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افضایص سشهایِ

پزیشاست اهکاى طشیك سِ تِ سا سشهایِ افضایص ضذُ رکش هَاسد تشاساس :

ِاصهحل سشهایِ افضایص ضاهل) آًْا ضذُ حال هطالثات ٍیا سْاهذاساى آٍسدُ اصهحل افضایص سشهای 

( سْام صشف

(جایضُ سْام یا سَدسْوی) اًثاضتِ ٍسَد اًذٍختِ اصهحل سشهایِ افضایص

سْاهذاساى ٍآٍسدُ اًذٍختِ اص تشکیثی تصَست سشهایِ افضایص  

تِ اطالػیِ یا ٍ سسوی سٍصًاهِ اصطشیك سا سشهایِ افضایص است هَظف ضشکت فَق حالت سِ دسّش 

تشساًذ سْاهذاساى اطالع

http://abcbourse.ir/


افضایص سشهایِ اص هحل آٍسدُ ًمذی ٍ هطالثات 

ًِذاضتِ سشهایِ افضایص تشای کافی اًذٍختِ یا ٍ تاضذ داضتِ هالی هٌاتغ تِ ًیاص ضشکت چٌاًچ 

  .تپشداصًذ ضشکت تِ ضذُ، اضافِ ّشسْن اصای تِ سا هثلغی کِ هیخَاّذ خَد اصسْاهذاساى تاضذ،

تِ( اسوی اسصش) تَهاى 100 ّشسْن اصای تِ ضَدکِ هی خَاستِ سْاهذاساى اص هؼوَال ایشاى دس 

.ٍاسیضکٌٌذ ضشکت حساب

حك  سْاهذاسای دسصذ حفظ دس تمذم  جْت تِ لثلی سْاهذاساى تِ سشهایِ افضایص  ضیَُ ایي 

.هیگیشد تؼلك سْام تمذم
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افضایص سشهایِ اص هحل اًذٍختِ ٍ سَد اًثاضتِ 

 افضایص اگش.گیشد هی صَست ضشکت تِ سْاهذاساى اصجاًة پَل پشداخت تذٍى سشهایِ افضایص ًَع ایي
               .کٌذ هی افت لیوت جذیذ سْام تشگ تؼذاد ًسثت تِ هؼوَال تاضذ اًذٍختِ طشیك اص سشهایِ

 

 سیال 160،000،000،000: الف ضشکت اٍلیِ سشهایِ: هثال
دسصذ 40 : ٍتَسؼِ طشح اًذٍختِ اصهحل ضذُ تصَیة سشهایِ افضایص

  :الف ضشکت جذیذ سشهایِ هحاسثِ 
160  (*1.4) = 225سیال هیلیاسد

 سْام تؼذاد تاضذ، داسا سا الف ضشکت سْن 1،000 سشهایِ اصافضایص لثل ضخصی چٌاًچِ هثال دسایي
:خَاّذضذ صیشهحاسثِ تصَست ٍجِ پشداخت تذٍى ٍ سشهایِ اصافضایص پس ٍی

1،000+ 1،000 * %40 =1400  سْن
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افضایص سشهایِ تِ صَست تشکیثی

 ػوَهی هجوغ تصویوات طثك تذّذکِ سشهایِ افضایص ٪100 دسًظشداسد الف ضشکت کٌیذ فشض 
 هی سْاهذاساى ًمذی ٍآٍسدُ هطالثات اصهحل هاتمی ٪75 ٍ اًذٍختِ اصهحل آى ٪25  الؼادُ فَق
.تاضذ

 ّشسْن اصای تِ کِ ًیست ًیاصی ًوایذ استفادُ خَد تمذم اصحك است هایل کِ ضخصی دسایٌحالت
  =75  یؼٌی ّشسْن اسوی هثلغ ٪75 فمط تلکِ ٍاسیضکٌذ ضشکت حساب تِ تَهاى 100 جذیذ

تذّذ ضشکت تِ تَهاى 100* 75٪
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افضایص سشهایِ 
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هحبسبه قیوت تئوریک بعد اس افشایص سزهبیه اس هحل آورده   -2
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ارسش سهبنی پول

the) پول سهبنی ارسش time value of Money)

 داسد، آیٌذُ دس پَل همذاس ّواى تِ ًسثت تیطتشی اسصش دستشس، دس پَل همذاس حال، صهاى دس
 آى دٌّذُ ًطاى هالی اهَس دس اساسی اصل ایي .است آى تالمَُ دسآهذی ظشفیت اص ًاضی ایي کِ

 داسای ضَد دسیافت صٍدتش ّشچِ پَل، .کشد کسة تْشُ هیتَاى پَل دسیافت هحل اص کِ، است
است تیطتشی اسصش

