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، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم داریم فکر می کنیمما ندرتاً دربارة آنچه که   

 با نام و یاد پرورگار عالم هستی

 

 با سالم و درود و عرض ادب و احترام

به ظاهر  تا با فراگیري این مثال درك کنید که برخی از اقداماتفرضی پیش خواهیم برد کامال این مقاله را از ابتدا با یک مثال 
.بسزایی داشته باشند  قیمت سهام تاثیربر صورتهاي مالی و   میتوانند  چگونه ساده   

، لطفا این مقاله در اختیار با آگاهی بهتري میتوایند خرید و فروش کنید ا دانستن از این قبیل مثالها و ریزه کاریها بسیارند که ب
.مطالب آشنا گردند  تا افراد بیشتري با این قبیل دیگران هم قرار بدید  

باشد تا خواننده با تاثیر کم و زیاد شدن ارقام با صورتهاي  الزم به توضیح است که مثال ذکر شده در این مقاله کامال فرضی می
.ت سهام آشنا گردد و هیچ شرکت خاصی مورد نظر نگارنده نمی باشد مالی و تاثیر آن بر روي قیم  

گردي گردو نیست ، یعنی اقدامات  و مفروضات هر شرکتی را به مطالب و مفروضات این مقاله همچنین به یاد داشته باشید که هر 
.تشبیه نکنید   

. این مقاله در قالب دوازده صفحه ارائه گردیده است  

 بهبود آگاهی ارتقاء دارایی       
 ارادتمندم                 
 توپولی                   

             1396/ماهدي /5
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و  ی بودهمثال کامال فرضین اکنم  تکرار می( را می خرد  آپادانا تشتک سازي به نام بورسی شخصی سهام عمده یک شرکت زیانده
 سهم 300.000.000میلیارد تومان سرمایه ثبت شده و  30،  این شرکت )  استفاده کردم  براي به خاطر ماندن از یک نام فانتزي

  .دارد 

میلیارد تومان  35درصد سهام شرکت را توانسته بود  90و این  را داردآپادانا  تشتک سازي سهام شرکت %90شخص مورد نظر 
  .خریداري کند 

  .باشد مدیریت شرکت نیز برعهده سهامدار عمده می 

مدتی ،  تومان 130میلیارد تومان خریداري کرد یعنی هر سهمی  35سهم شرکت به قیمت  270.000.000ع سهامدار عمده قدر وا
سهامدار عمده ، بود  هارسید ، علت اصلی این سود دهی بیشتر به دلیل قراردادهاي جدید و افزایش قیمت شرکت به سود دهی بعد 

  .سهام خود را با قیمت باالتري به فروش برساند گیرد  تصمیم می

رو به رشد بوده و اوضاع صنعت تشتک روند کلی بازار بورس  زمانی سهامدار عمدت تصمیم به فروش شرکت می گیرد  که  از قضا
 10ولی پی به ایی متوسط صنعت تشتک سازي واحد  5بازار بورس  متوسط به طوري که پی به ایی عالی بود سازي در بورس بسیار 

بورس یعنی دو برابر میانگین بازار  بود  

  

  بگیرهاز یک مشاور حرفه ایی و کاربلد کمک  رهتصمیم میگیبراي باالتر فروختن سهام خود سهامدار عمده 

ندناستفاده ک باال بردن قیمتها براي قانونی و از روشهاي کامال از این هیجان بازار  کهشد گرفته تصمیم   

 

تومان در حال  330و قیمت هر سهم این شرکت تومان بود  33این زمان که هنوز خبري به بیرون درز نکرده سود شرکت در 
)بسیار عالیه تشتک سازي  در باال توضیح دادم که اوضاع سهام صنعت – 10یعنی با پی به ایی { بودمعامله   

براي متوجه شدن بهتر مطالب صورتهاي مالی شرکت در مراحل مختلف درج میکنم ، براي ساده تر شدن مثال فرض گرفته شده که 
مثال از درج صورتهاي مالی میاندوره ایی و توضیحات مقاطع سه همچنین براي طوالنی نشدن  .این شرکت معاف از مالیات میباشد

