
 آموزش تحلیل بنیادی :

 صورتهای بررسی کاربردی و ساده خیلی صورت به میکنم سعی دوره این تو

 صورتهای وقتی که اینه دوره این هدف . بدم ارایه را شرکتها مالی

 و شرکت وضعیت از کلی بررسی یه بتونیم کدال رو میاد شرکتها مالی

 داره رو سود کاهش یا افزایش امکان و داده ارایه چطور بودجشو اینکه

 نه باشیم داشته تقریبی تحلیلی سود براورد یک نهایت در و نه یا

 !!!سهم کامل تحلیل

 ما داریم کنیم کار باهاش میخوایم که سهمی تحلیل برای روش چند ما

 : میکنیم اشاره روش دو به اینجا

 طریق همین از که هست مالی نسبتهای طریق از سهم تحلیل اول روش

.  بشیم خبر با شرکت وضعیت از و کنیم تحلیل رو سهمی کامال میتونیم

 مدت بلند گذاریهای سرمایه برای اغلب ایران بورس تو تحلیل نوع این

 اما شاهدیم رو تحلیل طور این بورسی های سایت تو کمتر و میشه انجام

 این با رو مدتشون بلند سهام اغلب صندوقها و گذاری سرمایه شرکتهای

 میکنن انتخاب تحلیل نوع

 نیست بد اما بشیم مالی نسبتهای ی مقوله وارد تخصصی طور به نمیخوایم

 که شرکتی های فرصت یا ها ریسک و شرکت کلی وضعیت از اینکه برای

 رو مالی نسبتهای از برخی بشیم مطلع کنیم کار سهامش با میخوایم

 نظرمون مورد شرکت مالی صورتهای تو کنیم بررسی

 و میکنیم کار هم با رو مهم مالی نسبتهای سری یه جلسه یک همین تو

 رو زیان سودو صورت تحلیل بعد جلسه از میبندیم رو مالی نسبتهای قضیه

 میکنیم شروع

 نمای که هستن حقایق سری یه بیانگر مالی های نسبت که بگم باید اول

 مختلف سالهای در و مختلف صنایع در و میدن ما به شرکت وضعیت از کلی

 هستن متغییر

 سال چند طی رو سهم یک مالی های نسبت باید مالی نسبتهای بررسی برای

 نه یا هست بهبود به رو شرکت وضعیت ببینیم تا کنیم قیاس هم با

 گروهش هم شرکتهای با رو شرکت یک مالی های نسبت میتونیم همینطور

 داره بهتری وضعیت شرکت کدوم ببینیم تا کنیم مقایسه

 این برای باشیم داشته رو شرکت یک مالی صورتهای باید ما اینکه اول

 میکنیم رجوع کدال سایت به منظور

 هم با تا کنید باز رو خنصیر ماهه 21 مالی صورتهای میخوام ازتون

 مالیشو های نسبت از برخی کنیم بررسی
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 تا کنن طی باید رو مراحل این زیاد نکردن کار کدال با که دوستانی

 ببینن بتونن رو خنصیر مالی صورتهای

 میبینیم رو شرکت ی ترازنامه ترازنامه برگ سر تو

 دست به شرکت جاری های بدهی بر جاری های دارایی تقسیم از: جاری نسبت

 داراییهاش توسط ها بدهی پرداخت در شرکت توانایی از نشان و میاد

 داره

 

 22 با 21 سال ی مقایسه

 باشه برابر سال دو در مذکور ی دوره باید مقایسه برای

 بوده چطور 22 سال به نسبت 21 سال در خنصیر وضعیت ببینیم میخوایم

 کنیم مقایسه قبل سال ماهه 6 با هم رو امسال ماهه 6 میتونیم

 صنایع در و هست نسبی اعداد این البته خوبه باشه 2.1 حدود جاری نسبت

 عدد حدود این اما شه قیاس گروه هم های سهم با باید و متفاوته مختلف

 هست جاری نسبت برای مناسبی
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 داره هاش بدهی پرداخت برای شرکت ریسک از نشان باشه 2 زیر جاری نسبت اگر

 کنه پرداخت هاشو بدهی کامل طور به نمیتونه هاش دارایی توسط شرکت یعنی

 ها پرداخت پیش و کاال موجودی منهای جاری های دارایی تقسیم از:  آنی نسبت

 میاد دست به جاری های بدهی بر

 شه راحت خیالمون تا باشه باید یک باالی بهتره هم آنی نسبت

 جاری سال طی جان مهدی هست شرکت جاری های بدهی برای

 ببینیم بیارید دست به 22 و 21 سالهای در رو خنصیر آنی و جاری نسبت االن خوب

 مدت این طی شده چطور هاش بدهی مقابل در شرکت نقدینگی وضعیت

 رشد با 21 سال در و بوده 2/04 عدد 22 سال در جاری نسبت میگه من محاسبات

 شده 2/87 عدد و شده مواجه

 بگیره قرار بررسی مورد سال 1 یا چهار برای اقل حد نسبتها این بهتره البته

 میخوایم فقط سهمو کنیم تحلیل مالی نسبتهای طریق از نمیخوایم ما اما

 میکنیم بستده سال دو همین به پس االن چطوره سهم شرایط ببینیم
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 داره هاش بدهی پرداخت برای شرکت ریسک از نشان باشه 2 زیر جاری نسبت اگر

 کنه پرداخت هاشو بدهی کامل طور به نمیتونه هاش دارایی توسط شرکت یعنی

 شرکت جاری های دارایی از شرکت جاری های بدهی یعنی 2 زیر میاد نسبت وقتی

 برنامه مدیران شاید حاال میبره باال رو ها بدهی پرداخت ریسک که گرفتن پیشی

 بگیم نمیتونیم نسبت یه این با صرفا و ها بدهی پرداخت برای باشن داشته ای

 میبره باال رو شرکت ریسک میزان اما خرابه شرکت وضع

 از نشان که بوده 22 سال از بهتر 21 سال در خنصیر آنی همو  جاری نسبت هم

 داره شرکت نقدینگی بهبود به رو شرایط

 هست 2/51 عدد 21 برای و 2/48 عدد 22 سال برای آنی نسبت

 هست سهام صاحبان حقوق به بدهی نسبت ، بعدی نسبت

 صاحبان حقوق بر ها بدهی مجموع تقسیم از سهام صاحبان حقوق به بدهی نسبت بخ

 میاد بدست سهام

 پرداخت در ریسکی هیچ شرکت گفت میشه جرات به باشه نیم زیر نسبت این اگر

 ها نسبت باقی مثل هست نسبی هم رقم این البته نداره هاش بدهی

  خنصیر برای 21 و 22 سال در رو نسبت این االن

 دهم شش دو نود سال

 4/80 یک و نود سال

 22 سال به نسبت 21 سال که میبینیم االن بهتره باشه کوچکتر عدد این چه هر

 قدرت و شده تقویت ها بدهی قبال در سهام صاحبان حقوق یعنی شده کوچکتر

 کمتر شرکت ریسک و شده بیشتر ها بدهی پرداخت

 عدد این اما جان ویتو هست آلمون ایده خیلی دیگه نسبت این بودن نیم زیر

 شده بهتر وضع  21 سال همینکه و بشه بشه مقایسه گروه هم شرکتهای با باید

 خوبه

 میکنیم بسنده دارایی گردش نسبت به کارایی نسبتهای از

 مهمه خیلی میکنه روشن برامون رو واقعیاتی چه اینکه و نسبت هر مفهوم

 ریسک میزان تعیین و سهامداری برای سهم انتخاب برای اغلب رو نسبتها اما

 نیست نسبتها این از خیلی بررسی به نیازی مدت کوتاه برای میکنن بررسی سهم

 هست چطور میکنید کار باهاش دارید که سهمی تقریبی شرایط بدونید اینکه اما

 نسبتهاشو کنید بررسی که خوبه

 شرکت یه به میخواهید و هستید بانك یه شما کنید فرض)مثال برای درک مطلب: 

