
ان ھادار  ی عام(ورس اوراق  ھا مان)ر ه ای  الر  نا ھادارآ ورس اوراق  و ی با  رما آنوه  ری  ذا



نقش بورس اوراق بهادارنقش بورس اوراق بهادار

کاسهویکپراکندهوجزییهايسرمایهآوريجمع)1
شرکتهامالیمنابعتجهیزجهتدرآنهاکردن

مشارکتاحساسایجادودرآمدعادالنهتوزیع)2
کاملرقابتیبازاریکایجاد)3
منابعمطلوبتخصیص)4

کاسهویکپراکندهوجزییهايسرمایهآوريجمع)1
شرکتهامالیمنابعتجهیزجهتدرآنهاکردن

مشارکتاحساسایجادودرآمدعادالنهتوزیع)2
کاملرقابتیبازاریکایجاد)3
منابعمطلوبتخصیص)4



از دیدگاه اقتصادياز دیدگاه اقتصاديبهاداربهاداراوراقاوراقبورسبورسمزایايمزایاي

کالناقتصاد)1

گذارانسرمایه)2

پذیرسرمایههايشرکت)3

کالناقتصاد)1

گذارانسرمایه)2

پذیرسرمایههايشرکت)3



مزایاي بورس اوراق بهادار از دیدگاه اقتصاد کالنمزایاي بورس اوراق بهادار از دیدگاه اقتصاد کالن

مالیمنابعتجهیزبرايآنانباشتوپراکندهوجزئیهايسرمایهآوريجمع)1
هاشرکت

موسساتودولتمالیتأمینوتولیدامردرراکداندازهايپسگیريبکار)2
تورمونقدینگیپول،حجمکنترل)3
وورودآزاديفروشنده،وخریدارزیادتعداد(کاملرقابتبازارمثابهبهبورس)4

)منابعمطلوبتخصیصواطالعاتشفافیتبازار،ازخروج
اقتصاديتعادلحفظبهکمکواشتغالافزایشملی،ناخالصتولیدرشد)5
عمومیمالکیتگسترشطریقازثروتعادالنهتوزیعنمودنفراهم)6
عمومیمشارکتاحساسایجادو
افرادثروتنقدینگیدرجهافزایش)7

مالیمنابعتجهیزبرايآنانباشتوپراکندهوجزئیهايسرمایهآوريجمع)1
هاشرکت

موسساتودولتمالیتأمینوتولیدامردرراکداندازهايپسگیريبکار)2
تورمونقدینگیپول،حجمکنترل)3
وورودآزاديفروشنده،وخریدارزیادتعداد(کاملرقابتبازارمثابهبهبورس)4

)منابعمطلوبتخصیصواطالعاتشفافیتبازار،ازخروج
اقتصاديتعادلحفظبهکمکواشتغالافزایشملی،ناخالصتولیدرشد)5
عمومیمالکیتگسترشطریقازثروتعادالنهتوزیعنمودنفراهم)6
عمومیمشارکتاحساسایجادو
افرادثروتنقدینگیدرجهافزایش)7



گذارانگذارانمزایاي بورس اوراق بهادار از دیدگاه سرمایهمزایاي بورس اوراق بهادار از دیدگاه سرمایه
خرید سهام و اوراق بهادار براي کسب بازده مناسب و پوشش در مقابل تورم)1
گذاري به دلیل شفافیت اطالعاتاطمینان از گزینه سرمایه)2
قابلیت نقدینگی اوراق بهادار و سهولت نقل و انتقال سهام  )3
هاگیري براي اداره شرکتمشارکت در فرآیند تصمیم)4
گذاري بلند مدت و کوتاه مدت  امکان سرمایهباایجاد یک بازار دائمی و مستمر )5
هاي متنوع از اوراق بهادار از نظر درجه بازدهی و خطر پذیري  وجود طیف)6
خرید و فروش اوراق بهادار منظم و رسمی بودن )7
گذاران کوچک و احساس مشارکت در امور تولیدي و تجاريحمایت از سرمایه)8
هاي  نامهها در چارچوب استانداردها و آئیننظارت مضاعف بر فعالیت شرکت)9

بازارسرمایه

خرید سهام و اوراق بهادار براي کسب بازده مناسب و پوشش در مقابل تورم)1
گذاري به دلیل شفافیت اطالعاتاطمینان از گزینه سرمایه)2
قابلیت نقدینگی اوراق بهادار و سهولت نقل و انتقال سهام  )3
هاگیري براي اداره شرکتمشارکت در فرآیند تصمیم)4
گذاري بلند مدت و کوتاه مدت  امکان سرمایهباایجاد یک بازار دائمی و مستمر )5
هاي متنوع از اوراق بهادار از نظر درجه بازدهی و خطر پذیري  وجود طیف)6
خرید و فروش اوراق بهادار منظم و رسمی بودن )7
گذاران کوچک و احساس مشارکت در امور تولیدي و تجاريحمایت از سرمایه)8
هاي  نامهها در چارچوب استانداردها و آئیننظارت مضاعف بر فعالیت شرکت)9

بازارسرمایه



مزایاي بورس اوراق بهادار از دیدگاه واحد اقتصاديمزایاي بورس اوراق بهادار از دیدگاه واحد اقتصادي

سهولت در تأمین مالی از طریق انتشار سهام و سایر اوراق بهادار)1
افزایش اعتبار داخلی و خارجی و تأمین مالی با به وثیقه گذاردن سهام شرکت)2
تعیین ارزش بازار بر اساس قانون عرضه و تقاضا  )3
داري و انتقال مالکیتسهولت در تغییر ترکیب سهام)4
گذاران با کاهش ریسک واحد  به وجود آمدن دیدگاهی مطلوب در سرمایه)5

