
کنند، گذاران فکر میقدر کھ سرمایھآنP/E آیا نسبت قیمت بھ درآمد یا
مھم است؟

درآمد و قیمت بھ فروش بھ درستی استفاده یاد بگیرید از نسبت قیمت بھ 
.کنید

ھا و اطالعات مختلف مالی است و بھ اعداد و ارقام رابطھ بین دادهھای مالی ابزار مناسبی برای یافتننسبت
تر از آن ھا سادهآنرسند، اما یادگیریھا بھ نظر پیچیده میاین نسبت. بخشدمعنی و مفھوم میحسابداری

.استنسبت قیمت بھ درآمدکنید یکی از این نسبت ھاکر میچیزی است کھ ف
ھایی مالی شرکت، متوجھ شدید کھشرکتی را بخرید، بعد از بررسی صورتسھامید قصد داریدفرض کن

برای آگاھی بیشتر، بھ حالبااین. رسدالعاده بھ نظر میفوق. میلیارد تومان بوده است١٠امسال آن سود
ھای اگر شما متوجھ شوید کھ سود سایر شرکت.رویدھا میھای قبل و سود سایر شرکتسراغ سود سال

کند؟ حاال کنید؟ آیا نظرتان در مورد شرکت تغییر میکار میبوده است، چھیلیاردم۵٠مشابھ، در سال جاری 
میلیاردی ١٠حاال چھ؟ آیا ھنوز سود. میلیارد بوده است۵٠کنید سود شرکت در سال گذشتھ فرض
العاده است؟فوق

:کند تصمیم بھتری بگیریددو نسبت بسیار مھم و کلیدی وجود دارد کھ بھ شما کمک می
P/E یادرآمدسبت قیمت بھن

PSR نسبت قیمت بھ فروش یا
.یمکنھا برای شما ارائھ میھا و نحوه کاربرد آندر ادامھ توضیحاتی در مورد ھر یک از این نسبت

P/E نسبت قیمت بھ درآمد
ترین معیارھا برای شناسایی سھام ارزشمند است و بھ ھمین دلیل شدهشناختھنسبت قیمت بھ درآمد یکی از

ھای خبری روزنامھھا وسایتھاست و معموًال در وبترین ابزار برای تحلیل سھام شرکتاز مھمیکی
محبوبیت زیادی دارد این است کھ بین قیمت گذارانسرمایھعلت اینکھ این نسبت در بین. شودگزارش می

.کندده است، ارتباط برقرار میسود و زیان گزارش شجاری سھم و سودی کھ در صورتحساب P در این
.بورسیعنی قیمت امروز سھم در بازار. سھم استنسبت قیمت بازار Eیاسود ھر سھمھم نشانده EPS

طور سود ھر ھمین. معاملھ شدتومان٢۵٠فرض کنید سھم الف امروز در بورس بھ قیمت . ساالنھ است
اگر در . است١٠سھم الف P/E بنابراین. استارش شدهتومان گز٢۵ھای مالی سھم الف در گزارش

. شودمی١٢نیز افزایش و برابر با P/E تومان برسد٣٠٠یابد و بھ آتی قیمت ھر سھم افزایشروزھای

ریال سود شرکت ھرچقدر کھ قیمت سھم بیشتر شود، شما ملزم بھ پرداخت مبلغ باالتری بھ ازای ھراساسًا
ریال پرداخت ١٠ھر ریال سود شرکت تومان است، شما بھ ازای٢۵٠وقتی قیمت در مثال فوق . ھستید

.ریال پرداخت نمایید١٢شود شما بھ ازای ھر ریال سود، میکھ افزایش قیمت موجبکنید درصورتیمی
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کنند کھ نسبت قیمت بھ میگذاریسرمایھپایینی دارد، در سھامیP/E جای خرید سھامی کھحاال چرا افراد بھ
ھای خود در بورس بینیگذاران بر مبنای انتظارات و پیشسرمایھدرآمد آن باالست؟ بھ خاطر داشتھ باشید کھ

شود سود ھر میاند کھ در صورت واقعیت داشتن، باعثھا خبرھایی شنیدهشاید آن. کنندمیخریدوفروش
افزایش سود ھر سھم با فرض ثابت ماندن در این صورت بعد از انتشار خبر. سھم شرکت دو برابر شود

ھمراه گذاران بھو این اتفاق، سود بسیاری را برای سرمایھنصف خواھد شدقیمت نسبت قیمت بھ درآمد
یابد وزودی قیمت سھم کاھش میبد اینکھ در صورت رخ ندادن آن خبر، بھخبر. خواھد داشت