 میکنید؟ توجه شرکت اون چی به ساله ده وام یه بدید وام
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 ثابت دارایی که میدم وام شرکتی به ساده طور به  باشم بانک یه اگه من

 سهم به و نسبتها به بدیم تعمیم حاال بده پوشش را وامم و باشه داشته باالیی

 مدت بلند

 مهم برام زیاد دارایی و سهم مدت بلند بخرم بخوام ماهه شش سهم یه اگه حاال

 مهمه برام آوری سود نیست

 بهتر وضع که هایی سهم همچین رو هم ها صندوق و گذاری سرمایه شرکتهای درسته

 تو برید میتونید مثال برای میکنن گذاری سرمایه دارن کمتری ریسک و مالی

 سهم سهامداران از صندوق تا دو ببینید رو شاهرود سیمان سهامداران سیمانیها

 هست خوبی بسیار مالی نسبتهای دارای سیمانیها باقی به نسبت سرود چون هستن

 (کنید محاسبه میتونید و

 : دارایی گردش نسبت

 دارایی از چطور شرکت میده نشون میشه و محسوب کارایی های نسبت از نسبت این

 میکنه استفاده فروشش افزایش منظور به هاش

 هاش دارایی از استفاده در شرکت پویایی از نشان بره باالتر نسبت این چی هر

 هست فروشش افزایش برای

 میاد بدست داراییها کل از خالص فروش تقسیم از نسبت این

 دوره همون در خنصیر زیان سودو صورت هم این

 افزایش داراییاش برای از چطور ببینیم می کنیم حساب داراییشو گردش نسبت

  کرده استفاده سال دو این تو فروشش

2124/71 

2224.77 

 در هاش دارایی از تونسته خوب شرکت سال دو این تو بینیم می حساب این با

 بوده مناسب براش هاش دارایی کارایی و کنه استفاده فروشش جهت

 شامل رو گذاری سرمایه های سهم و هست تولیدی های سهم برای فقط نسبتها این

 نمیشه

 از ها بانکی ی درباره کنید استفاده ازشون میتونید ساختمونیها مورد در

 ندارن چندانی کارایی دیگه برخی کنید استفاده میتونید نسبتها این از برخی

 کنیم حساب براشون دارایی گردش نسبت که ندارن فروشی ها بانکی مثال

 مالی شرایط از کلی برداشت یه میگیریم گرفتیمو یاد که نسبتهایی این با

 بعد میاریم دست به...  و سازیش سود و ها بدهی و داراییها وضع و شرکت

  زیان سودو صورت سراغ میریم

 بخوایم اگر که سهممونو کنیم تحلیل مالی نسبتهای اساس بر نیست قرار وگرنه

 از و باشیم آشنا بیشتری خیلی نسبتهای با باید کنیم تحلیل اساس این بر

 کنیم استفاده همشون
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 ترازنامه تا دارایی بازده نسبت سراغ بریم میخوام اول آوری سود نسبتهای از

 باشیم داشته کار زیان سودو صورت با فقط دیگه ببندیم رو

 بیارید رو خنصیر زیان سودو صورت و ترازنامه همون

 میاد دست به ها دارایی جمع بر خالص سود تقسیم از دارایی بازده نسبت
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 سود کسب برای داره اختیار در که منابعی تمامی کاربرد در شرکت توانایی و

 میده نشون رو

 افزایش برای چطور هاش دارایی از شرکت میداد نشون که دارایی گردش نسبت مثل

 از شرکت میده نشون هم دارایی بازده نسبت میکنه استفاده فروشش میزان

 میکنه استفاده سازیش سود راه در چطور داراییهاش

 بوده؟ چطور 21 و 22 سال در خنصیر در دارایی بازده نسبت االن

 14 21 سال در و درصد 1 نسبت این 22 درسال که میده نشون من محاسبات خوب

 بوده درصد

 خوبیه نسبت نسبت این ببینید

 لحاظ،کنید کنارش در هم جانبی شرایط اما

 عالیه و درصد 1 از درصد 14 شده نگید دفعه یه مثال

 باشه شده مستهلک مثال داراییهاش شرمت ممکنه

 باشه داشته امسال برا بیشتری سود و کمتر استهالک هزینه تبعش به و

 مخارج زیاد تعمیرات هزینه شده مستهلک دارایی این باشید مدتی بلند اگه ولی

 اداره... و جایگزینی

 باشه داشته سود کاهش و نقدینگی خروج میتونه این که

 بررسی باید میکنه پیدا قبل سالهای به نسبت باالیی تغییر که نسبتی هر درسته

 شرکت داشته تغییری همچین چرا که بشه

 مثال چرا که شه بررسی باید نیست وضعیت بودن خوب بر مالک نسبت شدن بهتر صرفا

 ؟ رفته باال انقدر دارایی بازده نسبت

 شدن مستهلک گفت اسماعیل که همونطور ها دارایی یا شده زیاد شرکت سود آیا

 ... یا داشتن کاهش یا

 داشته نسبتها کل از بندی جمع یه نسبتها تو شیم ریز نمیخوایم چون ما اما

 فعال کافیه برامون کلی بررسی یه و باشیم

 زیان سودو صورت سراغ بریم حاال

 رو زیانش سودو صورت بیارید رو زاگرس پتروشیمی سهم هر درامد پیشبینی اولین
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 االن اما رو مالی صورت این میکنیم موشکافی کامال زیان سودو صورت تحلیل تو

 کنیم صحبت آوری سود نسبت تا چند ی درباره میخوایم

 ناخالص سود حاشیه همون یا خالص نا سود نسبت

 ی شده تمام بهای که داریم فروش یه میبینید زیان سودو صورت به کنید نگاه

 میشه کم ازش رفته فروش کاالی

 میاد دست به ناخالص سود فروش از شده تمام بهای کردن کم از

 میاد دست به ناخالص سود حاشیه فروش بر خالص نا سود تقسیم از

 عدد این ببینید میتونید فروش به نسبت درصد قسمت تو زیان سودو صورت تو االن

 رو خالص نا سود حاشیه

 عدد این هست درصد 88 21 سال برای و درصد 12 25 سال برای

 شده تمام بهای به فروش از کمتری مقدار یعنی باشه باالتر عدد این چی هر

 خوبه خیلی که میکنه پیدا اختصاص

 خریده ارزونتری اولیه مواد شرکت یعنی باشه باالتر عدد این چی هر گفت میشه

 تولید ی اولیه مواد رو شده تمام بهای بیشتر چون داشته که فروشی برای

 میده تشکیل محصول

 میشن اضافه بهش یا کم دیگه های آیتم سری یک داشته شرکت که فروشی همین از

 بیاد دست به شرکت خالص سود نهایت در تا

 بهش مفصل مالی صورتهای تحلیل تو میشنو اضافه یا کم که هایی آیتم این

 میپردازیم

 میاد دست به خالص سود حاشیه یا فروش بازده فروش بر خالص سود تقسیم از

 بوده 21 سال در درصد 14 و 25 سال برای درصد 50 زاگرس برای االن که

 شده خالص سود به تبدیل داشته زاگرس که فروشی از درصد 14 گذشته سال یعنی

 باالست خیلی رقم این

 گذشته؟ سال تا بوده باال ها پتروشیمی سود حاشیه انقدر چرا

 بسیار تولیدیشون کاالی شده تمام بهای و میدادن بهشون ارزون خوراک چون

 بوده پایین

 انقدر نباید و میبرن بهره رانت از دارن اینها میگفتن همه که بود همین

 باشه ارزون ها پترو خوراک

 نمیاره دووم زیاد و داره انحصاری بازار از نشان باال خیلی سود حاشیه اصوال
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 نمیره باال انقدر شرکتها سود حاشیه باشه رقابتی بازار و مساوی شرایط اگر