اقتصادي و امکان تأمین مالی با هزینه کمتر
برخورداري از مزایاي خاص و اعتباري مانند افزایش سقف تسهیالت بانکی)6

و انتشار اوراق مشارکت
انتشار اوراق مشارکت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي و فقط با مجوز بورس  )7

اوراق بهادار
هاي مالیاتیبرخورداري از معافیت)8
انداز فعالیت شرکت در آینده و ارزیابی عملکرد شرکتتبیین چشم)9

ارتقاء سطح اعتماد عمومی و استفاده از مشارکت عمومی در توسعه شرکت)10

سهولت در تأمین مالی از طریق انتشار سهام و سایر اوراق بهادار)1
افزایش اعتبار داخلی و خارجی و تأمین مالی با به وثیقه گذاردن سهام شرکت)2
تعیین ارزش بازار بر اساس قانون عرضه و تقاضا  )3
داري و انتقال مالکیتسهولت در تغییر ترکیب سهام)4
گذاران با کاهش ریسک واحد  به وجود آمدن دیدگاهی مطلوب در سرمایه)5

اقتصادي و امکان تأمین مالی با هزینه کمتر
برخورداري از مزایاي خاص و اعتباري مانند افزایش سقف تسهیالت بانکی)6

و انتشار اوراق مشارکت
انتشار اوراق مشارکت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي و فقط با مجوز بورس  )7

اوراق بهادار
هاي مالیاتیبرخورداري از معافیت)8
انداز فعالیت شرکت در آینده و ارزیابی عملکرد شرکتتبیین چشم)9

ارتقاء سطح اعتماد عمومی و استفاده از مشارکت عمومی در توسعه شرکت)10



بازارهاي مالیبازارهاي مالی

مبادلهمالیدرآنهاداراییهايهستندکهبازارهاییمالیبازارهاي
وسهامهستندمثلکاغذيهايییدارامالیهايییدارا.شوندمی

هیاراوخدماتداتیتولارزشآنهابهوارزشمشارکتاوراق
.استوابستهآنهامنتشرکنندهشرکتهايتوسطشده

هايییداراکهنستیدراواقعیهايییبادارامالیهايییداراتفاوت
ومستغالت،امالك,لیاتومبدارندمانندکییزیفتیماهواقعی

....ومنزللیوسا

مبادلهمالیدرآنهاداراییهايهستندکهبازارهاییمالیبازارهاي
وسهامهستندمثلکاغذيهايییدارامالیهايییدارا.شوندمی

هیاراوخدماتداتیتولارزشآنهابهوارزشمشارکتاوراق
.استوابستهآنهامنتشرکنندهشرکتهايتوسطشده

هايییداراکهنستیدراواقعیهايییبادارامالیهايییداراتفاوت
ومستغالت،امالك,لیاتومبدارندمانندکییزیفتیماهواقعی

....ومنزللیوسا



تقسیم بندي  بازار هاي مالیتقسیم بندي  بازار هاي مالی

د حق مالییطبقه بندي بر اساس سررس
پولپولبازاربازار))الفالف

سالکیازکمترآنهادیسررسزمانکهبهادارياوراقپولبازاردر
.دارندتیفعالهاصرافیوبانکهابازارایندر.شوندمیمبادلهاست

ههییسرماسرمابازاربازار))بب
کیازشیبآنهادیسررسزمانکهبهادارياوراقهیسرمابازاردر

بهاداراوراقبورسعمدتاًهیسرمابازار.شوندمیدادوستدباشدسال
.شودمیشاملرا

د حق مالییطبقه بندي بر اساس سررس
پولپولبازاربازار))الفالف

سالکیازکمترآنهادیسررسزمانکهبهادارياوراقپولبازاردر
.دارندتیفعالهاصرافیوبانکهابازارایندر.شوندمیمبادلهاست

ههییسرماسرمابازاربازار))بب
کیازشیبآنهادیسررسزمانکهبهادارياوراقهیسرمابازاردر

بهاداراوراقبورسعمدتاًهیسرمابازار.شوندمیدادوستدباشدسال
.شودمیشاملرا



بندي براساس مرحلۀ انتشارطبقه
ههییاولاولبازاربازار))الفالف

نیدراشودمنتشرمیاشرکتهایودولتبارتوسطنیاولبرايکهبهادارياوراق
اقتصاديتیهرفعالاشروعیوهرشرکتسیتاسدرواقع.شوندمیسیینورهیبازارپذ

.ردیگمیصورتهیدربازاراول
ههییثانوثانوبازاربازار))بب
وداداندموردشدهسیینورهیپذهیاولبازاردرکهبهادارياوراقهیثانوبازاردر
.استبهاداراوراقبورسبازاردرکشورماآنونمادرندیگمیقرارمجددستد

نمیسیتاسشرکتیدربورسعنی،یاستهیبازارثانوبازاربورس
وچندسالشدهسیقبالتاسکهشدهرفتهیپذشرکتهايسهامشودوفقط

.ردیگقرارمیموردمعامله,اندکردهتیفعال

تقسیم بندي  بازار سرمایهتقسیم بندي  بازار سرمایه

بندي براساس مرحلۀ انتشارطبقه
ههییاولاولبازاربازار))الفالف

نیدراشودمنتشرمیاشرکتهایودولتبارتوسطنیاولبرايکهبهادارياوراق
اقتصاديتیهرفعالاشروعیوهرشرکتسیتاسدرواقع.شوندمیسیینورهیبازارپذ

