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جلسه چهارم تحلیل بنیادی 

مجموعه کافه های آموزش 

آقای محمدی :مدرس 

 میدم قرار رو مربوطه های گزارش که داشت خواهیم شرق سیمان شرکت در رو برسی ادامه امروز

 عرض که بود ذکز به الزم نکته یک شدیم اشنا عماکرد های صورت در نامه تراز و زیان و سود صورت با اینجا تا

 در زیان و سود 2 و نامه تراز 2 که شد خواهید متوجه شرق سیمان شرکت مالی های صورت به شن وارد با. میکنم

 شرکت مالی اطالعات یعنی این که هستند تلفیقی(  اول تای2) های وزیان سود و ها نامه تراز از یکی.دارد قرار فایل

 را هست شرکت خود به مربوط که دوم تای 2 ما و نیست ما نظر مد صورت دو این که ها مجموعه زیر عالوه به

 میکنیم برسی

 : درامد پیشبینی یا بودجه

 بازار ها ظرفیت به توجه با شرکت مدیریت ان در که است شرکت هر درامد پیشبینی اولین همان شرکت هر بودجه

 میدهد ارائه را اتی مالی سال برای شرکت امد در پیشبینی تولیدی و ای هزینه های وضعیت و فروش

 هستند بودجه مهم عناصر از زیان و سود صورت ازجمله مالی های صورت اصلی های پارامتر

 ندارد وجود بودجه بون شده حسابرسی به الزامی اما میباشند شده حسابرسی عموما ها بودجه

 شرکت درامد پیشبینی گاها اما دارد وجود درامد پیشبینی گزارش یک مالی سال در عملکرد گزارش هر برای

 این مقابل در پیشبینی شرکت( ماهه9 و ماهه 6 ماهه3) مالی سال های دوره گذشت با شرایط این در نمیکند تغییری

 نمیدهد ارائه های عملکر

 منظور همین به دارد ارتباط شرکت EPS وضعیت از پیشبینی ارائه با مستقیما فاندامنتال دید از سهام معامالت

 است فاندامنتال بررسی در عناصر مهمترین از درامدی های پیشبینی

 : میکنیم توجه 93 سال در شرق سیمان شرکت پیشبینی صورت به

 ( دادم قرار باالتر) میکنیم دریافت را نظر مورد صورت کدال در ضمیمه بخش به رجوع با
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 داده قرار کدال در فایل چند در عنوان یک با مالی های صورت مختلف های بخش است ممکن که باشید داشته توجه

 . میباشد جدا مالی صورت از حسابرس گزارش فایل صورت همین در مثال برای باشد شده
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 مشابه و است 93 مالی سال زیان و سود صورت مشابه زیان و سود صورت میکنید مشاهده تصویر در که همانطور

 است شده داده ارجاع یاداشت یک به بودجه در عنوان هر 93 سال صورت

 توجه مورد را شرکت اوری سود میزان فروشندگان و خریداران میگیرند قرار معامله مورد بازار در سهام وقتی

 اتی مالی سال در خود درامد از شرکت پیشبینی همان حالت ترین ای پایه در اوری سود این مقدار که میدهند قرار

 فرایند در شرکت های قوت و ضعف نقاط و شرکت ، صنعت از شناخت به توجه با گران معامله از برخی اما است

 دارند شرکت اعالمی سود کردن واقعی در سعی و و میکنند اصالح را اعالمی سود این تولیدی

 ها یاداشت این بررسی به که میباشد( ها یاداشت) زیان و سود جدول های مجموعه زیر بررسی کار این الزمه

 : میپردازیم

 دارای یاداشت این میباشد شرکت درامدی عامل نبزرگتری عموما شرکت فروش شد عرض قبال که همانطور

 : از اعم دارد را فروش برای دسترس در حداکثری اطالعات

 

جمع  و تفکیک به محصوالت فروش مبلغ
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 شده فروخته محصول هر از تعداد یا تیراژ تناژ

 پاکت دیگر جای و تن جایی سیمان است ممکن مثال برای بفرمایید توجه ها واحد به بررسی مورد جداول در:  نکته

 باشد

 (  شود محاسبه شما خود توسط نرخ که است الزم نبودا یا بودن موجود صورت در) محصول هر نرخ