 اتفاق این میکنن استفاده رانت از شرکتها یا هست انحصاری بازار وقتی اما

 میافته ها

 به درصد 14 از و کرد افت شدت به زاگرس سود حاشیه میبینید که همونطور امسال

 چرا؟ رسید درصد 50

 شد افتشون باعث هم همین کردن گرون اولیشونو مواد چون

 فروشش از درصد 50 امسال میشده سود به تبدیل زاگرس فروش از درصد 14 پیش سال

 میشه سود به تبدیل

 هست پایین شدت به سازها قطعه و ها خودرویی سود حاشیه االن

 که ها ده زیان هستن ده سود که اونهایی تازه هست هم درصد دو یا 2 حدود حتی

 هیچی

 حاشیه میتونن شه خوب پیش سال چند مثل خودروییا وضع اگر معتقدن ها خیلی

 در رو ها سود حاشیه اون اگر و باشن داشته دوباره رو پیش سال چند های سود

 میکنه پیدا افزایش شدت به سودشون میبینیم ها ساز قطعه برای بگیریم نظر

 سود حاشیه با فقط باشیم داشته سازی قطعه شرکت یه رو بررسی یه بریم االن

 افزایش فرض با داشت شرکت این آینده وضع از براوردی یه میشه چطور ببینیم

 سود حاشیه

 بوده؟ خوب ها ساز قطعه و ها خودروساز وضع سالی چه

 میشه خوب داره االنم البته االن تا باز بوده بهتر وضعشون 24 سال مثال میگیم

 سازا خودرو تولید افزایش با

 ببینید رو خاذین االن

 هست درصد 1 که سهم 24 سال سود حاشیه این

 هست یک منفی که امسال اینم

 خالص سود حاشیه میشه فروش بر تقسیم خالص سود گفتیم خوب

... و شده تمام بهای کاهش و فروش افزایش با خاذین امسال مثال کنیم فرض

 میشه؟ چقدر سودش کنه کسب خودشو پیش سال دو سود حاشیه بتونه

 244 بر تقسیم 1 ضربدر 25 سال فروش میشه

 خالص سود ریال میلیون 02827 یعنی

 تقریبا سود تومن 01 میشه سهم هر ازای به که

 جهش باعث و میکنن عمل اهرمی صورت به ها ساز قطعه رو االن نسبتها این

 میشن سودشون
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 بحث دیگه میگمو رو بهره پوشش نسبت میکنیم کار که نسبتی آخرین عنوان به

 میبندیم رو نسبتها

 و میاد بدست مالی های هزینه بر عملیاتی سود تقسیم از بهره پوشش نسبت

 میده نشون رو شرکت ی شده کسب سود و درامد از مالی های هزینه پوشش میزان

 چه کنه تسویه مثال جاری سال در هاشو وام شرکت وقتی میده نشون نسبت این

 میمونه براش خالص سود و میشه کم عملیاتیش سود از مقدار

 یعنی باالست سهم ریسک بیاد 2.1 زیر نسبت این اگر

 های سهم باقی و گذشته سالهای با باید نسبتها این میکنم تاکید باز البته

 خوب یا بد از نشان نسبت تا دو یکی بودن خوب یا بد و بشن مقایسه گروه هم

 نیست سهم مالی شرایط بودن

 کارا تو میگم زیان سودو صورت بررسی از بعد رو وی ای ان ی محاسبه طریقه

 میدم کوچیک توضیح یه االن اما فاندامنتال

 شرکت یک های دارایی ارزش خالص میشه وی ای ان

 ارزش رو...  و ملک سهام از اعم شرکت های دارایی گذاری سرمایه شرکتهای تو

 اون میشه عددی یه میکنن تقسیم شرکت سهام تعداد بر جمعشو بعد میکنن گذاری

 شرکت وی ای ان همون یا شرکت های دارایی ارزش خالص میشه

 خیلی نیست قرار ذکره به الزم. بگم زیان سودو صورت اجزای از مختصری یه اول

 خالص سود رو ندارن باالیی تاثیر که هایی آیتم رو شیم ریز

 باز و کنید پیدا رو بکام سود پیشبینی اولین کدال برید میخوام ازتون خوب

 اطالعیشو کنید

 نشدش یا شده حسابرسی نداره فرقی برید باید دوم ی صفحه تو
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 داریم کار 12/21/25 به هیمنت مالی سال پیشبینی با فعال ما

 هست فروش زیان سودو صورت تو آیتم اولین

 میشه کسر کاال شده تمام بهای فروش از

 هست شرکت ناخالص زیان سودو میمونه باقی که چیزی

 میشه کسر ناخالص سود از اداری و عمومی های هزینه بعد

 میشه ناخالص سود به تبدیل فروش کل از درصد 15

 عملیاتی های هزینه یا ها درامد سری یه اداری و عمومی های هزینه از بعد

 سود از میشه کسر بود هزینه اگر و میشه اضافه بود درامد اگر که داریم

 ناخالص
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 شده کسر و بوده هزینه بکام تو که

 که همونطور میدن نشون پرانتز تو رو منفی یا هزینه یا شدنی کسر اقالم

 میدونید

 میاد بدست عملیاتی زیان یا سود بعد

 انقدر گفتیم که اقالمی کسر از بعد داشته که تولیدی عملیات از شرکت یعنی

 کرده کسب سود

 عملیاتی سود اون از میشه کم هاست وام اقساط همون که مالی های هزینه بعد

 کرده گذاری سرمایه اگر شرکت یعنی میشه اضافه گذاریها سرمایه درامد بعد

 جاری سال برای هست اینجا درامدش...  یا سهام تو باشه

 اگر که هست عملیاتی غیر و متفرقه های هزینه یا ها درامد سری یه بعدی آیتم

 باال عدد از میشه کم باشه هزینه و اضافه باشه درامد

 نداریم کاری بعدی قلم تا دو با

 رو خالص زیان یا سود و مالیات کسر بعد و مالیات کسر از قبل زیان یا سود

 سهم هر سود میشه میشه شرکت سهام تعداد بر تقسیم که داریم

 آشنا سازندشون اقالم و ها آیتم این تک تک با اوال باید سهم تحلیل برای ما

 باشیم

 فرض با رو ها آیتم این و بگیریم نظر در رو خودمون های فرض میتونیم بعد

 بیاریم دست به رو سهم تحلیلی سود و کنیم حساب خودمون های

 فروش اول آیتم

 

 فروش و تولید مقداری جدول برگ سر تو برید اطالعیه همون تو

 

 تشکیل رو شرکت فروش این میفروشه و میکنه تولید کاال نوع چند یا یک شرکت

 ببینیم میتونیم قسمت این تو که میده

 کاریش فعال که فروش برای آماده موجودی داریم رو فروش و تولید مقدار اول

 فروش مبلغ و نداریم

 کابلهای یکیش که 25 سال تو کنه تولید محصول تا دو کرده پیشبینی بکام

 هست نوری کابلهای دیگری و مسی مخابراتی

 میلیون 2 در باید و هستن ریال میلیون اساس بر فروش مبلغ ارقام باشه یادمون

 شن ریال به تبدیل تا بشن ضرب

 میدن تشکیل مسی کابلهای رو فروش مبلغ بیشترین خوب
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 ریال چند کرده پیشبینی رو مسی کابل کیلومتر هر کنیم حساب میخوایم اول