.ردیگمیصورتهیدربازاراول
ههییثانوثانوبازاربازار))بب
وداداندموردشدهسیینورهیپذهیاولبازاردرکهبهادارياوراقهیثانوبازاردر
.استبهاداراوراقبورسبازاردرکشورماآنونمادرندیگمیقرارمجددستد

نمیسیتاسشرکتیدربورسعنی،یاستهیبازارثانوبازاربورس
وچندسالشدهسیقبالتاسکهشدهرفتهیپذشرکتهايسهامشودوفقط

.ردیگقرارمیموردمعامله,اندکردهتیفعال



هاي مالیهاي مالیواسطهواسطه

.نامیدمالیهايواسطهتوانمیرامالیبازارهاينیفعالوشرکتهاتمام

:کردبنديطبقهریزشکلبهرامالیهايواسطهتوانمیکلیطوربه
)ریپذسپردهبانکهاي(بانکیمالیهايواسطه)1
ربانکییغمالیهايواسطه)2
مالیخدماتکنندهارائهموسساتریسا)3

.نامیدمالیهايواسطهتوانمیرامالیبازارهاينیفعالوشرکتهاتمام

:کردبنديطبقهریزشکلبهرامالیهايواسطهتوانمیکلیطوربه
)ریپذسپردهبانکهاي(بانکیمالیهايواسطه)1
ربانکییغمالیهايواسطه)2
مالیخدماتکنندهارائهموسساتریسا)3



ربانکیربانکیییهاي مالی غهاي مالی غواسطهواسطه

مهیشرکتهاي ب)1
گذاريهیشرکتهاي سرما)2
اطییصندوق بازنشستگی و احت)3
هاي اعتباريهیاتحاد)4
انداز با هدفهاي خاصانداز، صندوقهاي پسسازمانهاي وام و پس) 5
ن مالییشرکتهاي تام) 6
شرکتهاي اجارة بلند مدت)7

مهیشرکتهاي ب)1
گذاريهیشرکتهاي سرما)2
اطییصندوق بازنشستگی و احت)3
هاي اعتباريهیاتحاد)4
انداز با هدفهاي خاصانداز، صندوقهاي پسسازمانهاي وام و پس) 5
ن مالییشرکتهاي تام) 6
شرکتهاي اجارة بلند مدت)7



ر موسسات ارائه کننده خدمات مالیر موسسات ارائه کننده خدمات مالیییساسا

کارگزاران بورس اوراق بهادار)1
دالالن بورس اوراق بهادار)2
)Investment Bank(ه گذاریبانک هاي سرما)3
بانکهاي رهنی)4

کارگزاران بورس اوراق بهادار)1
دالالن بورس اوراق بهادار)2
)Investment Bank(ه گذاریبانک هاي سرما)3
بانکهاي رهنی)4



فرآیند سرمایه گذاري در بورسفرآیند سرمایه گذاري در بورس

ارایه درخواست فرد سرمایه گذار
کارگزارانخرید یا فروش

ارایه دستور 
در سیستم معامالت

انجام 
دستور خرید

انجام 
دستور فروش

ارایه اطالعیه خرید سهام 
به همراه برگه هاي سهم

ارایه اطالعیه فروش
سهام به همراه ارایه 
وجوه فروش سهام



کارگزارانکارگزاران

بینواسطهنقشکههستندحقوقیاشخاصیکارگزاران
درآنها.کنندمیبازيبورسبازاردررافروشندهوخریدار

فروشندهوفروشندهبرايخریداریافتنوظیفهنقشاین
تطابقعاملآنهاعبارتیبه.دارندعهدهبرراخریداربراي

وتشریفاتطیکارگزاران.هستندتقاضاوعرضه
دربنابراینوشوندمیانتخابخاصیومتعددهايآزمون

.باشندمیداراراالزمدانشومهارتصالحیت،خودکار

بینواسطهنقشکههستندحقوقیاشخاصیکارگزاران
درآنها.کنندمیبازيبورسبازاردررافروشندهوخریدار

فروشندهوفروشندهبرايخریداریافتنوظیفهنقشاین
تطابقعاملآنهاعبارتیبه.دارندعهدهبرراخریداربراي

وتشریفاتطیکارگزاران.هستندتقاضاوعرضه
دربنابراینوشوندمیانتخابخاصیومتعددهايآزمون

.باشندمیداراراالزمدانشومهارتصالحیت،خودکار



وظایف  و معیار انتخاب کارگزارانوظایف  و معیار انتخاب کارگزاران
::وظایفوظایف

انجام معامله)1
گذاري اشخاصاداره حساب سرمایه)2
مشاوره و راهنمایی)3
ها براي پذیرش در بورسمعرفی شرکت)4

::وظایفوظایف
انجام معامله)1
گذاري اشخاصاداره حساب سرمایه)2
مشاوره و راهنمایی)3
ها براي پذیرش در بورسمعرفی شرکت)4

::معیارهاي انتخاب کارگزارمعیارهاي انتخاب کارگزار
قابلیت انجام سریع سفارش مشتري)1
داشتن اطالعات مربوط و کافی)2
هاي داخلی مناسبداشتن سیستم)3



هزینه انجام معامالتهزینه انجام معامالت

پردازد،میخریدارکهمبلغیخرید،سفارشاتبرايحاضرحالدر
مبلغوکارگزارکارمزدبابتخریدارزش%0.4ازاستعبارت
.بورسگسترشکارمزدبابتخریدارزش0.15%
وکارگزارکارمزدمورددوبرعالوهفروش،سفارشاتبراي

.داردوجودنیزفروشمالیات%0.5بورس،گسترشکارمزد
.باشدمی%0.2نیز)مشارکت(قرضهاوراقفروشوخریدکارمزد