.کنندمیگذارانی کھ باھدف افزایش قیمت اقدام بھ خرید سھم کرده بودند، ضررسرمایھ
شگاه فرض کنید دوست شما قصد دارد فرو. دھیمشما نشان میبا مثالی اھمیت نسبت قیمت بھ درآمد را بھ

بھ پرسید با چھ قیمتی حاضراز او می. میلیون تومان است٢٠سود ساالنھ فروشگاه .خود را یکجا بفروشد
!!!دھد یک میلیارد تومانوکار خودش است او پاسخ میفروش کسب

گذاری اگرچھ فروشگاه سودآور است اما سرمایھ. کندنمیانسان عاقل ھرگز چنین پیشنھادی را قبول
ازآنچھ درواقع فروشگاه گران است و بسیار بیشتر. میلیونی اصًال منطقی نیست٢٠ردی برای سودمیلیایک

.گذاری شده استباید، ارزش P/Eحاال اگر دوست شما این . باالستاست و بسیار۵٠گذاری این سرمایھ
.گذاری داردبرساند، چھ؟ منطقی است و ارزش سرمایھمیلیون تومان بفروش١٠٠فروشگاه را با قیمت 

.آیداست و عددی معقول بھ حساب می۵گذاری سرمایھاینP/E در این صورت

P/Eعنوان یک قاعده کلیگذاری گران است یا ارزان؟ بھسرمایھدھد کھ آیاپاسخ این سؤال را می P/E پایین
.بیشتر استریسکدھندهباالتر نشانP/E تر است ومطمئنسھم،

را با P/E سھم الف باالست باید این سؤال را پرسید کھ نسبت بھ چھ چیزی؟ و بایدP/E شودوقتی گفتھ می
.موارد زیر مقایسھ کنید

P/Eشرکت را با P/Eمقایسھ کنیدصنعت.
P/Eشرکت را با P/Eبازار مقایسھ کنید.
P/Eفعلی شرکت را با P/Eسالھ و دوسالھ قبل مقایسھ کنیدماھھ، یکماھھ، ششھای سھشرکت در دوره.
P/Eموارد بنیادی دیگر را ھم در نظر بگیرید. یشھ بھ معنی سھام ارزشمند نیستپایین ھم.
P/Eبینی خود مطمئن ھستید و شرکت ھم وضعیت خوبی دارد، چنانچھ از پیش. باال ھمیشھ بد نیست

.گذاری کنیدسرمایھ

PSR نسبت قیمت بھ فروش
ھای مالی ازآنجاکھ در گزارش. آیدفروش آن بھ دست مینسبت قیمت بھ فروش، از تقسیم قیمت سھم بر

توان فروش کل را بر تعدادشود، لذا برای محاسبھ این نسبت میسھم اعالم نمیشرکت فروش بھ ازای ھر
.ترتیب این نسبت را محاسبھ نموداینسھام منتشرشده شرکت تقسیم کرد و بھ

ست، گزینھ بسیار خوبی برای آن یک یا کمتر از یک اPSR عنوان یک قاعده کلی سھامی کھ نسبتبھ
بگیرید شرکت الف در سال یک میلیارد تومان فروش دارد و ارزش بازار آن در نظر. گذاری استسرمایھ

تومان ١٠٠توانیداست یعنی شما می٠٫٩۵شرکت الف PSR در این صورت. میلیون تومان است٩۵٠
مساعد باشد، خرید سھام این شرکت عواملکھ سایر تومان بخرید و درصورتی٩۵فروش شرکت را بھ قیمت 

.گذاری ارزشمند استاحتماًال یک سرمایھ

:برای تخمین سھام استفاده کنیدPSR ھای زیر از نسبتتوانید در موقعیتشما می
ھا و اطالعات برای تخمین استفاده کنید تا تصمیم جامعی در مورد سھام از این نسبت در کنار سایر نسبت

.دشرکت بگیری

اطالعات مربوط بھ سود آن در اگر قصد دارید سھامی را تخمین بزنید کھ سال گذشتھ زیان ده بوده است یا
.استفاده کنیدPSR دسترس نیست از نسبت

کاری چراکھ دست. کنیداگر قصد دارید در مورد سالمت مالی شرکت مطمئن شوید از این نسبت استفاده
.ھای حسابداری استتغییر روشکاری سود آن از طریقتر از دستمیزان فروش شرکت سخت
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چون محاسبھ فروش . ھای خدماتیھای تولیدی استفاده کنید، نھ شرکتاز این نسبت بیشتر برای شرکت
.تر از محاسبھ فروش خدمات استمحصول ساده

صنعت و بازار طور میانگین ھا در صنعت و بازار و ھمینشرکتنسبت قیمت بھ فروش شرکت را با سایر
.تری نسبت بھ ارزش شرکت پیدا کنیددید کاملمقایسھ کنید تا
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