.ماهه صرفنظر کردم  
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:صورت سود و زیان شرکت در ابتداي امر به شرح زیر است   

 

با استخدام تعدادي بازار یاب و مشاور فروش حرفه ایی و دادن پورسانت به کارشناسان و همچنین اعمال سهامدار عمده در ابتدا 
درصد به فروش  20 )حتی با حاشیه سود خیلی کم ( بیشتر ، فروش با دوره بازپرداخت طوالنی با هدف فروش بیشتر  برخی تخفیفات

.شرکت اضافه می کند   

 

 با اینکار چه اتفاقی در شرکت رخ داد ؟

  ، د شمیلیارد تومان اضافه  100درآمد شرکت 

واحد کاهش می  چهاربا خرید بیشتر و نقدي و تخفیف گرفتن از فروشندگان به دلیل ثابت بودن برخی هزینه ها قیمت تمام شده 
  .شد میلیارد تومان به سود ناخالص اضافه  39بدینوسیله یابد 
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 22 یهمچنین به دلیل استفاده بیشتر از بازاریابان و مشاورین فروش و اعمال تخفیفات بیشتر هزینه هاي عمومی ، اداري و تشکیالت
  یابدی فزایش ممیلیارد تومان ا

 9هزینه هاي مالی شرکت و افزایش دوره مطالبات به دلیل افزایش حجم خرید و همچنین استفاده از تخفیفات در خریدهاي نقدي 
 میلیارد تومان افزایش می یابد

  مطابق جدول زیر  ،گردد  میلیارد تومان به سود شرکت اضافه می 8در نهایت:  

 

. تومان تغییر یافت 60تومانی شرکت به  33این کار سود  کنید با همانطور که مشاهده می  

% 82گردند چرا که سود شرکت تا اینجاي کار  ن از نتیجه حاصله بسیار خوشحال میابعد از انعکاس این گزارش به بازار سهامدار
  . کنند تعدیل مثبت داشته و شروع به خرید بیشتر می

و طبعیه که پی به ایی شرکت با این  10صنعت بیش از  پی به ایی (رسد  تومان می 600 بیش از  تومان به 330قیمت سهام از 
)اتفاقات و هیجانات بیشتر هم بشه   
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 وقتی جو بازار بورس مثبت
مثبت تشتک سازي وقتی جو صنعت  

 وقتی سود شرکت به این شدت رشد میکنه
)یت از سهم ابه بهانه ارزندگی یا  حم( میکنه اقدام و حتی خود سهامدار عمده هم در ابتدا براي خریدهاي کوتاه مدت   

رو به رشد بینند و از شرایط فعلی و برنامه هاي آینده  تدارك می مثبت سهامدار عمده چندین گزارش رسانه ایی از از مدتی و بعد
....و شرکت توضیح میده  

شرکت خودمون ادغام کنیم ، کدوم سهامدار از این دیگه بخریم و در شرکت تشتک سازي حتی عنوان میکنه که ما میخواهیم یک 
 اتفاقات و یا بهتر بگم شعارها بدش میاد ؟

 
و عطش و سهامدار عمده یکجایی خریدشو قطع و به بهانه رفع نیاز  شدهطبیعیه که خیلی از سهامداران هیجانزده تشنه خرید بیشتر  

درصد از سهامشو به  10ش عرضه میکنه تا اینجاي کار سهامدار عمده مقدار از سهام خود پوپولیستیحرفهاي و با  جزء سهامداران
:تومان در بازار عرضه میکنه یعنی  600قیمت میانگین   

میلیارد تومان نقدینگی میاد تو جیب سهامدار عمده 18تومان میفروشه که  600میلیون سهم با میانگین  30  