پردازد،میخریدارکهمبلغیخرید،سفارشاتبرايحاضرحالدر
مبلغوکارگزارکارمزدبابتخریدارزش%0.4ازاستعبارت
.بورسگسترشکارمزدبابتخریدارزش0.15%
وکارگزارکارمزدمورددوبرعالوهفروش،سفارشاتبراي

.داردوجودنیزفروشمالیات%0.5بورس،گسترشکارمزد
.باشدمی%0.2نیز)مشارکت(قرضهاوراقفروشوخریدکارمزد



آشنایی با صورتهاي مالیآشنایی با صورتهاي مالی
ترازنامهترازنامه
راشرکتیکمالکانبدهیهاوحقوق,داراییهاوضعیتکهاستگزارشی

دربارهاطالعاتاصلیمنبعترازنامه.میدهدنشانمعینتاریخدریک
کهزمانیمدتبهنقدینگی.باشدمیشرکتمالیپذیريوانعطافنقدینگی
بدهیگرددویایکنقدتبدیلوجهبهداراییگرددتایکرودسپريانتظارمی
.گرددمیگردداطالقپرداخت

ترازنامهترازنامه
راشرکتیکمالکانبدهیهاوحقوق,داراییهاوضعیتکهاستگزارشی

دربارهاطالعاتاصلیمنبعترازنامه.میدهدنشانمعینتاریخدریک
کهزمانیمدتبهنقدینگی.باشدمیشرکتمالیپذیريوانعطافنقدینگی
بدهیگرددویایکنقدتبدیلوجهبهداراییگرددتایکرودسپريانتظارمی
.گرددمیگردداطالقپرداخت

زیانزیانووسودسودحسابحسابصورتصورت
نشانمالیدورهیکرادرطیموسسهیکعملیاتنتایجکهاستگزارشی

بعنوان,عملیاتیازفعالیتهايناشیخالصسودیازیانگزارشگري.دهدمی
.شودمیمحسوبوسایرتصمیماتگذاريسرمایهتصمیماتبرايمبنایی



2929--اسفنداسفند- - 8282دارائیهاي جاريدارائیهاي جاري
به میلیون ریالبه میلیون ریال

2929--اسفنداسفند- - 8282بدهیهاي جاريبدهیهاي جاري
به میلیون ریالبه میلیون ریال

1676216762حسابهاي پرداختنی تجاريحسابهاي پرداختنی تجاري1627016270موجودي نقديموجودي نقدي
1536915369سایر حسابها واسناد پرداختنیسایر حسابها واسناد پرداختنی9582895828حسابها و اسناد تجاريحسابها و اسناد تجاري

331331پیش دریافتهاپیش دریافتها32353235سایر حسابها و اسناد دریافتنیسایر حسابها و اسناد دریافتنی
26892689ذخیره مالیاتذخیره مالیات2850128501موجودي مواد وکاالموجودي مواد وکاال

33963396سود سهام پیشنهادي وپرداختنیسود سهام پیشنهادي وپرداختنی579579سفارشات وپیش پرداختهاسفارشات وپیش پرداختها

ترازنامهترازنامه
13821382اسفندماه اسفندماه 2929در تاریخ در تاریخ 

33963396سود سهام پیشنهادي وپرداختنیسود سهام پیشنهادي وپرداختنی579579سفارشات وپیش پرداختهاسفارشات وپیش پرداختها

56565656تسهیالت مالی دریافتنیتسهیالت مالی دریافتنی7160871608جمع دارائیهاي جاريجمع دارائیهاي جاري
2372523725جمع بدهیهاي جاريجمع بدهیهاي جاري1976519765دارائیهاي ثابت مشهوددارائیهاي ثابت مشهود

::بدهیهاي غیر جاريبدهیهاي غیر جاري21722172سرمایه گذاري بلند مدتسرمایه گذاري بلند مدت
1152011520ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنانذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان25612561سایر دارائیهاسایر دارائیها

5516555165جمع بدهیهاجمع بدهیها375375سایر حسابهاي دریافتنی بلند مدتسایر حسابهاي دریافتنی بلند مدت

حقوق صاحبان سهامحقوق صاحبان سهام
3000030000سرمایهسرمایه

715715اندوخته قانونیاندوخته قانونی
1289512895سایر اندوخته هاسایر اندوخته ها

1090610906سود انباشتهسود انباشته
5451654516جمع حقوق صاحبان سهامجمع حقوق صاحبان سهام3517335173جمع دارائیهاي غیر جاريجمع دارائیهاي غیر جاري

109781109781جمع بدهی و حقوق صاحبان سهامجمع بدهی و حقوق صاحبان سهام109781109781جمع دارائیهاجمع دارائیها



121،560121،560فروش خالصفروش خالص

((106،720106،720((بهاي تمام شده کاالي فروش رفتهبهاي تمام شده کاالي فروش رفته

14،84014،840سود ناویژهسود ناویژه

صورت حساب سود وزیانصورت حساب سود وزیان
13821382اسفندماه اسفندماه 2929در تاریخ در تاریخ 

مبلغ به میلیون ریال

))79587958((هزینه هاي توزیع و فروش و عمومی اداريهزینه هاي توزیع و فروش و عمومی اداري