 بکام بفروشه

 مگا هر تا میکنیم 5081 بر تقسیم و میکنیم ضرب میلیون 2 در رو 871644 عدد

 شه مشخص قیمتش مسی کابل سانتیمتر

 رو نوری کابل کیلومتر هر و رو مسی کابل سانتیمتر مگا هر کنید حساب خوب

 بفروشه؟ کرده پیشبینی قیمتی چه 25 سال تو بکام

111147655 

 رو 21 سال در نوری فیبر کابل کیلومتر هر و مسی کابل سانتیمتر مگا هر قیمت

 کنید حساب هم

272222666 

 

 : نوری کابل

65772727 

62121122 

 نوری کابل برای هم اینا

 21 سال برای دومی و 25 سال برای اولی

 21 سال از گرونتر 25 سال تو درصد 22 کرده پیشبینی رو مسی کابل پس خوب

 بفروشه

 بفروشه کرده پیشبینی گرونتر درصد 0 حدود هم رو نوری کابل

 21 نوری کابل و 24 مسی کابل برای داده افزایش فروششو هم مقداری لحاظ از

 درصد

 21 سال به نسبت

 میده تشکیل مارو فروش این

 

 مسی کابل فروش قیمت میدونه هست مسی کابل فروش خریدو کار تو شخصی مثال حاال

 بازار تو االن هست چقدر عمده طور به شرکت توسط

 دیده بکام اما بازار تو تومنه میلیون 11 مسی کابل کیلومتر هر االن میگه

 تومن 11144444

 میده مثبت تعدیل شرکت که میفهمه
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 خودمون که قیمتی با رو فروش و کنیم پیاده خودمونو سناریوی میتونیم اینجا

 کنیم حساب میدونیم

 تعدیل میتونه پس گرفته نظر در محطاطانه فروششو قیمت شرکت میشیم متوجه بعد

 باشه داشته مثبت

 کنید باز رو شرکت ماهه 6 پیشبینی برید حاال

 فروش و تولید جدول برگ سر همون تو

 هم شرکت فروش واقعی های نرخ از و نداشتیم زیادی اطالعات ما سال اول میگیم

 قیمتهای میتونیم و داریم رو شرکت ماهه 6 گزارش ما االن اما نداشتیم خبر

 کنیم قیاس سال کل پیشبینی با و ببینیم ماهه 6 در رو فروش مقدار و فروش
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 ماهه شش بینی پیش لینک

 ی شده محقق و 12/21/25 ساالنه پیشبینی کردم مشخص که هایی کادر تو االن

 داریم رو 54/46/25

 و فروخته ریال چند رو مسی کابل مگاسانتیمتر هر ماهه 6 تو بکام کنید حساب

 گرفته؟ نظر در چند ماهه 6 پیشبینی در

 فروخته 084216608 رو سانتیمتر مگا هر مسی کابل

 رو مسی کابل مگاسانتیمتر هر ماهه 6 تو میبینید کنید حساب درست اگر

 280214628 ماهه 6 اساس بر سال کل پیشبینی تو درحالیکه فروخته ریال 084216608

 گرفته نظر در ریال

 نظر در 280214628 رو سانتیمتر مگا هر هم مسی کابل برای ماهه شش بینی پیش

 گرفته

 6 تو اما میفروشم تومن میلیون 28 رو مگاسانتیمتر هر گفته بینیش پیش تو

 فروخته تومن میلیون 08 رو سانتیمتر مگا هر سال اول ماهه

 راحتی همین به سود پوشوندن است این

 کرده زیان به تبدیل ماهه 6 تو هم رو سودش کار این با جالبه

 بر پی باید همین واسه هاتون تحلیل تو میبینید چیزا این از زیاد ایران تو

 های بینی پیش به کرد اعتماد نمیشه و ایران تو ها سهم به داد تحلیلی ای

 شرکتها

 رو مختلف شرکتهای ماهه 2 یا ماهه سه یا ماهه 6 تاپیشبینی چند برید میتونید

 بفروشن محصولشونو کردن پیشبینی قیمتی چه به سال کل تو ببینید کنید بررسی

 فروختن قیمتی چه واقعی دادن گزارشو که ای دوره تو و
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 باید باشن نزدیکتر واقعیت به که هایی سناریو دادن و سهم دقیق تحلیل برای

 مدیره هییت گزارش بگیره قرار بررسی مورد هم قبل سال دو اقل حد فروش شرایط

 شه توجه بررسی مورد صنعت شرایط به و شه خونده

 پس میافته اتفاق سال پایانی ماههه 6 تو فروششون بیشتر اغلب داروییا مثال

 ها پترو یا براشون گرفت نظر در بیشتری فروش مقدار پایانی ماه 6 برای باید

 تعطیالت یا میشه کمتر تولیدشون پس میشه قطع گاهش گازشون زمستون تو

 ... و دارن کمتری تولید اغلب سال اول ماهه سه پس زیاده عید برای خودروییا

 تحلیل رو صنعت یک از زیادی های سهم که افرادی میبینیم اغلب همین واسه

 میتونن بهتری تحلیلی های سناریو و هستن تر آشنا صنعت اون شرایط با کردن

 براش بدن

 چون کنید مطالعه رو هست زیان سودو صورت زیر که حسابرس های بند همیشه

 شرکت برای بگیرید نظر در واقعیت به نزدیکتر و بهتر سناریوی میکنه کمکتون

 پیشبینیمون میشه تر واقعی و بهتره باشیم داشته بیشتری اطالعات چی هر

 و محصوالت فروش قیمت برای خودمون باید و داریم رو پیشبینی فقط سال اول مثال

 داریم رو شرکت ماهه 6 که االن اما بدیم سناریو فرضی اولیه مواد خرید

 ... و محصوالتشو میفروشه ماهه 6 قیمت به هم سال باقی تو بگیم میتونیم
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کنید باز رو ماهه 6 پیشبینی فروش خریدو ی صفحه

 

 یه و کنیم حساب خودمون سناریوی با رو شرکت فروش خودمون االن میخوایم ما

 فروش قسمت تو شرکت پیشبینی جای بزاریم بیاریم دست به عددی

 مسی کابل و نوری فیبر کابل شرکت داره گذار تاثیر و اصلی محصول تا دو خوب

 باشیم داشته دقیقی خیلی تحلیل نمیخوایم چون میدیم تغییر فقط رو همونا

 فروخته؟ چند رو نوری کیلومتر هر و مسی کابل سانت مگا هر ماهه 6 تو االن

 084 واقعی فروش نرخ

 نظر در رو واقعی تومن میلیون 08 همون نداریم کار شرکت پیشبینی با دیگه ما

 میگیریم

 ملیون 08 مسی

 81562826 نوری

 فروخته که ماهه شش تو مسی قیمت 08421660

 

 ریالش به میشه فروش تعداد بر تقسیم میلیون 2 ضربدر فروش مبلغ
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 � ریاله درسته دومی

