
EPSسود ھر سھم و سود تقسیمی ھر سھم & DPS

سرمایھ گذاران و تحلیل گران وجھیکی از آماره ھای مالی بسیار مھم است کھ مورد ت(EPS) سود ھر سھم
.مالی می باشد EPSکھ . مالیات شرکت، بر تعداد کل سھام، محاسبھ می شوداز تقسیم سود پس از کسر

نوو، (شرکت در یک دوره مشخص بھ ازای یک سھم عادی بدست آورده است نشان دھنده سودی است کھ
واقع درآمد در. است) سھامداران عمومیدرآمد اختصاصی(درآمد EPS اولین جزء محاسبھ ی.(١٣٨۵

عرضھ کنندگان، ارائھ دھندگان سھامداران عمومی، باقی مانده سود، پس از توزیع سھم کارفرمایان،
تعداد سھم منتشر شده در بازار EPS دومین جزء. باشدخدمات، صاحبان سھام ممتاز و بستانکاران می

شرکت تلقی می EPS ام موجود بازار را بھ عنوان جزئی ازذکر است، تعداد سھالزم بھ. توسط شرکت است
اندازه گیری نمود بھ عبارت تا بتوان میزان مطالبات سھامداران عمومی را نسبت بھ درآمد در ھر واحدشود
یابد با محاسبھ سطح درآمد شرکت از این روش مقدار سودی است کھ بھ ھر سھم اختصاص میEPS دیگر

ظاھرا ساده بھ نظر EPS با اینکھ اجزای. فرد کسب می کند، دست یافتآمدی کھ ھرمی توان بھ میزان در
تخمین تعداد سھام در بھ عنوان مثال،. اما در واقعیت این طور نیست و این عناصر کامال پیچیده اندمی رسد

است بھ طوری دایما در حال تغییر یا جابھ جاییبازار کاری ساده نیست چرا کھ بھ مرور زمان تعداد سھام
سھام توسط شرکتھا، تعداد سھام موجود در بازار را تغییر می دھد و با عرضھکھ انتشار سھام یا بازخرید

در انتھای دوره بسیار مقدار زیادی سھام توسط یک شرکت در انتھای یک دوره مالی، تعداد متوسط سھام
.مشکل ایجاد می کندEPS محاسبھبیشتر از اوایل دوره خواھد بود کھ بھ این ترتیب در

و کاربردھای آنEPS اھمیت
مقاصد تجزیھ و تحلیل تعیین سطح سود کھ برای. سود منبع اصلی تأمین جریان نقد و زایش ثروت است

توجھ بھ تفاوت ارقام سود شرکتھای مختلف و نیز با. مالی مربوط باشد یک فرآیند تحلیلی پیچیده می باشد
طی دوره ھای زمانی مختلف، مقایسھ پذیری این ارقام تا حدودی مشکل می شرکت درتغییر ارقام سود یک 

این . می باشدیکی از روش ھای استاندارد نمودن رقم سود ، تبدیل آن بھ یک مبلغ سود ھر سھم.باشد
واقعی و پیش بینی طبق قوانین EPS باعث شده است کھ اوًال محاسبھ و گزارشEPS اھمیت و حساسیت

ثانیًا مراجع تدوین استاندارد ھای حسابداری نیز الزامات ر سرمایھ بسیاری از کشورھا الزامی گردد،بازا
مقایسھ را از طریق افزایش قابلیتEPS محاسبھ و افشاء آن وضع نمایند تا سودمندیمعینی را جھت نحوه

.دھندو کاھش صالحدید مدیریت ارتقاء) بین شرکتھا و طی دوره ھای مختلف(
: استفاده ھای زیر را داردEPS راساس تحقیقات تجربی انجام شده در سایر کشورھا،ب

P/E در رقمEPS تحلیل گران مالی با ضرب. ارزیابی، تعیین و قضاوت در خصوص قیمت سھام
رقم بھ طور گسترده در تصمیمات سرمایھ این دو. درخصوص پایین یا باال بودن قیمت سھام قضاوت می کنند

اوراق بھادار نیز بر ھمین مبنا در خصوص معقول بودن قیمت، استفاده می شود و حتی بورسگذاری
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، ضروری است رویکردی یکنواخت برای محاسبھ آن وجود داشتھEPS دلیل اھمیتبھ. قضاوت می کند
.باشد

ھای EPS، سھامداران و تحلیل گران.ھای آینده و نرخ رشد آن بر قیمت سھام تأثیر داردEPS پیش بینی
برآورد نرخ رشد آتی بھ کار می برند و در واقع توان زایش ھای آینده وEPS گزارش شده را برای بر آورد

.ارزیابی می کنندثروت شرکت را
قضاوت درخصوص توان یکی از معیارھای. ارزیابی پوشش سود نقدی و توانایی پرداخت سود سھام

اگر چھ سایر مالحظات مالی و سرمایھ .می باشدEPS مبلغپرداخت سود سھام در زمان حال و آینده، 
است ولی مسلم است کھ بدون وجود سود، امکان پرداخت سود گذاری، در تعیین خط مشی تقسیم سود مؤثر