6،8826،882عملیاتیعملیاتی) ) زیانزیان((سود سود 

))956956((هزینه هاي مالیهزینه هاي مالی

366366غیر عملیاتیغیر عملیاتی) ) هزینههزینه((خالص درآمد خالص درآمد 

6،2926،292سود قبل از کسر مالیاتسود قبل از کسر مالیات

))928928((مالیاتمالیات

5،3645،364سود خالصسود خالص



انواع تجزیه و تحلیل صورتهاي مالیانواع تجزیه و تحلیل صورتهاي مالی

ل روندیتجزیه و تحلیل افقی یا تجزیه و تحل)1

تجزیه و تحلیل عمودي )2

)ترکیبی( تجزیه و تحلیل نسبتهاي مالی)3

ل روندیتجزیه و تحلیل افقی یا تجزیه و تحل)1

تجزیه و تحلیل عمودي )2

)ترکیبی( تجزیه و تحلیل نسبتهاي مالی)3



تجزیه و تحلیل افقی یا تجزیه و تحلیل روندتجزیه و تحلیل افقی یا تجزیه و تحلیل روند

در تجزیه و تحلیل افقی یک سال بعنوان سال پایه تعریف شده 
و تغییرات اقالم موجود در تراز نامه و صورت سـود و زیـان بـه    

براسـاس  . صورت درصدي از سال پایه در نظر گرفته می شـود  
مقایسه اطالعات سال مورد نظر با سالهاي قبل روند مطلـوب یـا   

.نامطلوب وضعیت مالی وعملکرد شرکت تعیین می شود 

در تجزیه و تحلیل افقی یک سال بعنوان سال پایه تعریف شده 
و تغییرات اقالم موجود در تراز نامه و صورت سـود و زیـان بـه    

براسـاس  . صورت درصدي از سال پایه در نظر گرفته می شـود  
مقایسه اطالعات سال مورد نظر با سالهاي قبل روند مطلـوب یـا   

.نامطلوب وضعیت مالی وعملکرد شرکت تعیین می شود 



تجزیه و تحلیل عموديتجزیه و تحلیل عمودي
مالیهايصورتمهمقلمیکعموديتحلیلوتجزیهدر

آنبااقالمسایروشودمیگرفتهنظردرپایهارزشبعنوان
بعنوانداراییکلجمعمعموالًترازنامهدر.شودمیمقایسه

آنازدرصديصورتبهاقالمسایروشدهتلقیمهمقلم
.شوندمیمحاسبه

سایروبودهمهمقلمفروشهمزیانوسودصورتدر
اینبا.شوندمیبیانفروشازدرصدصورتبهاقالم

تعیینآنهاهاينسبتوهاحساببینموجودروابطتحلیل
میسادگیبهنظرموردنسبتازانحرافصورتدروشده
.کردتعیینراآنتوان

مالیهايصورتمهمقلمیکعموديتحلیلوتجزیهدر
آنبااقالمسایروشودمیگرفتهنظردرپایهارزشبعنوان
بعنوانداراییکلجمعمعموالًترازنامهدر.شودمیمقایسه

آنازدرصديصورتبهاقالمسایروشدهتلقیمهمقلم
.شوندمیمحاسبه

سایروبودهمهمقلمفروشهمزیانوسودصورتدر
اینبا.شوندمیبیانفروشازدرصدصورتبهاقالم

تعیینآنهاهاينسبتوهاحساببینموجودروابطتحلیل
میسادگیبهنظرموردنسبتازانحرافصورتدروشده
.کردتعیینراآنتوان



تجزیه و تحلیل نسبت هاي مالی
موجودارقامبینکسرصورتبهریاضیارتباطازعبارتستمالینسبت

.زیانوسودصورتحسابوترازنامهدر
:شودمیباعثهانسبتمحاسبه

.شودبنديطبقهوخالصهمالیاطالعات
بصورتترازنامهوزیانوسودصورتدرمطلقارزشهايواطالعات

اطالعاتبهنسبتترصحیحقضاوتباعثامراینکهشوندبیاننسبی
.شودمیمالی

قرارآنهااختیاردرکنندگاناستفادهنیازمیزانوتناسببهاطالعات
.گیرد

کمیاطالعاتوارزشهابراساسکنندگاناستفادهمیشودباعث
.بکنندکیفیهايقضاوتبتوانند

موجودارقامبینکسرصورتبهریاضیارتباطازعبارتستمالینسبت
.زیانوسودصورتحسابوترازنامهدر

:شودمیباعثهانسبتمحاسبه
.شودبنديطبقهوخالصهمالیاطالعات
بصورتترازنامهوزیانوسودصورتدرمطلقارزشهايواطالعات

