شده پرداخته اون جزئیات به 23 داشت یاد زیر در میبینید که همونطور که میشه اورده

 شده شناسایی کمال و تمام فوق مبلػ که داره اشاره موصوع این به عنوان این در خالص عبارت

 عدد این و شده کم همه....  و خورده برگشت های کاال و تخفیفات همه رفته فروش مقدار کل از بعنی ؟ چه یعنی

 داره تعلق رفته فروش مقدار به کمال تمام
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 شده داده توضیح 24 داشت یاد زیر در که هست رفته فروش کاالی شده تمام بهای بعدی عبارت

 اما باشه شده تولید ممکنه کاالیی یعنی رفته فروش که هست کاالیی برای شده تمام بهای این تاکیدا که دارید توجه

 داشت نخواهد تاثیری شرکت سود در تاریخ اون در جدول این طبق نرفته فروش چون

 میده ما به رو******  خالص نا سود****  کلیدی مقدار شده تمام بهای و فروش تفاضل حاصل

 ؟ ناخالص سود چرا حاال

 کنید می جدا متؽییرم با ثابت های هزینه

 تولید به مربوط شده حصاب شده تمام بهای تمامی رفته فروش کاالی شده تمام بهای سرفصل در که علت این به

 فرعی تاحدی هایی هزینه و نیست کاال اصل به مربوط که داره هم دیگری های هزینه قطع به شرکت اما کاالست

 هستند

 میشه پرداخته ها هزینه و ها درامد به کلی طور به زیاد و سود جدول در اما بله

 بکنید توجه نکته این به

 هست ناخالص سود حاشیه محاسبه بنیادی تحلیل در کلیدی دستور یک

 فرمول و هست ساز سود درصد چند خود خودی به شرکت تولیدی عملیات که هست معنی این به عبارت این

 عبارت این محاسبه

 : میخوانیم چپ از

ناخالص  سود/  فروش مبلػ
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 کیند ضرب 100 عدد در رو اومده دست به اعشاری عد کافیه و میشه حساب صد در به نظر مورد عدد که

 ؟رو شده تمام بهای بگیریم نظر در منفی استاد

 کنید دقت بدم توضیح یه ببنید بله

 هزینه اون اینکه مگر میشه مالی های صورت وارد منفی صورت به ها هزینه تمامی میکنم تاکید ها هزینه تمامی

 میکنم اشاره بهش تر پایین که مالی های هزینه مثل باشه شده حساب+  صورت به خودش یاداشت زیر در

 بیاد دست به شرکت نهایی سود تا کنیم خالص رو ناخالص سود باید ادامه در حاال خوب

 سود به بین این در اما بکنیم جمع و کم عدد این از باید رو شرکت متفرقه های هزینه و ها درامد تمامی همین برای

میزنیم  سری هم خودرو و سشرق زیان و

  : سشرق
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:خودرو   
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 حد تا هم مالی های صورت دارند متفاوتی ملیاتع بورسی های شرکت کخ اونجایی از ببینید خوب

 سود مواقع اتفاق به قریب و هست پتروشیمی ؼول یک شخارک االن ، چطور. دارن فرق باهم کمی

 های شرکت عموم و ایرانخودرو اما ندارد بانک از وام گرفتن به نیازی پس پولدار اصطالحا و ده

 این خودرو در اما نمیبینید شخارک در رو مالی های هزینه سرفصا شما این بر بنا میگیرند وام دیگر

 دیگه باهم زیادی بسیار حد تا تولیدی های شرکت مالی های صورت ساختار در تفاوت هست مورد

دارن  تفاوت دیگه هم با ریزه موارد در اما یکسانه
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 "؟کسرا تو نذاریم منفی ما تحلیال تو استاد"

 ؟ ها فاندامنتال تحلیل تو

 "بله"

 کنیم حساب رو ناخالص سود نسبت میخوایم مثال

 نداریم منفی ددع که اینجا خوب هست فروش+  عدد بر تقصیم ناخاص سود+  عدد حاصل ناخالص سود نسبت

 "میشه زیان جاهایی ی استاد"

 ؟ چیه مشکلش میشه منفی خوب

 طور به تولیدت شما یعنی عمالو a َ 3 -میشه ناخالص سود کردی هزینه 1.3a ولی فروختی مقدار a کن فرض شما

هست  ده زیان% 30 ناخالص

 

شخارک  مالی صورت ادامه در
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 اداری مندان کار به مربوط هزینه این میشه کم ناخالص سود از( هزینه) منفی عددی اداری عمومی های هزینه

 ( تولیدی ؼیر های هزینه و کارمندان.... ) و فروش کارمندان و شرکت

میکنه  پیدا افرایش تورم از کمتر کمی زمان گذر با و هست کم ها هزینه مابقی به نسبت وماعم مقدار این

 نیست اهمیتی با جزء حال این با

 : عملیاتی های هزینه و ها دامد سایر خالص بعدی عنوان

 میشه حساب اینجا نیست تولید اصل جزء اما هست مربوط تولید عملیات به که سودی یا و هزینه هر

تولید  ضایعات فروش از حاصل درامد مثل

بکنید  توجه خودور ایران مالی صورت به
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 هیچ تقریبا و هست بندی دسته تفاوت یک تنها این ؛ شده جدا فروش های هزینه از اداری و عمومی های هزینه

نداده  شخارک با فرقی

 و ها درامد تمامی. میدهد نشان را عملیاتی سود تساوی حاصل ناخالص سود از شده اشاره عناوین شدن کسر از بعد

 طور به که هایی درامد و های هزینه سراغ میریم این از بعد .میشه محاسبه اینجا تا تولید با ارتباط در های هزینه

 نداره ارتباط مستقیم

 : مالی های هزینه

 : چه یعنی مالی های هزینه

 است گرفته عنوانی هر به شرکت که هست وامی*****  سود******  همون مالی های هزینه

 وام اصل هن هست وام سود مقدار این که میکنم تاکید

http://abcbourse.ir/


 ها بدهی در یکبار بخش اون در وام اصل برابره باهم شرکت دارایی و بدهی دیدیم نامه تراز در که چیزی اون طبق

 اضافه شرکت ساله هر که هست وام سود میمونه مازاد که چیزی تنخا این بر بنا ها دارایی در یکبار و میشه حساب

 .میکنه پرداخت اصل بر

 شرح کامل خودشون یاداشت زیر در عناوین این همه نداره مشکلی نشدید متوجه کامل هارو بخش این اگر دوستان

. بکیند درک رو زیان و سود جدول اصل کنید سعی اما میدم
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