 و حقوق از دادن نشان يطرفدار ای کردن يطرفدار در است یروش و آموزه سمیپوپول ای ییگرا  عوام: حرفهاي پوپولیستی چیست ؟ 
نخبه گروه برابر در عامه مردم قیعال  

 

 از اینجا به بعد سهامدار عمده تمرکزشو میزار رو کاهش هزینه هاي مالی

:که میاد در رسانه و میگه ) ما فرض کردیم یک نفر هستند ( مدیریت شرکت یا سهامدار عمده   

به ) توجه کنید قرض الحسنه ( میلیارد تومان حاصل از فروش سهام در عرضه هاي اخیر به صورت قرض الحسنه  18تصمیم دارم این 
 شرکت تزریق کنم تا هزینه هاي مالی شرکت کاهش پیدا کنه

درصدي  22مان از تسهیالت میلیارد تو 18میلیارد تومان کاهش پیدا میکنه ، چون  4با این حرکت سهامدار عمده هزینه تسهیالت 
ارد لیمی 22میلیارد تومان به  18شرکت حذف و به همین میزان به سود شرکت اضافه می گردد ، با این کار سود خالص  شرکت از   

. تومان افزایش خواهد یافت 73تومانی شرکت به  60یابد ، یعنی سود ی تومان افزایش م  
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به افزایش قیمت سهام  همه این اقدامات کنند و نتیجه عمده به شدت استقبال می قطعا سهامداران خرد از این کار سهامدار
. گردد ختم می  

رشد میکنه 730قیمت سهام به باالي تومانی  73با سود   

نده یبرنامه هاي  و آاز و دائما  هو حضور بیشتر در بین سهامداران اقدام میکن در رسانه ها و گروهها  اتحبمدیریت شرکت به مصا
دیگر صحبت میکند و در همین حین به صورت کامال هم شرکت صحبت میکند ، در کنار این اقدامات از برنامه خرید شرکتهاي  مثبت

وحشت که سهامداران جز از این فروش سهامدار عمده  این فروشهارو انجام میده هر بار به بهانه ایی ه ،آشکار سهام خود را میفروش
.ستاي منافع خودش در نظر بگیره نکنه و این فروشهارو در را  

 حتی بعضا صحبت از خرید چند شرکت هم گروه هم میشه و هر بار که انجام این معامالت قوت میگیره قیمت باالتر میره

و سود شرکت افزایش پیدا میکنه پی به ایی شرکت هم رشد میکنه شههر چقدر جو شرکت مثبت تر می  

12یعنی پی به ایی باالي  م باال میرهتومان ه 900 تا جایی که قیمت سهم تا  

:صورت سود و زیان بعد از کاهش هزینه مالی به صورت جدول زیر میباشد   

 

http://abcbourse.ir/


مالی بر روي قیمت سهامتاثیر برخی اقدامات به ظاهر ساده   توپولی 

 

 96ماه دي  weblog                           5@: آدرس تلگرام       .این مقاله توسط توپولی تهیه شده است  
 

   8 

شهتومان میفرو 750درصد از سهام خود را نیز با قیمت میانگین  10تا اینجاي کار سهامدار عمده   

:یعنی   

میلیارد تومان 22.5= تومان   750* میلیون سهم  30  

درصد  70میلیارد تومان از سهام خود را فروخته و در حال حاضر  44.5  "هم که از عرضه قبلی داشته تا اینجاي کار جمعا میلیارد 18
. هدار هم سهام را  

میلیارد  35درصد سهام این شرکت به قیمت  90اگر حضور ذهن داشته باشید در ابتداي این مطالب عرض کردم که سهامدار عمده 
میلیارد  9.5رفته یعنی  ارد رفته تو جیب سهامدار عمدهلیمی 44.5درصد سهام  20ه ، تا اینجاي کار با فروش تومان خریداري کرد

بعالوه سودهایی که در سالهاي گذشته از شرکت دریافت کرده تومان بیشتر از مبلغ خرید اولیه   