اطالعاتبهنسبتترصحیحقضاوتباعثامراینکهشوندبیاننسبی
.شودمیمالی

قرارآنهااختیاردرکنندگاناستفادهنیازمیزانوتناسببهاطالعات
.گیرد

کمیاطالعاتوارزشهابراساسکنندگاناستفادهمیشودباعث
.بکنندکیفیهايقضاوتبتوانند



نسبتهاي نقدینگی
نسبتهاي فعالیت

نسبتهاي  سودآوري
نسبتهاي ارزش بازار

نسبتهاي اهرمی  

نسبت هاي مالیانواع

نسبتهاي نقدینگی
نسبتهاي فعالیت

نسبتهاي  سودآوري
نسبتهاي ارزش بازار

نسبتهاي اهرمی  



.با استفاده از این نسبت ها وضعیت و توان نقدینگی شرکت اندازه گیري می شود 

نسبت هاي نقدینگینسبت هاي نقدینگی

دارایی هاي جاري

بدهی هاي جاري
=نسبت جاري

)=سریع(نسبت آنی 
دارایی هاي جاري–دارایی هاي جاري غیر سریع 

بدهی هاي جاري

دارایی هاي جاري

بدهی هاي جاري
=نسبت جاري



فعالیتفعالیتنسبت هاي نسبت هاي 

=گردش موجودي کاال نسبت 
بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

متوسط موجودي کاال

=گردش مجموع داراییها نسبت 
فروش خالص

متوسط کل داراییها
=گردش مجموع داراییها نسبت 

فروش خالص

متوسط کل داراییها

=گردش حسابهاي دریافتنی نسبت 
خالص فروش نسیه

متوسط حسابهاي دریافتنی

=دوره گردش  وصول مطالبات 
)365(تعداد روزهاي سال

نسبت گردش حسابهاي دریافتنی



نسبتهاي سودآورينسبتهاي سودآوري

=نسبت بازده قیمتی سهام
قیمت فروش سهام–قیمت خرید 

قیمت خرید سهام

شرکتهايجنبهازکدامیککهدهندنشانتوانندمیسودآورينسبتهاي
.سودآورندغیریاسودآورمشخصا

قیمت فروش سهام–قیمت خرید 

قیمت خرید سهام

=نسبت بازده کل سهام عادي
سود نقدي+ سود حاصل از فروش سهام 

قیمت خرید سهام
سود پرداخت شده 

قیمت خرید هر سهم
=نسبت بازده نقدي سهام



نسبتهاي سودآورينسبتهاي سودآوري

=داراییهانسبت بازده 
خالصسود 

کل داراییها

خالصسود 

حقوق صاحبان سهام
=حقوق صاحبان سهامنسبت بازده 

خالصسود 

حقوق صاحبان سهام

=حاشیه سودخالصنسبت 
خالصسود 

فروش خالص

=حاشیه سودناخالصنسبت 
ناخالصسود 

فروش خالص



ارزش بازارارزش بازارنسبتهاي نسبتهاي 

=(EPS)سود هر سهم ) 1
سود پس از کسر مالیات  

تعداد سهام عادي

=(DPS)سود تقسیمی هر سهم )2
تقسیمی هرسهمسود 

تعداد سهام عادي

ارزش بازار هر سهم

سود هر سهم
=)P/E( نسبت قیمت به سود هر سهم یا ) 3



بلند مدتبلند مدت PP

EE

P/Eنسبت 

کوتاه مدتکوتاه مدت

EE

PP

EE



(DPS)سود تقسیمی هر سهم 

EPSEPS : :درآمد هر سهمدرآمد هر سهم

--DPS=EPSDPS=EPS))سود انباشتهسود انباشته++اندوخته طرح و توسعهاندوخته طرح و توسعه++اندوخته قانونیاندوخته قانونی((

EPSEPS : :درآمد هر سهمدرآمد هر سهم
DPSDPS : :سود نقدي هر سهمسود نقدي هر سهم

می هر سهمینسبت سود تقس ١
EPS

DPS



نسبت هاي اهرمینسبت هاي اهرمی

کل بدهی

کل دارایی

این نسبت ها میزان استفاده از بدهی در سـاختار سـرمایه شـرکت و    
از طـرف شـرکت را انـدازه    ) بـدهی  ( همچنین توان ایفاي تعهـدات  

. گیري می کنند 
=نسبت بدهی

کل بدهی

کل دارایی
=نسبت بدهی

کل بدهی

حقوق صاحبان سهام
=به حقوق صاحبان سهام نسبت بدهی

=پوشش هزینه هاي بهرهنسبت 
سود قبل از کسر مالیات

هزینه هاي بهره



عوامل موثر برقیمت سهامعوامل موثر برقیمت سهام

))محیطیمحیطی((عوامل کالن عوامل کالن ) ) الفالف
به مجموعه عواملی که خارج از اختیار شرکتها بوده و به شکل برونزا بر قیمت 

.گویندگذارند، عوامل محیطی میسهام شرکتها تاثیر می
عوامل صنعتعوامل صنعت) ) بب

ازجمله عوامل دیگر تاثیرگذار بر قیمـت سـهام شـرکتها وضـعیت خـاص آن      
کنند و یا به طـور کلـی میتـوان    صنعت است که این شرکتها در آن فعالیت می

.گفت که ماهیت صنعتی که در آن قرار دارند
)درونی شرکت(عوامل خرد ) ج

مجموعه عواملی که مستقیماً در ارتباط با خود شرکت بوده و ناشی از تغییـر و  
تحوالت داخلی آن باشد را عوامل خرد یا درونی تاثیرگـذار بـر قیمـت سـهام     

نامندمی

))محیطیمحیطی((عوامل کالن عوامل کالن ) ) الفالف
به مجموعه عواملی که خارج از اختیار شرکتها بوده و به شکل برونزا بر قیمت 

.گویندگذارند، عوامل محیطی میسهام شرکتها تاثیر می
عوامل صنعتعوامل صنعت) ) بب

ازجمله عوامل دیگر تاثیرگذار بر قیمـت سـهام شـرکتها وضـعیت خـاص آن      
کنند و یا به طـور کلـی میتـوان    صنعت است که این شرکتها در آن فعالیت می

.گفت که ماهیت صنعتی که در آن قرار دارند
)درونی شرکت(عوامل خرد ) ج

مجموعه عواملی که مستقیماً در ارتباط با خود شرکت بوده و ناشی از تغییـر و  
تحوالت داخلی آن باشد را عوامل خرد یا درونی تاثیرگـذار بـر قیمـت سـهام     

نامندمی



))محیطیمحیطی((عوامل کالن عوامل کالن ) ) الفالف

وضعیت سیاسی جهان و کشور-1
وضعیت اقتصادي جهان و کشور-2
بودجه ساالنه کشور-3
سیاستهاي کالن پولی، مالی و ارزي-4
تغییر قوانین و مقررات-5