 پیشبینیشو از درصد 14 باالی و ماهه 6 تو داشته خوبی فروش که نوری کابل تو

 میشه محقق که بگیم رو شرکت خود فروش پیشبینی مقدار میتونیم پس فروخته

 کیلومتر 5024 میمونه فروخته کیلومترشو 0124 کیلومتر 7444 از نوری کابل برای

 شه ضرب آوردیم بدست که کیلومتر هر فروش قیمت در باید که

 شه ریال میلیون به تبدیل تا میکنیم میلیون 2 بر تقسیم میاد بدست که عددی

 �� الدینی نصر مال حرکت میگن من کار این به

 کارو این باشیم داشته ازشون خوبی تصور بتونیم رو ارقام اینکه برای اما

 میلیون به تبدیل دوباره آخر در بعد و میکنم ریال به تبدیل اول یعنی میکنم

 ریال

 106874 میشه نوری کابل فروش دوم ماهه 6 برای آوردم دست به من که عددی خوب

 جمع هست ریال میلیون 511218 که سال اول واقعی ماهه 6 با که ریال میلیون

 میاد در نوریمون کابل فروش سناریوی مبلغ میکنیم

 کار رو روش یه داریم فقط که رو بکام دقیق کنیم تحلیل نمیخوایم االن ما 

 اول ماهه 6 تو که همونقدر که میکنیم پیشبینی اغلب دادن سناریو برای میکنیم

 میفروشه هم دوم ماهه 6 فروخته

 سناریو این حسابرس های بند حتی و صنعت شرایط شرکت ی گذشته به توجه با باز

 شده خراب سال اول باشه نوشته حسابرس های بند تو شاید میکنه تغییر

 رو فروش مقدار نمیشه اونوقت میدیم پوشش تولیدمونو سال باقی اما دستگامون

 مثال گرفت نظر در سال اول اندازه

 کنیم حساب همینطور هم رو مسی کابل حاال خوب

 محقق نتونسته بیشتر فروششو مقدار درصد 15 سال اول ماهه 6 تو مسی کابل برای

 کنه

 میگیریم نظر در براش رو فروش قدر همین کارانه محافظه هم دوم ماه 6 برای پس

 ریال میلیون 187.218

 قیمت در باید که بفروشه میتونه هم دوم ماهه 6 تو سانتیمتر مگا 2457 یعنی

 شه ضرب ماهه 6 واقعی واحد هر فروش

 برابر دو میشه فروشش مبلغ کنیم حساب گفتم که سناریو همین با هم مسی

 در که سناریویی با مسیش کابل فروش ریال میلیون 288846 میشه سال کل تو یعنی

 گرفتیم نظر
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 مبلغ کل نمیدیم تغییر هستن ناچیز چون هم رو فروش مبالغ باقی االن خوب

 میشه؟ چقدر فروشمون

 دیگه میکنیم جمع هم با رو عدد تا دو اون

 میگیریم نظر در رو شرکت پیشبینی همون که هست هم دیگه تا دو

 هوایی دوبل سیم و سایر

 میکنیم اضافه بهش هم رو ونا

 آوردم در رو 2188265 عدد من

 شد بود هم محطاطانه که گرفتیم نظر در که سناریویی با ما فروش عدد پس خوب

 انقدر

 میشه درست کنی اضافه بهش هم رو هوایی دوبل سیم و سایر پیشبینی اون

 چقدره؟ شرکت خود پیشبینی حاال خوب

280718544 

 عدد اون جای میزاریم رو 2188265 این فعال پس درسته�

 2188265/2071544 یعنی

 فروش مبلغ تعدیل درصد میشه

 میشه تشکیل چیز سه از گفتیم رو شده تمام بهای

 تولید سربار و مستقیم دستمزد اولیه مواد

 بیارید رو اولیه مواد مصرف و خرید ی صفحه اول
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 ببینید رو اولیه مواد مصرف

 شدمون تمام بهای رو گذارن تاثیر که داریم اصلی اولیه ماده تا سه ما

 باید فروش مثل هم رو پیشبینی و ماهه 6 تو اولیه مواد واحد هر خرید قیمت

 اول کنیم حساب

 خریده ریال چند اولیشو مواد واحد هر که کنید حساب رو ماهه 6 تو فقط حاال

 باشید نداشته کار رو خرید کنید نگاه رو دوره طی اولیه مواد مصرف

 کنیم حساب باید دقیقش برا البته

 بیاریم در دلش تو از رو دوره اول م موجودی و

 هم میشه زمانبر هم...  و دوره طی خرید کنیمو حساب دوره اول موجودی بخوایم

 باشیم داشته میخوایم حدودی بررسی یه چون نداریم نیازی االن ما که پیچیده

 شده خرید قبل سال قیمت با چون دوره اول موجودی که بدم توضیح همینقدر فقط

 اول همیشه و شرکت برای بهتره باشه بیشتر چی هر و اومده در پایینتر قیمتش

 میرسیم جدید های خرید به بعد میشه مصرف موجودی اون

 حساب که بهتره سال اول دارن باالیی اولیه مواد موجودی که شرکتهایی برای

 میشه زیاد شده تمام بهای تو تاثیرش چون بدیم انجام دقیقتر
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 از درصد 16 اما فروخته مسیشو کابل از درصد 15 فقط سال اول ماهه 6 تو شرکت

 کرده مصرف رو مسی کابل ساخت برای نیاز مورد مسی مفتول

 ببینیم بندازیم سال اول ماه 6 تو مسیش کابل تولید به نگاه یه بریم خوب

 داشته؟ تولید چقدر

 فروش و تولید مقداری جدول میریم باز

 درصد 04

 مسی کابل فروش تو که جالبه اما کرده محقق تولیدشو پیشبینی درصد 04 درسته

 چی؟ یعنی این گرفته نظر در فروش تولیدش برابر دو

 انبار؟ موجودی

 درسته

 سال ی شده تمام بهای و بیاریم در رو انبارش موجودی بریم باید رو سهم این

 میرسه فروش به انبار موجودی اول چون کنیم حساب براش رو گذشته

 پس بشیم داستانش درگیر زیاد نمیخوایم ما و سهم این داره داستان کمی گویا

  اینجا میکنیم جمعش و میکنیم اکتفا حسابرس گزارش بند یه به

 

 سهم رو تاثیرش بینی پیش و... و اخبار و اطالعات از انبوهی ادغام یعنی فاند

 

 

 بخونید اگر بخونید حتما گفتم و هست زیان سودو صورت زیر که رو بند اون

 قبول ازش هم ما اولیه مواد تو کردم لحاظ رو الزم تعدیالت خودم گفته شرکت

 مورد یه این میکنیم

 

 

 کرده لحاظ خودش شکر رو خدا
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 سربار و دستمزد سراغ میریم نداریم کاری اولیه مواد با پس خوب

 

 پایین قسمت تو رو شده تمام بهای ریز حدودی تا ببینیم میتونیم قسمت این تو

 هست شرکت پیشبینی اولین برای این

 میبریم باال گذشته سال به نسبت درصد 14 حدود رو سربار و دستمزد اغلب

 برده باال درصد 244 حدود رو سربار اما برده باال کم رو دستمزد شرکت خود االن

 مبالغ این از داده پوشش چقدرشو ماهه 6 تو ببینیم
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 خود پیشبینی به میشه پس شده داده پوشش دستمزد و سربار درصد 14 حدود خوب

 میده پوشش سال آخر تا رو دستمزد و سربار باقی که کرد اعتماد شرکت

 نمیدیم تغییر هم رو اونها پس

 ببینید میتونید شرکت پیشبینی اولین پیوست فایل تو رو سربار ریز
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 دیدش میشه پیوست فایل تو که شده تمام بهای ریز از اینم

221.721 

 میگیریم نظر در شرکت پیشبینی همون شدمون تمام بهای ما اینجا تا پس خوب

 میگیریم نظر در شرکت پیشبینی همون شدمون تمام بهای ما اینجا تا پس خوب

 ساختیم؟ اینجا تا که سناریویی با شده چند ناخالصمون سود حاشیه حاال

 2.46* بودجه فروش

 شده تمام بهای-

 2188265 فروشمون

 ؟؟؟2.258551 شده تمام بهای
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 (281758171) 