.سھام نمی باشد
نسبت بھ EPS رقم.قضاوت درخصوص وضعیت شرکت و عملکرد مدیریت و نیز ترسیم تصویری از آینده

اگر چھ . عملکرد شرکت و مدیریت می باشدمبنای قابل قبول تری برای مقایسھ) ود سھامس(بازدھی نقدی 
معیار بھتری EPS ارزش شرکت است ولی اعتقاد بر این است کھجریان ھای نقدی عامل مھم در ارزیابی

.عملکرد شرکت طی سالھای مختلف و نیز با رقبا می باشدبرای مقایسھ
متوسط سود یک شرکت کھ بھترین برآورد ممکن از. یابی سطح و روند سودبرآورد قدرت سودآوری و ارز

محدوده زمانی آتی می رود را قدرت سودآوری می انتظار حفظ و یا تکرار آن با درجھ ای از نظم در یک
بھ نحوی قدرت سودآوری را از طریق یک عامل یا ضریب کھ ھزینھ سرمایھ و بیشتر مدلھای ارزیابی. گویند

.سک و بازده ھای مورد انتظار آتی را در بر می گیرد، سرمایھ ای می کنندرینیز EPS در صورتی برای
تحلیل گران . مستمر سود و زیان محاسبھ شده باشدارزیابی قدرت سودآوری مناسب است کھ با تأکید بر اقالم

.پیش بینی باشنددرآمد و ھزینھ تمرکز می کنند کھ با ثبات و قابل بر شناسایی اجزائی از جریان
ھر سھم محاسبھ می شود یا قیمت بھ سود یکی از خالصھ ھای مھم مالی است کھ براساس سودP/E نسبت

دھد و معکوس آن را نیز نرخ بازده مورد توقع و دوره مورد انتظار برگشت سرمایھ گذاری را نشان می
. حسابداری را نشان می دھد

EPS محدودیت ھای
از سایر اطالعات نیز ، تمرکز ننموده وEPSتأکید شده است کھ کاربران اطالعات مالی صرفا بر یک رقم، 

بھ ھمراه سایر اطالعات EPS وجود حتی در استفاده ازبا این. اده نماینددر مدل ھای تصمیم گیریشان استف
زیر بھ شرحEPS محدودیت ھای. ھایی کھ در اندازه گیری آن وجود دارد، توجھ شودنیز باید بھ محدودیت

:است
EPSباشد کھ سود جاری رامدیریت ممکن است در گذشتھ تصمیماتی گرفتھ. مبتنی بر سود تاریخی است

نمی تواند پیش بینی کننده قابل اتکایی EPS بنابراین رشد.افزایش دھد، ولی در آینده رشد سود کاھش یابد
.بھ عبارت دیگر بھ کیفیت سود نیز باید توجھ شود. باشدبرای نرخ رشد آتی

EPSنرخ رشد واقعی. بدون توجھ بھ تورم محاسبھ می شود EPS ممکن است متفاوت از نرخ رشد اسمی
.آن باشد
EPS متأثر از انتخاب روش ھای حسابداری و زمانبندی معامالت توسط مدیریت است و این امر بر مقایسھ

.بین شرکتھا تأثیر می گذارد
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باعث نوسان قیمت بازار سھام با توجھ بھ این کھ تغییر پذیری سود، نشانھ ای از ریسک شرکت می باشد و
طریق انتخاب روش ھای حسابداری و زمانبندی معامالت گردد، مدیران تمایل بھ ھموارسازی سود ازمی

.است متأثر از صالحدید مدیران باشدممکنEPS بنابراین. دارند
EPSسود سھمی(صدور سھام جایزه مثًال تغییرات در تعداد سھام ناشی از. متأثر از ساختار سرمایھ است (

گذارد و این مسئلھ مقایسھ بین شرکتھا را مشکل می ره ھای جاری و گذشتھ تأثیر میدوEPS بر مبلغ
.نماید

EPS انواع
تغییر در روش تخمین وجود دارد کھ انواع مختلف آن با توجھ بھEPS برای یک شرکت بیش از یک نوع

بالقوه تعداد سھام موجود تحت تأثیر تغییراتEPS نوع اول. تعداد سھام موجود در بازار، تغییر خواھد کرد
فروش در بازار قرار نمی گیرد و نوع دیگر آن کھ تحت تاثیر تغییرات تعدادو حق تقدم و اختیار خرید و

اختیار خرید و فروش و حق تقدم و) سھم ھای منتشر شده جدید توسط شرکتھا (سھام شرکت ھای بازار 
وجود دارد EPS در بازار فقط یک نوع. نمی کندن صدقالبتھ این موضوع در مورد بازار ایرا. قرارمی گیرد

سرمایھ ثبت شده در زمان تشکیل مجمع ساالنھ، محاسبھ می شود، مگر اینکھ و از آنجا کھ بر حسب مقدار
شود کھ در این صورت تقدم ھا بھ صورت سرمایھ افزودنی قبل از تشکیل مجمع بھ سرمایھ شرکت افزدهحق