 ( میخوانیم چپ از) نرخ کردن حساب فرمول

 محصول هر در مبلغ/تناژ

 : شرق سیمان شرکت در داخلی سیمان فروش نرخ مثال برای

1513408524000/15669207 

 . است شده اورده لایر هزار واحد با مبلغ باشید داشته توجه

 : ادامه در

 تفکیک به داخلی و صادراتی فروش

 به اقدام که سازی دارو شرکت یک مثل) شرکت تولیدی فرایند با رابطه در( گری واسطه) بازرگانی یا خدمات انجام

 (میکند انها قروش و ها دارو برخی واردات

میباشد .....  و مشتریان لیست 
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 ا شدیم اشنا قبال سود حاشیه عبارت با

 های صورت در جدول این وجود که میدهیم قرار توجه مورد را محصول هر ازای به تفکیکی سود حاشیه اینبار

است  مفید شرکت یک تحلیل برای بسیار مالی

 

 وجود حسابرس یا شرکت جانب ار توضیحی های یاداست مالی های صورت در جزئیات جداول زیر در همواره

باال  تصویر در 4-28 پاراگراف مانند میکنند سازی شفاف را جداول این مطالب که دارند
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 هایی تفاوت اما میباشند تعداد و محوالت شامل جداول یعنی هستند مشترک عموما فروش های جدول مختلف عوامل

 میبینیم مختلف های شرکت مقایسه در نیز

 در تنها شرق سیمان اما میکند تولید سیمان نوع 15 غرب سیمان و سیمان نوع 20 شرق سیمان شرکت بکنید تصور

 تک تک غرب سیمان اما منویسد کلی صورت به( سیمان) عنوان تحت را ها سیمان این تمانی خود های صورت

 مینویسد را محصوالت

 صورت در فوق مثال است ممکن زیرا کنید تعریف خود برای مرجه نقطه یک شما که است این مقایسه در مهم نکته

 اینجا که باشد محصوات تجمیعی 93 سال جدول و تفکیکی 92 سال جدول یعنی شوند مشاهده شرکت یک مالی های

 کنید مقایسه باهم و(  شود تجمیعی تا کنید جمع را ها تفکیکی) کرده همگن را خود های داده اول شما است الزم

 به باید شما که باشد... و گرم کیلو دیگر جایی کیسه جایی تن صورت به جایی است ممکن تناز با رابطه در سا

 برسید دارد امکان که واحدی

 تن صورت به شما اطالعات تمامی اما است پاکت به گزارش مورد سال در سیمان کنید فرض

 است اسان خوب

 .گرم کیلو هزار 1000 تن هر و است کیلوگرم 50 پاکت هر

میشوند  تبدیل هم به ساده تقسیم و ضرب یک با

؟  نیست سوالی

 حرفاست این از باالتر خیلی فروشش اما کمتر تومن ۲۰ قبل سال به نسبت گرفته ۷۰ شو بینی پیش سود بکاب استاد

 چیه؟ تناقض این

 در که ارقام این چون باشه داشته جود و بعیده خیلی اشکاری تناقض شده حسابرسی مالی های صورت در ببینید

 خود حسابداری سیسیتم تو باشه اشتباه اگر که میشه استخراج رکت حسابهای ارقام ریز از هستند زیان و سود جدول

. کنید مقایسه هم با رو دوسال زیاد و سود جدول. میشه مشخص شرکت

 میدیم ادامه خوب

دارد  استراتژیک اهمیت ما برای جدول این که میکنید مشاهده مشتریان عنوان تحت جدولی شما باال تصاویر در
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 فروش اصلی طرف فهمید خواهید شما اینکه اول:  هستند شرکت بزگ مشتریان جدول این مهم نکته که است بدیهی

 پراید اینه مثل کنید تصور را کاالیی اما است مصرف کاالیپر یک سیمان:  مثال برای کیست شرکت

 شرکت این فروش باشد ل.محص این کننده تولید شرکتی اگر است سایپا شرکت محصول این عمده کننده مصرف تنها

 بحران با سازی پراید اینه کند کم خودرا خرید شرکت این اکر و است سایپا شرکت خرید و نیاز به وابسته کامال

. شد خواهد مواجه فروش

 را خود درخواست همیشگی مشتریان یا و شود اضافه باال مبالغ در شرکت مشتریان تعداد به وقتی دیگر حالت در