  گرفتیم نظر در رو ماهه 6 پیشبینی

=2188265/2175171 

 درصد 15 تقریبن

 کنیم حساب رو خالصمون نا سود فروش از شده تمام بهای کردن کم با باید اول

 خالصمون نا سود میشه 125772

 ناخالصمون سود حاشیه میشه فروش بر تقسیم خالص نا سود حاال

 مجید میشه درصد 27

2188265-2175171 

 رشد یعنی خالص نا سود حاشیه درصد 27 شد ما برای بود درصد 20 شرکت خود واسه

 درصدی 0

 دست به اینجا تا که اطالعاتی با بدیم انجام کوچیک تمرین یه اول میخوایم

 زیان سودو صورت های آیتم باقی سراغ بریم بعد آوردیم

 و شده اکی خنصیر برای ساپکو محصوالت قیمت افزایش رسیده خبر من به االن خوب

 سال اول از افزایش این میگیرن نرخ افزایش وقتی سازها قطعه میدونم من

 میشه حساب براشون

 درصد 24 مثال میفروشه ساپکو به خنصیر که محصوالتی اگر کنم حساب میخوام من

 میره باال خنصیر سود چقدر بگیرن نرخ افزایش

 میاریم رو خنصیر زیان سودو پیشبینی آخرین همه از اول

 کنم حساب شما با میخوام االن هم خودم من کنیم حساب هم با میخوایم

http://www.codal.ir/Reports/EPSEstimateDetail.aspx?LetterSerial=iE%2brfgjT8p%2bE%2f7X6F7w%2bAA

%3d%3d 
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 پیکان لنگ میل میفروشه خودرو ایران یعنی ساپکو به خنصیر که محصوالتی خوب

 درسته؟ هست 8 اف ای و پژو نیسان

 نرخشو افزایش هم قبال میفروشه مگاموتور به و هست سایپا برای که ریو پرایدو

 گرفته

 اطالعاتشو که سال اول ماهه 6 تو رو اقالم این از کدوم هر کنیم حساب باید اول

 فروخته؟ قیمتی چه به داریم
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 ماهه 2 تو ببخشید

 هست هم نرخ افزایش بدون که بینی پیش آخرین همون

 سال اول ماهه 2 تو فروخته چند رو میللنگ هر کردم حساب من خوب

 ریال 851150 پیکان

 ریال 285522 نیسان

 ریال 821412 پژو

ef7ریال 824220 هم 

 محصول اون فروش مقدار در و میدیم افزایش درصد 24 رو ارقام این همه حاال

 این تو درصدی 24 نرخ افزایش با فروشمون مبلغ تا میکنیم ضرب سال کل برای

 سال کل برای بیاد بدست محصوالت

 درصد؟ 24 نرخشون افزایش

 درصده چند نمیدونم واقعیشو خودم گرفتم نظر در درصد 24

 741018 پیکان

 2484601 نیسان

 876152 پژو

 762211 سون اف ای

 ضرب سال کل برای محصول همون فروش مقدار بر رو جدید های رقم این حاال خوب

 شه تبدیل ریال میلیون به تا میکنیم میلیون 2 بر تقسیم و میکنیم

 24268 پیکان

 دبکنی باید سال کل برای محصول فروش مقدار پیشبینی ضربدر

 نرخ با فروش دیگه بگیریم نظر در سال کل برای رو خودمون فروش میخوایم

 خودمون پیشبینی

 21274 پیکان

 51222 نیسان

 821412 پژو

 16522 هم 8 اف ای
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 فروش به نسبت درصدی 24 نرخ افزایش با ما که هست پیشبینی فروش ارقام این

 کنیم مقایسه شرکت خود پیشبینی با حاال آوردیم در سال اول ماهه 2 واقعی

 قبال باشه نکرده لحاظ رو افزایش پیشبینیش تو خودش شرکت ببینیم

 

 پژو فروش مبلغ هست 24285 نوشتم اشتباه رو پژو ببخشید

 پیشبینی بیشتری نرخ افزایش حتی شرکت میبینیم که همونطور نیسان تو خوب

 بوده کرده

 پیشبینی قیمتهای اگر کرده لحاظ رو نرخ افزایش حدودی تا هم اقالم باقی تو

 معلوم کنید مقایسه ماهه 2 واقعی با رو

 بدیمو قرار رو خودمون فروش پیشبینی بزاریم وقت کلی نمیخوایم دیگه ما خوب

 چرا؟...  کنیمو کم ازش... و شده تمام بهای

 و شده تمام بهای مثل آیتمها باقی بگیره نرخ افزایش شرکت اگر االن چون

 نمیکنه تغییری هیچ...  مالیو هزینه

 میکنیم حساب رو شرکت پیشبینی با آوردیم بدست که فروشی مبالغ تغییر فقط پس

 بوده؟ چقدر سال کل پیشبینی تو ساپکو محصوالت فروش جمع

22105+02182+24212+14216 

 225762 میشه

 میشه؟ چند نرخ افزایش با گرفتیم نظر در خودمون که فروشی جمع حاال

 221065 میشه

 میشه؟ چقدر اختالفش

 تومان 2120444444 یا ریال میلیون 2120 میشه
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 24 نرخ افزایش میفروشه ساپکو به که محصوالتی کلیه برای خنصیر اگر یعنی

 پیشبینی به نسبت فروخته حاال تا که واقعی قیمتهای از باشه گرفته درصدی

 چقدر؟ سهمی هر میشه میشه اضافه سودش به تومن میلیون 212 شرکت

 بود؟ تا چند سهامش تعداد

 ریال 17

11m سهام تعداد 

 کنه اضافه سودش به ریال 17 میتونه خنصیر ما سناریوی با پس خوب

 بود مثال اینها همه و کنیم کار رو محاسبه ی نحوه خواستیم فقط البته

 همین با میتونید گرفته نرخ افزایش چقدر رو محصول هر بدونید شما اگر حاال

 کنید حساب درست رو مثبتش تعدیل میزان کنید حساب روش

 دادیم انجام که تمرین یه از این خوب

 داشت ها سهم رو فوری بررسی یه میشه همینطوری شرکتها خیلی تو

 تغییری اولیش مواد قیمت اینکه بدون میگیره نرخ افزایش موتور روغن یهو مثال

 فروش تو همینطوری میریم گرفته نرخ افزایش درصد 24 میدونیم که ما باشه کرده

 میشیم متوجه شرکت سود رو رو تاثیرش و رو نرخ افزایش میکنیم لحاظ مثال شسپا

 میدیم سهم به تحلیلی ای بر پی و

 ها سهم همه دیگه پس پایین اومده قیمتش نفت مثال بگیم بیایم اینکه نه

 بفروشیم مفت ارزشمونو با سهم بریم میشن زیانده

 سهمش سود رو رو شرکت از خارج و داخل عوامل تاثیر باید اول تحلیلگر یه

 نه سهمش برای بده صعودی یا نزولی تارگت تاثیر مقدار به توجه با و بسنجه

 از کرد فرار باید دیگه بگه سهم رو تاثیرش ندانستن و خبر یه با فقط اینکه

 سهم اون

 کردیم کار رو ها سود حاشیه و ناخالص صود و شده تمام بهای و فروش اینجا تا

 هستن زیان سودو صورت های بخش ترین مهم تقریبا که

 برسیم خالص سود به تا کنیم کار رو ها آیتم باقی میخوایم حاال

 سود رو زیادی تاثیر که هایی آیتم رو سهم یه کلی بررسی برای میکنم توصیه

 کنید زوم روشون میدن اختصاص خودشون به رو فروش از باالتری درصد و دارن سهم

 بکام ماهه 6 زیان سودو صورت همون سراغ بریم

http://abcbourse.ir/


 

