
ا لPegست ات س

اكي ا متعتصمصليمع اق اباكس شتس ستيكمتاب
ا منسبست باب. س) P/e( سبق خيتج كمينشاتا يش لنشتباالP/eكا

نست ستننت ااخ نبخس مكپباابا. سا نيع مبنا اق جس م
ميككعاتنمي. نتا منبباالP/eباس سمناسبينبلن ببقب. ن

. كنمP/eنسبباكجاصلي

منسب اسبنسببا)P/e( سبق :كننميم

)Eps( سسبسبا

م(بانسبصليج كسس) ق كس. سش متش كعملكشاخم ش
متس اتعمتم كس سسس. سش جنعكام سسعملكنتا س. سم

ج اتنت نيقت ا. سسابنا ام . جاستمقتكاالشتماب
كعالمبقتما ك. سش امنابعش اكخخت نميننكنست ت
اعنبسپعلي. شميبعالممشكباكنكسس معملكساسيمع ع

ابكستن كس نننش منم تنع : عبا

ك كنااكاالنا: ش مابباشسممكش ماتصم اب. اس م
كم ياش تجنخمب ببا... م ب .نخاصيم

ما اقكن: نسانيس يل ست كناشا ككا كبشاتخصش م. كنميجاش
ماباتنمي .ناس

ا ابا: نت ابمبتنيس اخبقماني. سننت اككنميس اقنت س
اتي ككنن. س تسبشتش ا. سا انت كتيس اش مت

مابا . سس

ك: قابق نامباباقاببش تب قككننباست مم مبلن ب. نكت
ا كم عاكاناجابانجاش عس نستنت ات صخكب. كننجلامشت م

اقبا ابنجاش سمقامشت . ستمقا

متما كسشبع مP/eنسبماش بالكننميمنعكتپع
خيابستنا اسبتا . شميم

منسببتبا اكنسب. ميمابP/eكاتكامستاشنسبق مب
ما : سشبشميبناPegعنبس
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منسب Pegنسب= سساالنش/ سبق

امع نيسساالنشبست اسبتمينا انتميعكم يسشم
اسبشتساپنج نيپشتاسامستقساسااكم .كب

ل لمPegنسبت اباسممكباشكمتPeg. سP/eنسبممات كمتس
شتPegباشتي شتباسممكباشب متيب . باششق

اP/eم مان ابا. كننمياس تشنمبP/eست سبPegنابم
متقشاخكمي اق . سس

سPegنسب

م(Pegنسب اميبمب) ساالنسشبتقسسبق مقباختيكمتكسس
س. سخ مابنسبانسببامقا منتياساسسشس ق

ا اس شتعاكنميل مابب منسبنسب. ميس نجسميشنباسبق
بPegنسب مباكمينشاباشباب اق بقعسسشنتنباس

يب تكشتبا تين. سنشم ماكامتقع قيباشميتلقين كامن
P/eمتياساسشن اكامق . سكل

اتماالكمينشاباشتبPegنسبما كس شتش مقعب بااسشق
ا اتياساسسشكنت شتبس نيپمب نيپ. باششب اساسشنب
مليتي ماكسع اككنميمتقاعس شتب اخبب نس كP/eبپ بش
. ميباالتصقابن

اتماالكسمعنيبباشكمتPegنسبما كس مباتيكمتش ق
اباكاسش ككنت ننميش ابيخشتعپبت نيپسبست سشب . ب

Pegتي ماككنميسقبص نيپس كككننب خنبالقشاپتانسش ب
اكمينشانسبعباب. بنخ مانت كسشنس سنكمتش
. شميعجمعياسانك

جبا يبتنميPegنسبككت ا ما. قتصممبناتن لبامس انسبت
انتياساسشاصمالي كعمل اش امت ابن جمبامت ت

ما. نق جبس اباكنسنت كس اتيباش P/ePegبات
سصب كبامقا نقنالمباكمشاباش
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