شده در آمریکا، شرکت ھای آمریکائی باید ھر براساس اصول و قوانین پذیرفتھ. میتوآن از آن بھره گرفت
دراین کشور ھر سھ ماه یک بار اعالم EPS چرا کھ: خود داشتھ باشندرا درصورت ھای مالیEPS دونوع

محاسبھ تعداد در مواردی کھ شرکت سود ده نیست، ازاین قاعده مستثنی می شود، چرا کھ باخواھد شد و
مقدار زیان کوچک تر ) اختیارھا ناشی می شوندکھ از حق تقدم ھا و( ھم ھای جدید اضافھ شده در بازار س

شود و دومین مشکلی کھ در محاسبھ تعداد سھام موجود در بازار برای از حد واقعی آن نشان داده می
میانگین ھیچ گاه ازوجود دارد این است کھ در ترازنامھ شرکتھا در بخش اوراق بھادار، EPS محاسبھ

را کھ در ھمان روز بستن ترازنامھ، در تعداد سھم ھای موجود در بازار استفاده نمی شود بلکھ تعداد سھامی
ھمچنین این تعداد شامل اوراق تبدیلی نیز نمی شود چرا کھ.دست صاحبان سھام است استفاده می کنند

EPSر ھنگام محاسبھدھد بنابراین سرمایھ گذاران باید درا کاھش می EPSدر نظر ھر دوی این موارد را
.بگیرند EPSدھد چرا کھ در ھر شرکت بھ عنوان درآمد ھر سھم، میزان سودآوری شرکت را نشان می

.براساس آن تصمیم می گیرنددرآمد ھر سھم را بھ کل سھام شرکت تعمیم می دھند و

چیست؟EPS تعدیل
معینی را پیش بینی و EPS ا توجھ بھ چشم انداز فعالیتھای شرکتمدیران شرکت در ابتدای سال مالی ب

اعالم شده EPS ممکن است تغییر در اصالح دراما در طی سال با توجھ بھ روند فعالیت. اعالم می کنند
گفتھ EPS جدیدی اعالم می کنند کھ بھ آن تعدیلEPS عملکرد شرکتضروری بھ نظر رسد، لذا براساس

.می شود

DPS2سود تقسیمی ھر سھمیا

شرکت نزد خود نگھداری ود خالص را مطابق قانون و بخشی را براساس نیازھر سال شرکتھا بخشی از س
بھ مقدار سودی کھ شرکت تقسیم می کند و بھ طور .می کنند و مابقی را بین سھامداران تقسیم می نمایند

بخشی از سود DPS یا سود تقسیمی گفتھ می شود بھ عبارت دیگرDPS نقدی بھ دست سھامدار می رسد
سود پرداختی ھر سھم از . رداخت می گردداست کھ توسط شرکت پ3مالیات بھ ازاء ھر سھمپس از کسر

DPS چون. بر تعداد سھام شرکت بھ دست می آید) مصوب مجمع عادی ساالنھ ( پرداختی تقسیم کل سود
می EPS کمتراز" معموالمی باشد کھ سھامداران در مورد تقسیم آن نظر می دھندEPS سود بخشی از

DPS برابر می باشد در بعضی موارد خاص نیزDPS وEPS البتھ چنانچھ تمام سود تقسیم شود. باشد 
البتھ . از محل سود انباشتھ سالھای قبل تامین می شود " اضافی معموالاست کھ این مبلغEPS بیشتر از

سود سالھای نشان دھنده بی برنامھ بودن شرکت می باشد چون سود انباشتھ ھمان" وضعیت اکثرااین
خاص در شرکت باقی مانده است و جھت انجام برنامھ ای" و معموالگذشتھ است کھ توزیع نشده است

باشروع فصل مجامع شرکتھای بورس موضوع تقسیم سود.توزیع آن در سالھای بعد نشانھ خوبی نیست
(DPS)شرکت ھای بورسی را بھ خود جلب کرده بھ خصوص سھامداران حقیقی کھ ذھن تمامی سھامداران
.کنندامرار معاش میازاین راه

میزان در شرکت باقی بماند اینکھ چھ میزان از سود تحقق یافتھ ھر سھم بھ صورت نقدی توزیع شود و چھ
مدیره بھ مجمع پیشنھاد داده می شود و سپس بھ تصمیمی است کھ در مجمع عادی سالیانھ توسط ھیات
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ومی عادی ساالنھ براساس قانون تجارت در صورت تصویب در مجمع عم.تصویب سھامداران می رسد
البتھ . گرددماه ازتاریخ تصویب بھ سھامداران می بایست پرداخت٨تصویب شده، حداکثر ظرف تقسیم سود

درتاریخ برگزاری مجمع مالک آن میزان تنھا بھ سھامدارانی پرداخت می گردد کھDPSسود پرداختی یا
.سھم باشند

572shg/me.telegram://https

ir.sellfile.shg.www

www.shg.sellfile.ir

http://abcbourse.ir/