 ریال میلیون 141427 شد ناخالصمون زیان سودو

 میشه کم ناخالص سود از که داریم رو تشکیالت و اداری عمومی ی هزینه

 پیشبینی اولین پیوست تو میتونید گفتم قبال که همونطور رو ها آیتم این ریز

 ببینید شرکت
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 اداری های هزینه میده تشکیل فروشمونو از درصد 6 که میبینیم

 داشته درصدی 10 پوشش هم ماهه 6 و شرکت گرفته نظر در هم درست که

 هستن عملیاتی های هزینه یا ها درامد بعدی آیتم

 ریال میلیون 11105 داریم عملیاتی هزینه آیتم این تو ما االن

 تولید جهت در نبوده مفید اما شده انجام تولید راه در که ای هزینه یعنی

  دور انداختنش شده خراب کرده کار بار یه گرفتن چینی ابزار مثال

 بخونید زیان سودو صورت زیر رو حسابرس نظر که گفتم همیشه

 

 این جالب ی نکته اما عملیاتی زیان این ی درباره داده رو توضیح این حسابرس

 صورت تو اما نداره تاثیری شرکت سود رو هزینه این توش نوشته که اینه توضیح

 کردتش کم ناخالص سود از و رو هزینه این داده تاثیر زیان سودو
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 عملیاتی و عمومی های هزینه کسر از که هست عملیاتی زیان یا سود بعدی آیتم

 اومده دست به خالص نا سود از

 چقدره؟ شرکت عملیاتی سود حاشیه

 عملیاتی سود نسبتحاشیه=  عملیاتی سود/  فروشخالص

 هست سود حاشیه همون فروش به نسبت درصد ردیف تو عملیاتی سود جلوی

 هست درصد 5 ماهه 6 واقعی تو اما درصد 6 سال پیشبینی تو عملیاتی سود حاشیه

 بوده ضعیف بسیار ماهه 6 تو شرکت عملیاتی عملکرد یعنی

 خودش به هم رو فروش از باالیی درصد که هستن مالی های هزینه بعدی آیتم

 درصد 28 بکام تو داده اختصاص

 تو شه پرداخت جاری سال تو باید که هست شرکت های وام اقساط مالی های هزینه

 شرکت همونکه و اومده هم ها وام این زیر پیشبینی اولین پیوست فایل همون

 بدیم قرار مالک باید میکنه پیشبینی

 

 و میبرن باال ادواری گزارشهای تو مالیشونو های هزینه یهو شرکتها برخی گاهی

 دلر مثل داشتیم زیاد حرکات این از مخصوصا جدیدا
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 میدن؟ انجام رو کار این چطور

 تو میخوایم کنیم پرداخت سال 1 تو بود قرار که وامی این میگن میان یهو مثال

 چند شرکت مالی های هزینه و وام اقساط طبع به و کنیم پرداخت همشو سال یه

 میکنه خنثی رو ناخالص سود از زیادی مقدار و میشه برابر

 زیان به تبدیل بکام تو و شد کم عملیاتی سود از که مالی های هزینه از بعد

 داریم رو گذاری سرمایه از حاصل درامد اینجا تا شده

 و شرکت ی گذاریها سرمایه میزان میتونید شرکت گذاریهای سرمایه برگ سر توی

 زیاد خیلی بکام تو که ببینید رو گذاریها سرمایه این از حاصل سود پیشبینی

 نیست

 ازش مالیات پس هست زیان که داریم رو مالیات کسر از قبل زیان یا سود بعد

 زیان به نه میگیره تعلق سود و درامد به مالیات چون نمیشه کم

 که هست سهم هر برای مالیات از بعد و قبل خالص سود و عملیاتی سود هم بعد

 شده حاصل شرکت سهام تعداد بر باال های آیتم همون تقسیم از

 بکام زیان سودو صورت از کلی بررسی یه شد این

 در 2188265 رو فروش میزان بگیریم نظر در خودمونو سناریوی بخوایم اگر حاال

 نداشتن تغییر جای چندان دیدیم که هم رو ها آیتم باقی و بودیم گرفته نظر

 بهش یا کم ازش رو ها آیتم باقی و میزاریم شرکت فروش جای رو خودمون فروش

 بیاد بدست تحلیلیمون سود تا میکنیم اضافه

 51470 میشه زیان ریال میلیون 216208 از شرکت خالص زیان ما سناریوی با

 زیان ریال میلیون

 ریالی میلیون 644444 سرمایه با سهم هر ازای به زیان ریال 17 یعنی
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 داد رو افتضاح ماهه 6 این کچینی که پیش ماه دو حدود هست کچینی ماهه 6 این

 شدن فعال سهم رو باز سفته سری یه متاسفانه اما ازش دادم خروج سیگنال فورا

 خروج سیگنال چرا که بودن شاکی دوستان خیلی و سهم بردن باال به کردن شروع و

 دادی

 یا بود رانت یا بود باال در سهم حقوقیای کردن خالی سهم بردن باال دلیل حاال

 وضع به توجه بدون هم ملت و بودن ساخته براش خوبی چارت اما نمیدونم رو... 

 مدت یه داشت سنگین خرید صف و رو سهم میخریدن همینطور شرکت خراب

 22 ببینید رو ساالنه پیشبینی خالص نا سود حاشیه زیان سودو صورت همین تو

 درصد 1 ببینید رو ماهه 6 واقعی درصد

 تو میخواد چطور داشته درصدی 1 ناخالص سود حاشیه سال اول ماه 6 تو که شرکتی

 کنه؟ تبدیل ناخالص سود به رو فروشش از درصد 22 سال کل

 کسب نمیتونم امسال عملیاتی سود هیچ گفته شرکت یعنی صفر عملیاتی سود حاشیه

 درصدی 2 زیان حاشیه با ساخته عملیاتی زیان ماهه 6 تو اما کنم

 مالکیتش به مربوط هم اون که باالست مچینی گذاریهای سرمایه از حاصل درامد

 شده محقق ماهه 6 تو درامد این کل که کساوه خوب سود تقسیم و هست کساوه تو

 که ماهه 6 تو کرده کسب سود کساوه سود از سهم هر ازای به تومن 14 حدود یعنی

 فقط مونده تومنش 50 و سوزونده رو سود اون از تومن 26 عملیاتیش زیان با

 سود تومن 84 خوب میگفتن نمیاوردن در مالی های صورت از سر که افرادی

 رو امسال تومن 84 پس خوبه دیگه داده پوشش سودشم درصد 14 کرده پیشبینی
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 زیانشو سودو صورت کنید بررسی میتونید االن که شما حالیکه در بسازه میتونه

 خرابه خیلی شرکت وضع که میبینید

 درصدی 74 منفی تعدیل با اومده کچینی ماهه 2 حاال

 بعید اما کدال رو میاد زودی به که هست هم شرکت سرمایه افزایش خبر البته

 هم کرده اعالم االن که تومنی 25 سود همین باشه جذابی سرمایه افزایش میدونم

 حتی هست خوشبینانه

 موند جا که بگم ارز نرخ ی درباره هم نکته یه

 

 واسه بوده بیشتر وارداتیش ارز و نداشته خوبی صادرات ماهه 6 تو بکام البته

 مقدار یه باشه کرده تهیه دیده که تومنی 5044 از گرونتر رو یورو اگر همین

 کنه شناسایی باید هم محل اون از زیان
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 و وی ای ان ی درباره هم جلسه یه میبندیم هم رو زیان سودو صورت بحث اینجا