وضعیت سیاسی جهان و کشور-1
وضعیت اقتصادي جهان و کشور-2
بودجه ساالنه کشور-3
سیاستهاي کالن پولی، مالی و ارزي-4
تغییر قوانین و مقررات-5



عوامل صنعتعوامل صنعت) ) بب

نحوه قیمت گذاري محصوالت صنعت)1
عرضه و تقاضاي محصوالت صنعت)2
هاي کالن و بلندمدتگذاريسرمایه)3
تحوالت تکنولوژي)4
وضعیت استراژیک یا غیر استراژیک صنعت)5
ارزبري)6
)پسین وپیشین(وابستگی صنعت)7
انحصاري،رقابتی)8
مزیتهاي نسبی و قیمتهاي جهانی)9

نحوه قیمت گذاري محصوالت صنعت)1
عرضه و تقاضاي محصوالت صنعت)2
هاي کالن و بلندمدتگذاريسرمایه)3
تحوالت تکنولوژي)4
وضعیت استراژیک یا غیر استراژیک صنعت)5
ارزبري)6
)پسین وپیشین(وابستگی صنعت)7
انحصاري،رقابتی)8
مزیتهاي نسبی و قیمتهاي جهانی)9



))درونی شرکتدرونی شرکت((عوامل خرد عوامل خرد ) ) جج

قابلیت نقدشوندگی سهام شرکت)1
)سهام شناور(تعداد سهام در دست مردم)2
ترکیب سهامداران)3
و ثبات آن)  EPS(سودآوري )4
هاي توسعه شرکتطرح)5
مدیریت شرکت)6
آالتعمر شرکت و میزان استهالك ماشین)7
سابقه و اعتبار شرکت)8
روند قیمت سهم)9

دعاوي حقوقی علیه شرکت)10
اطالعات درون شرکت و شایعات)11

قابلیت نقدشوندگی سهام شرکت)1
)سهام شناور(تعداد سهام در دست مردم)2
ترکیب سهامداران)3
و ثبات آن)  EPS(سودآوري )4
هاي توسعه شرکتطرح)5
مدیریت شرکت)6
آالتعمر شرکت و میزان استهالك ماشین)7
سابقه و اعتبار شرکت)8
روند قیمت سهم)9

دعاوي حقوقی علیه شرکت)10
اطالعات درون شرکت و شایعات)11



ارزیابی شرکتها براساس نوع فعالیتارزیابی شرکتها براساس نوع فعالیت

)توجه به سود دهی و روند انتظارات آتی(شرکتهاي تولیدي)1

)تجزیه و تحلیل سبد سهام ، پیش بینی سود(شرکتهاي سرمایه گذاري)2

)بهاي تمام شده(شرکتهاي ساختمانی)3

میزان توانایی ورود به مناقصه ، توجه به صنعتی که  (شرکتهاي پیمانکاري)4
)پیمانکار فعال است

تفاوت بین سود اعطایی و  ():لیزینگها(هاي مالی بانکها و سایر واسطه)5
)پرداختی

)توجه به سود دهی و روند انتظارات آتی(شرکتهاي تولیدي)1

)تجزیه و تحلیل سبد سهام ، پیش بینی سود(شرکتهاي سرمایه گذاري)2

)بهاي تمام شده(شرکتهاي ساختمانی)3

میزان توانایی ورود به مناقصه ، توجه به صنعتی که  (شرکتهاي پیمانکاري)4
)پیمانکار فعال است

تفاوت بین سود اعطایی و  ():لیزینگها(هاي مالی بانکها و سایر واسطه)5
)پرداختی



شرکتها براساس نوع مالکیتشرکتها براساس نوع مالکیتتقسیم بنديتقسیم بندي

تک مالکیشرکت - 1
سهامی خاصشرکت - 2
٭سهامی عام شرکت - 3
تضامنیشرکت - 4
....و

تک مالکیشرکت - 1
سهامی خاصشرکت - 2
٭سهامی عام شرکت - 3
تضامنیشرکت - 4
....و

طبق قانون بورس اوراق بهادار فقط شرکتهاي سهامی عام  ٭
.می توانند دربورس پذیرفته شوند



آشنایی با شرکت سهامی عامآشنایی با شرکت سهامی عام
::شرکت سهامی عامشرکت سهامی عام

شرکت هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از  
.طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند

::عامعامسهامیسهامیشرکتشرکتیکیکمزیتمزیت
تامینبرايخوبیراهآمدندرعامسهامیشرکتصورتبه

قرارمطالعهمورد.استشرکتیکنیازموردسرمایه
بازارهايدرعامبصورتشرکتبهاداراوراقگرفتن
جرایدصفحاتومالیمحافلتوجهجلبموجبسرمایه

صورتیکهدرمسالهاین.شودمیشرکتبهمردمومالی
کهدهدمیاجازه،باشدداشتهخوبیعملکردشرکت
ارزانتروسهلتربسیارراخودنیازموردسرمایهشرکت

.کندتامین

::عامعامسهامیسهامیشرکتشرکتیکیکمزیتمزیت
تامینبرايخوبیراهآمدندرعامسهامیشرکتصورتبه

قرارمطالعهمورد.استشرکتیکنیازموردسرمایه
بازارهايدرعامبصورتشرکتبهاداراوراقگرفتن
جرایدصفحاتومالیمحافلتوجهجلبموجبسرمایه

صورتیکهدرمسالهاین.شودمیشرکتبهمردمومالی
کهدهدمیاجازه،باشدداشتهخوبیعملکردشرکت
ارزانتروسهلتربسیارراخودنیازموردسرمایهشرکت