سودهایی  هوبعال میلیارد تومان سود 9.5 بعالوهه براي سهامدارن مجانی تمام شد باقی ماندهدرصد سهام  70به زبان ساده تر این 
از  یو مدیر عامل عمدهحقوق و پاداشها و مزایایی  که طی این سالها بعنوان سهامدار بعالوه از شرکت دریافت کرده در این مدتکه 

ست آوردهد شرکت ب  

گه میفته تا سود شرکت بیشتر کنه بعد از این مدیریت شرکت به فکر یک حرك دی  

 استفاده از درآمدهاي غیر عملیاتی

نوع کسب و کار در جهان میدونن و به هیچ عنوان حرف تحلیلگران  بهترینصنعت تشتک سازي تا اینجاي کار سهامداران شرکت 
  و به فکر قیمتهاي چندین برابري سهم خود هستن نداده و به عق کل بودن خود ذره ایی شک ندارن گوش 

 

که االن بهترین فرصت فروش مقداري زمین و مقداري دارایی هاي غیر مولد بال استفاده داره تشتک سازي آپاداناشرکت   

( مدیریت تصمیم میگیره طی مزایده ایی این زمین و دارایی ها بال استفاده بفروشه و تحت عنوان درآمدهاي غیر عملیاتی 
)باز هم رشد بیشتر سود (  بیاره داخل حساب کتابهاي شرکت) تفرقه مدرآمدهاي   

ارزش این زمین و دارایی هاي غیر مولد و بال استفاده در دفاتر شرکت یک میلیارد تومان ثبت شده و طبیعیه که ماراد بر این رقم 
وارد دفاتر شرکت بشه شناسایی و  میتونه بعنوان سود غیر عملیاتی   
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شرکت  حساب میلیون تومان سود بیاد تو 500ارد تومان یعنی در واقع باید میلی 1.5این زمینها و دارایی ها نهایت  منصفانه ارزش
رگزاري مزایده و نتیجه بازگشایی پاکتها ماند بولی از اونجایی که در مزاید هر کسی بیشترین پیشنهاد بده برنده میشه باید منتظر   

 

.ه اسم خودش هم نیست فکار عمومی بمدیر عامل زرنگ ما یک شرکت داره که حتی براي گمراه کردن ا  

تشتک سازي  دارایی هاي مازاد میلیارد تومان 11قیمت  شرکت کرده و با تشتک سازي آپادانادر مزایده  خودش با این شرکت 
)معامله کامال نقد انجام شده (  تشتک سازي آپادانامیلیارد تومان سود میاد تو حساب  10یعنی  کنهخریداري میآپادانا   

ینید که چه اتفاقی خواهد بدر ادامه می ( میلیارد تومان خریده  11به قیمت را میلیارد دارایی 1.5میگن چه ابلهی که  در ظاهر  خیلیها
)افتاد   

  نگیر سهامداران جز هم که از همه جا بی خبر و حتی انجام این معامله به فال نیک می

 

یابدی میلیارد تومان افزایش م 32میلیارد تومانی شرکت به  22در نتیجه این معامله سود   

یافتتومان افزایش  107به  هر سهم تومانی 73یعنی سود   

 

تومانی  900متاسفانه جو هیجانی بازار و ضعف تحلیل بین سهامداران باعث افزایش بیشتر قیمتها میگردد به طوري که قیمت 
) 11با پی به ایی ( یابد ی تومان افزایش م 1200شرکت به   

 

....قابل تکرار نیست و  بوده  به اینکه سود غیر عملیالتیبدون توجه   

 1100درصد دیگر از سهام خود به قیمت میانگین  10 عرضه و مثل سابق اقدام به کنه سهامدار عمده هم از فرصت استفاده می
)تومان  1100فروشه که میانگین میشه  سهام می 1200تومان تا  900از (  کندی تومان م  
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خره ، با اینکار  میلیارد تومان می 11میلیارد تومانی داره به قیمت  1.5هامدار عمده  دارایی هاي مازاد که ارزش س: نکته مهم 
تومان رشد  1200تومان تا  900از  سهامش طی این مدت  د درص 70 میلیارد تومان بیشتر از جیبش داده ولی در عوض بظاهر9.5