 تمام میکنیمو صحبت محاسبش ی نحوه

 

 کنیم محاسبه میخوام رو گذاری سرمایه شرکتهای nav بودم گفته که همونطور

 کنید درست اکسل یه میتونید خودتون میگم بهتون رو وی ای ان ی محاسبه روش

 اجازه داده بهم که کسی اما دارم اکسل یه خودم من تر راحت ی محاسبه برای

 داره وی ای ان ی محاسبه اکسل یه اینجا دوستی اگر بدم دوستانم به نداده

 محاسباتشونو بتونن تر راحت تا بزاره اشتراک به دوستان با میشیم ممنون

 بدن انجام

 شرکت یک داراییهای ارزش خالص میشه وی ای ان

 میشن ثبت شده تمام بهای با ترازنامه در داراییها

 چی؟ میشه ها بدهی منهای ها دارایی

 � سهام صاحبان حقوق میشه

 بسنجیم رو شرکت داراییهای ارزش میخوایم ما

 نظر در ها بدهی منهای ها دارایی میشه که رو سهام صاحبان حقوق ما پس

 میگیریم

 کنید؟ حساب میخواهید رو دفتری ارزش همون
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 صورتهای تو میشن ثبت شده تمام بهای با ها دارایی گفتم که همونطور اما

 مالی

 سهام تعداد بر تقسیم سهام صاحبان حقوق همون میشه دفتری ارزش.... نه

 بسنجیم رو گذاری سرمایه شرکت یک داراییهای ارزش خالص میخوایم االن

 نمیبینیم رو افزوده ارزش سهام صاحبان حقوق تو ما پس

 شده شده کم ازش ها بدهی بعد شدن ثبت شده تمام بهای با ها دارایی گفتیم

 افزوده ارزش و شده بیشتر قیمتش االن ما های دارایی اما سهام صاحبان حقوق

 کرده پیدا

 تعداد بر رو حاصل عدد بعد سهام صاحبان حقوق به کنیم اضافه باید هم رو اون

 شرکت وی ای ان میشه میکنیم تقسیم شرکت سهام

 عالوه به بورسی سبد ی افزوده ارزش میشه گذاری سرمایه شرکت یه وی ای ان پس

 بر تقسیم سهام صاحبان حقوق ی عالوه به بورسی غیر سبد ی افزوده ارزش ی

 شرکت سهام تعداد

 کنیم حساب هم با رو وصندوق وی ای ان بریم

 میکنیم باز رو داده ارایه شرکت که پرتفویی آخرین

 سهمایی و بدن ارایه پرتفوی صورت ماه هر هستن موظف گذاری سرمایه های شرکت

 بدن اطالع رو هاشون فروش خریدو و دارن که

http://www.codal.ir/Reports/InterimStatement.aspx?LetterSerial=37WNeAaf8pL5lcgWC9cFUA%3d%3d 

 رو مختلف صنایع رو شرکت گذاری سرمایه میزان که داریم بخش یه پرتفوی تو

 ها گذاری سرمایه ارزش کاهش ذخیره نام به ایتم یه قسمت اون تو میده نشون

 هست هم
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 هست صفر ذخیره این وصندوق تو

 وی ای ان به بشه اضافه باید هم ذخیره این

 از قیمتش و بشه ده زیان هاشون سهم از یکی مثال اگر گذاری سرمایه شرکتهای

 از میاد نمیره هم باال که کنه پیشبینی شرکت و پایینتر بیاد شده تمام بهای

 میگیره نظر در ذخیره سهم اون تو زیانش میزان به امسالش سود

 ها گذاری سرمایه ارزش کاهش ذخیره میشه این

 بعد سالهای زیان سودو تو سال اون زیان که میشه انجام این برای کار این

 نزاره منفی تاثیر

 شرکت بورسی پرتفوی سربرگ تو میریم بعد خوب
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 میگیریم نظر در رو دوره انتهای

 میبینید قرمز مستطیل همون تو

 ارزش همون که ارزش افزایش و سبد روز ارزش ، بورسی سبد ی شده تمام بهای

 گفتیم که است ای افزوده

 حال به تا بورسیش پرتفوی کرده ایجاد افزوده ارزش انقدر وصندوق پس 57216011

 بورسی غیر پرتفوی سراغ میریم بعد
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 یا سهام ارزش چون میبینید رو شده تمام بهای فقط بورسی غیر پرتفوی تو

 سهام کنیم گذاری ارزش خودمون باید و نیست مشخص شده انجام گذاریهای سرمایه

 ازشون نداریم بورسی شرکتهای مثل کاملی اطالعات چون اغلب که رو بورسی غیر

 گذاریشون ارزش سخته کمی

 سرمایه شرکت های پیشبینی تو رو بورسی غیر و بورسی شرکتهای پیشبینی سود

 شرکتهای گذاری ارزش برای ازشون بگیرید کمک و ببینید میتونید میزنه گذاری

 بورسی غیر

 و میگیرن نظر در شده تمام بهای با رو بورسی غیر شرکتهای گرا تحلیل خیلی

 ای ان کارگزاری یه میبینید وقتایی یه همینه واسه میکنن راحت خودشونو کار

 شده کردم حساب من مثال بعد دراورده تومن 044 کرده حساب رو وصندوق مثال وی

 تومن 051

 حساب االن بتونیم راحت تا اینجا میگیریم نظر در شده تمام بهای هم ما حاال

 کنیم

 توش رو سهام صاحبان حقوق تا میکنیم باز هم رو وصندوق مالی صورت آخرین

 ببینیم

 مالی صورت نه پیشبینی
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 مالیشه صورت آخرین که وصندوق ماهه سه مالی صورت این

 همیشه رو دیگه چیز یه اما مالی صورت این تو هست 52445451 سهام صاحبان حقوق

 کنیم بررسی باید

 عالوه به انباشته سود عالوه به سرمایه از شده تشکیل سهام صاحبان حقوق

 ها اندوخته

 کم انباشتش از قبل سال سود نکنه تقسیم سودشو و ساالنه مجمع نره تا شرکت

 نمیشه

 که سودی پس بود داده رو مالی صورت این سود تقسیم مجمع از قبل وصندوق االن

 کنیم کم انباشتش سود از باید رو کرده تقسیم

 از هنوز رو قبل سال سود که میشید متوجه ببینید قبلیشو مالی صورتهای اگر

 نکرده کم انباشتش سود

 سهامش تعداد در که وصندوق پیش مالی سال برای داده سود ریال 744 سهمی هر

 ریال میلیون 22114444میشه کنیم ضرب

 کنیم کم سهامش صاحبان حقوق از باید اینو

 میشه؟ چقدر سهامش صاحبان حقوق
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22071455 

 بود؟ چقدر بورسیش پرتفوی ی افزوده ارزش

57216011 

 17057077 میشه جمعش

 تعداد بر تقسیم بعد شه تبدیل ریال به تا میکنیم میلیون یک ضربدر رقمو این

 میکنیم شرکت سهام

 میشه ریال 0417

 بهای بورسیشو غیر پرتفوی که صورتی در وصندوق های دارایی ارزش خالص یعنی

 هست ریال 0417 سهم هر بابت بگیریم نظر در شده تمام

 راحتی همین به

 اونم ی افزوده ارزش کنیمو گذاری ارزش بورسیشو غیر پرتفوی بخوایم حاال

 میشه مشکل کمی کار بیاد در واقعیش وی ای ان تا کنیم اضافه
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