
 بینی درآمد هر سهم چیست؟پیش
هایی که مدیران شرکت یکبار قبل از شروع سال مالی، بر اساس وضعیت عملکرد در سالهای گذشته و برنامه

 کنند.بینی خود را از سود سال آینده اعالم میمدنظر دارند در سال آینده اجرا کنند، پیش

بینی درآمد دهد، پیشماهه و طی سال، با توجه به وضعیت عملکرد و رویدادهایی که رخ می 3سپس در مقاطع 

دهند. تمامی این اطالعات با توجه به اینکه هنوز سال مالی ( آن سال را مورد بازنگری قرار می EPSهر سهم )

الی شرکت و مشخص شدن عملکرد واقعیِ است. بعد از اتمام سال م« بینیپیش»شرکت به پایان نرسیده است، 

 ( واقعی اعالم خواهد شد. EPSآن سال، درآمد هر سهم )

Eps چیست ؟ 

EPS  خالصه اصطالحearning per share  یا سود هر سهم است. هرگاه کل سود پس از کسر مالیات را به

 آید.تعداد سهام تقسیم نماییم؛ سود هر سهم بدست می

EPS بینی ارت است از سود هرسهم که شرکت برای سال مالی که در پیش است پیشبینی شده : عبپیش

 کند.می

EPS .تحقق یافته : عبارت است از سود هرسهم که در دوره مالی گذشته به هر سهم تعلق گرفته است 

بینی شده پیش EPSکنند که به آن بینی میخود را پیش EPSها در ابتدای سال مالی : شرکت EPSتعدیل 

 آید.بینی درمیگویند. ولی گاهی این سود کمتر و گاهی بیشتر از پیشیم

بینی بینی شده کمتر یا بیشتر از مبلغ پیششود سود پیشبه این معناست که با بررسی مشخص می EPSتعدیل 

 شده درآمده است.

ای تولیدی به در این مجموعه آموزشی، نحوه عملی و کاربردی پیش بینی و تحلیل صورتهای مالی شرکت ه

 ها در کنار استاد( شرکتEPSصفر تا صد تخمین سود ) صورت کامل و با جزییات دقیق آموزش داده شده است:

 یا سود تقسیم شده چیست؟DPSسود نقدی سهام 

شود، به سود سهام یا سود تقسیم شده معروف است. به سهامداران پرداخت می آن بخش از سود شرکت که

  کند.مدیره در مجمع عمومی سهامداران پیشنهاد میمقدار سود سهام و تاریخ پرداخت آن را هیات

DPS = EPS- )اندوخته قانونی + اندوخته طرح و توسعه + سود انباشته( 

شود. برای اطالع از زمان به سهامداران آن شرکت پرداخت میهای مختلفی سود نقدی شرکت ها با روش

 را مشاهده کنید جدول سود نقدی سهام شرکت ها توانیدپرداخت و مقدار سود و روش دریافت سود سهام می

http://shop.bourseiness.com/product/stock-eps-estimates
http://www.bourseiness.com/stock-dividend-history
http://www.bourseiness.com/stock-dividend-history
http://abcbourse.ir/


 ( چیست؟ P/Eنسبت قیمت به درآمد ) 

P/E پر استفاده به منظور ارزش گذاری سهام است. ” بت قیمت به سود یکی از افزارهای قدیمی و عمومایا نس

را در  P/Eفصل نسبت تعریف م دشوار می نماید.” بسیار ساده است اما تفسیر آن عمال P/Eهر چند محاسبه ی 

 مشاهده کنید. این صفحه
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