. دمیده را بیشتر فروش و خوب مصرف بازار نوید شرکت برای کنند زیاد

 هستند مهم بسیار هم فروش در نرخ به مربوط نکات

 همراه به شرکت برای قوت و ضعف نقطه خود این که میشوند تعیین دولتی صورت به سیمان مانند ها نرخ برخی

 است گذار اثر شرکت سود بر حوزه این در دولتی تصمیمات و دارد

 بورس در دیگر بخی و هستند دالر و جهانی های قیمت از تابعی... و فلزات معدن پتروشیمی مانند ها نرخ برخی

 میشوند قیمت کشف کاال

 دارند وجود ها نرخ این در خاصی مورد اما
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 مورد شرکت عمده سهامدار عموما که کننده مصرف شرکتی) مادر شرکت به خودرا محصوات ها شرکت گاها

 میفروشند است کننده مصرف تنها کا خواص شرکتی یا(  است بررسی

 است مقابل شرکت تصمیم تابع ها قیمت حالت این در

 نرخ افزایش نیست حاضر و میکند خرید تومان 2000 اینه هر قیمت سقف تا سازی پراید اینه از سایپا کنید فرض

 ان تاثیرات و دالر مانند مشابه مسائل و تورم گرفتن نظر در با که است طبیعی.  است خودش ضرر به زیرا بدهد

 کند مواجه بحران با را شرکت اسن ایست ممکن و است سازی اینه ضرر به نرخ افزایش عدم

 را تقاضا مقدار خود کف در و دارد را ظرفیت سد خود سقف در که است پارامتری نیر فروش تعدا یا تناز

 : چیست ظرفیت

 به که است مشخصی محصول از مشخصی مقدار تولید جهت شرکت افزاری نرم و افزاری سخت توانمندی ظرفیت

. است مربوط قبیل این از مسائل و اولیه مواد تامین در توانمندی تولید خطوط توانمدی

 عبارت خود روی بر کلیک با) بورس سازمان فرمت در شرکت ان بودجه گزارش در را شرکت هر ظرفیت

. یافت خواهید( گزارش

 : میبینیم باهم را شرق سیمان ظرفیت.  است موجود نیز ها کزارش دیگر و ضمیمه گزارشات در اما

 

ظرفیتو  بگید تر واضح استاد

. است شده تعریف خط ان برای تولید خط سازنده توسط که است ظرفیتی همان:  اسمی ظرفیت

؟ نمیش این از بیشتر یعنی 

 میکنم عرض

 است دستگاه این با منطقیکار میزان که کار ساعت 8 ازای در روز هر در ساز اینه دستگاه تعریف طبق کنید فرض

 میکند تولید اینه 100
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 میکنند تولید جدول عدد طبق روز 300 در 4 و 3 واحد شرق سیمان همین هثل یا

 میباشد شرکت برای دسترس قابل ظرفیت:  عملی ظرفیت

 کرد خواهد تولید اسمی ظرفیت از بیشتر مسلما پس کند کار روز 365 میخواهد شرق سیمان کنید فرض

 است گذشته یسالهای در تولیدات سقف میانگین عمال عملی ظرفیت

؟  ندارید مطالب خصوص در سوالی دوستان

؟ میخوره درد چه به اصال عملی ظرفیت بگید تر باز استاد

 در که چیزی یا.  کند تولید ان به نزدیک میتوتند شرکت که ارقامی یعنی هست شرکت واقعی ظرفیت عملی ظرفیت

 بیشتر هم باشد کمتر اسمی از میتواند هم که رسید ان به میتوان عمل

 میزنم مثال تا 2

 مشکل انگوران معدن چون اما است سال در تن 10000 کنسانترش تولید اسمی ظرفیت کن فرض زنگتن شرکت

 باشه داشته تولید تن 2000 مینونه تنها سالی زنگان و نمیرسه معدن خام خاک زنگان به داره

 بکنه تولید نتونسته عدد این از بیشتر است یال چند شرکت چون است تن 2000 عملی ظرفیت اینجا

 دیلیل هر به حاال

مشخصه  هم عکس تو که بعدی مثال اما

 

 شرق سیمان

 اسمیه اینا

جدول  تو بار میبینی که میکنه تولید مقدار این از بیشتر که بدیهیه پر میکنه کار روز 300 از بیشتر چون اما
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