:داشته یعنی   

: کنید به محاسبات زیر با دقت توجه  

300.000.000  *70 = %210.000.000  

تومان 63.000.000.000) =  1200تا  900افزایش قیمت سهام از ( تومان  300*  210.000.000  

 نمی شد این فروش هم احتمالش  خیلی کم بی درصد سهامشو بفروشه که اگر بازار هیجان 10طی این رشد قیمت هم تونسته 
رفته توجیبشمیلیارد تومان بیشتر پول  6.3درصد فروش  10ن معامله از بابت طی ای اینکه و هم انجام بشه   

210.000.000  *10= %21.000.0000  

میلیارد تومان بیشتر  6.3=  300*  21.000.000  

  چقدر هزینه کرده ؟

، عرض کردم در ظاهر میلیارد تومان 9.5در ظاهر   

میلیارد تومان برمیگرده به جیب خودش  9.5درصد  60درصد سهام یعنی عمال  60ولی چون هنوز هم مالک   

میلیارد تومان برمیگرده به جیب خودش %5.7 = 60* 9.5  

)در ظاهر (  میلیارد تومان از جیبش رفته 3.8=  5.7- 9.5  

درصد جیبش رفته 10میلیارد تومان بابت باالتر فروختن اون  6.3  

میلیارد تومان سود خالص خالص 2.5=  3.8 – 6.3  

)میلیارد تومان از جیب مدیریت خارج شده ولی برعکس این معامله  کامال پر سود هم بوده  9.5بینیم به ظاهر  س میپ (   
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 هم سود حاصل از معامله داشته 
درصد سهام داشته  10هم سود حاصل از فروش    

خرد بفروشه درصد سهامشو بفروشه که در حالت عادي این حجم نمیتونسته خرد 10هم تونسته خیلی راحت   
 

:صورت سود و زیان بعد از فروش اموال مازاد تحت عنوان درآمدهاي غیر عملیاتی شرکت   
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شدمیلیارد تومان دیگر به جیب سهامدار واریز  33در این عرضه سوم   
) تومان فرخته 1100میلیون سهم به قیمت هر سهم  30(   
 

تومان پول به جیب زده میلیارد 77.5سهام خود  درصد 30تا اینجاي کار سهامدارعمده از بابت عرضه   
درصد شرکت پول پرداخت کرده 90میلیارد تومان بابت خرید  35یادآوري میکنم که در ابتدا تنها   

میلیارد تومان سود بعالوه  42.5میلیارد تومان هم سهامشو فروخته یعنی  77.5درصد سهام شرکت داره و  60در حال حاضر 
داش و سودهایی که طی این سالها از شرکت دریافت کردهحقوق و مزایا و پا  

  هم سودشو کرده و هم مدیریت شرکت در اختیارشهشرکت هم منصرف بشه  سهم حتی اگر از ادامه فروش

اگر قصد ادامه  در غیر اینصورت اگر سهامدار از این مرحله به بعد بخواد فروش سهامشو ادامه بده میتونه از راههاي دیگه وارد بشه 
 اینکارو نداشته باشه از این به بعد خیلی آرام هیجانات کم میکنه و توپ میندازه تو زمین دیگران

و از این قبیل سیاهبازیها کنم ولی نگذاشتن هارومثال بگه من میخواستم فالن کار  

. کنم ب به همینجا بسنده میکه براي جلوگیري از طوالنی شدن مطل مسناریوهاي بیشماري در ادامه میتونم شرح بد   

.انشاهللا در مقاله هاي آتی با مطالب جذابتر در خدمت شما خوبان خواهم بود   

. این مقاله در قالب دوازده صفحه ارائه گردیده است  

 
          ارادتمندم     

             توپولی   
          1396دي ماه  5
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