 حالی دس ایي .است صهاًی اسصش داسای پَل کِ، است ایي هالی اهَس دس هفاّین تشیي اساسی اص یکی
 آیٌذُ دس سٍد هی اًتظاس کِ پَلی اص تیص اسصضی دست، دس پَل حال، صهاى دس تگَیین، کِ است

 صهاى دس ضذُ دسیافت دالس یک : است سادُ ٍ گَیا تسیاس آى دلیل  .داضت خَاّذ ضَد، دسیافت
 خَاّیذ دالس یک اص تیص ضوا  آیٌذُ صهاى دس کِ طَسی تِ کشد، گزاسی سشهایِ تَاى هی سا حال

 ٍ کٌین استفادُ پَل صهاًی اسصش هفَْم ی خالصِ اص گاّی ها کِ هیطَد آى تِ هٌجش ایي .داضت
:تگَیین

  .داسد فشدا دالس یک اص تیص اسصضی اهشٍص دالس
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ارسش سهبنی پول

  :آتی هببلغ فعلی ارسش

:فعلی هببلغ آتی ارسش
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ارسش گذاری سهبم

:نقد جزیبنبت تنشیل هدل اس استفبده -1
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ارسش گذاری سهبم

هب نسبت اس استفبده -2

P/Eًسثت هتَسط اساس تش فاکتَس ایي : سهبم تحلیلی P/Eهتَسط یا صٌؼتP/Eضَد هی تؼییي تاصاس 
.
  تاضذ هتغیش 6 تا 4 ػذد تیي سْن ٍ تاصاس ضشایط تِ تَجِ تا تَاًذ هی ًسثت ایي
 تَسؼِ ّای طشح داضتي تذٍى ٍ  ثاتت سَد سضذ تا سْام تشای 4 ػذد
  تاصاس ای تِ پی ًسثت هتَسط هؼیاس ػٌَاى تِ تاًکی سَد ًشخ اساس تش کِ هیاًِ ػذد یک تؼٌَاى 5 ػذد

P/E=1/i

  اًحصاسی هحصَالت ، اجشا دست دس تَسؼِ ّای طشح تا سْام ، سضذی سْام تشای تاالتش ٍ 6 ػذد

EPSهالی ّای ّضیٌِ ٍ  ضذُ توام تْای ٍ فشٍش آًالیض ٍ  دلیك هحاسثات اساس تش فاکتَس ایي :تحلیلی 
 گاّی ٍ دسصذ %20 تیي است هوکي کِ .هیطَد تشآٍسد ضشکت ای دٍسُ هیاى ّای گضاسش اساس تش ضشکت
.تاضذ داضتِ اًحشاف ضشکت تَدجِ تا %100 تاالی

   

(EPS تحلیلی)P/E )*قیمت تخمینی سهام  ( =تحلیلی
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ارسش گذاری سهبم

P/E نسبت اس استفبده -2

 ايي در سْن ّز سَد هحاسبِ بزاي .هي آيد دست بِ سْن ّز سَد بِ سْن يك قيوت تقسين اس ًسبت ايي
:هي شَد استفادُ سيز رٍش سِ اس هعوَالً ًسبت

شزكت شدُ اعالمEPS آخزيي-1
2- EPSشزكت آيٌدُ بزاي شدُ بزآٍرد
شزكت گذشتِ فصل دEPSٍ هياًگيي -3

: دارد ضوٌي هفَْم دٍ سْن ّز سَد بز قيوت ًسبت
 باشد باالتز ًسبت ايي چِ ّز . باشد هي شزكت سَد رشد اس باسار اًتظار هفَْم بِ ًسبت ايي : سَد رشد

 دارد اًتظار باسار باشد پاييي ًسبت ايي اگز ٍ است شزكت آتي آٍري سَد در باال رشد اًداس چشن ًشاًدٌّدُ
  . باشد داشتِ پاييٌي رشد آيٌدُ در شزكت سَد آٍري كِ
 اس تز پاييي شزكتي بزاي ًسبت ايي اگز كلي اصل يك بعٌَاى : عادي سْام فزٍش ٍ خزيد در گيزي تصوين

  . است ًاهطلَب خزيد بزاي باشد باالتز اگز ٍ هطلَب خزيد بزاي شزكت آى سْام باشد صٌعت استاًدارد
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ارسش گذاری صندوق هب و ضزکت هبی سزهبیه گذاری 

:کنین هی استفبده هب دارایی خبلص ارسش ار هب صندوق ارسش هحبسبه بزای

A: هب دارایی روس ارسش
D: هب بدهی روس ارسش
N: صندوق یبفته انتطبر واحدهبی تعداد
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