.کندتامین



آشنایی با انواع سهامآشنایی با انواع سهام
::عاديعاديسهمسهم
مشارکتمیزانکنندهمشخصکهسهامیشرکتسرمایهازقسمتیسهم

عاديسهام.باشدمیسهامیدرشرکتآنصاحبانومنافعتعهدات،
عایداتوندارددرآمدمشخصیمیزان.نداردمشخصسررسیدتاریخ
.گرددبرآوردبایستیآنازناشی
::ممتازممتازسهمسهم
همسهاماِِِِِیناِِِِِینکهبراِِِِِي.استدورگهبهاداراوراقنوعِِِِِِیکممتازسهام

.مِِِِِیباشندمتغِِِِِیرسودودرآمدباسهامِِِِِیعنوانبههموثابتسودداراِِِِِیی
سود.استنامحدودآنسودهاِِِِِيوپرداختپرداختوممتازعمرسهام
اوراقدارندگانسودپرداختازبعدنظراولوِِِِِِیتازممتازسهامدارندگان

.استعاديسهامدارندگانسودپرداختازقبلوقرضه

::عاديعاديسهمسهم
مشارکتمیزانکنندهمشخصکهسهامیشرکتسرمایهازقسمتیسهم

عاديسهام.باشدمیسهامیدرشرکتآنصاحبانومنافعتعهدات،
عایداتوندارددرآمدمشخصیمیزان.نداردمشخصسررسیدتاریخ
.گرددبرآوردبایستیآنازناشی
::ممتازممتازسهمسهم
همسهاماِِِِِیناِِِِِینکهبراِِِِِي.استدورگهبهاداراوراقنوعِِِِِِیکممتازسهام

.مِِِِِیباشندمتغِِِِِیرسودودرآمدباسهامِِِِِیعنوانبههموثابتسودداراِِِِِیی
سود.استنامحدودآنسودهاِِِِِيوپرداختپرداختوممتازعمرسهام
اوراقدارندگانسودپرداختازبعدنظراولوِِِِِِیتازممتازسهامدارندگان

.استعاديسهامدارندگانسودپرداختازقبلوقرضه



::سالیانهسالیانهعاديعاديعمومیعمومیمجمعمجمع
آنکهکندبدونمیرسیدگیشرکتوجاريامورعاديبهکهاستمجمعیعاديعمومیمجمع

اجبارادرپایانعاديعمومیمجمع.بدهدشرکتوعملیاتوتشکیالتدراساسنامهبتواندتغییري
.استسالیانهعاديمجمعهمانکهخواهدداشتجلسهیکهرسال

میتعیینشرکتمالیسالازپایانپسماه4حداکثرسالیانهعاديعمومیمجمعتشکیلزمان
.گرددتنظیمآنمالیوصورتهايبستهشرکتبایدحسابهايمالیسالازخاتمهشودزیراپس

::آنآناختیاراتاختیاراتووالعادهالعادهفوقفوقعمومیعمومیمجمعمجمع
شرکتهامانندتغییرسالدراساسنامهتغییربرايکهاستمجمعیالعادهفوقعمومیمجمع

آنها،تغییرموضوعوتغییروظایفشرکتوبازرسانمدیرهتغییرهیات،شرکتمالی،تغییرمحل
العادهفوقعمومیمجمع.شودمیتشکیل...وعمومیمجامعبهمربوطتغییرمقررات،شرکت

ذکرگرددتاصاحبانبایددردعوتنامهمجمعدستورجلسه.شودمیباشد،دعوتالزمکههرموقعی
فوقدارنددرمجمعحقسهامصاحبانکلیه.خواهدشدمذاکرهموضوعیچهبهبدانندراجعسهام
.بدهندورايحاضرشدهالعاده

آشنایی با مجامع شرکتهاآشنایی با مجامع شرکتها
::سالیانهسالیانهعاديعاديعمومیعمومیمجمعمجمع
آنکهکندبدونمیرسیدگیشرکتوجاريامورعاديبهکهاستمجمعیعاديعمومیمجمع

اجبارادرپایانعاديعمومیمجمع.بدهدشرکتوعملیاتوتشکیالتدراساسنامهبتواندتغییري
.استسالیانهعاديمجمعهمانکهخواهدداشتجلسهیکهرسال

میتعیینشرکتمالیسالازپایانپسماه4حداکثرسالیانهعاديعمومیمجمعتشکیلزمان
.گرددتنظیمآنمالیوصورتهايبستهشرکتبایدحسابهايمالیسالازخاتمهشودزیراپس

::آنآناختیاراتاختیاراتووالعادهالعادهفوقفوقعمومیعمومیمجمعمجمع
شرکتهامانندتغییرسالدراساسنامهتغییربرايکهاستمجمعیالعادهفوقعمومیمجمع

آنها،تغییرموضوعوتغییروظایفشرکتوبازرسانمدیرهتغییرهیات،شرکتمالی،تغییرمحل
العادهفوقعمومیمجمع.شودمیتشکیل...وعمومیمجامعبهمربوطتغییرمقررات،شرکت

ذکرگرددتاصاحبانبایددردعوتنامهمجمعدستورجلسه.شودمیباشد،دعوتالزمکههرموقعی
فوقدارنددرمجمعحقسهامصاحبانکلیه.خواهدشدمذاکرهموضوعیچهبهبدانندراجعسهام
.بدهندورايحاضرشدهالعاده



تصویب صورتهاي مالی شرکت  
تعیین سودقابل تقسیم شرکت 

تاییدعملیات مدیران شرکت 
انتخاب بازرسان ومدیران شرکت 

باشدودرصالحمدیرههیاتازاختیاراتخارجکهامورشرکتکلیهدربارهتصمیم
.العاده نباشدعمومی فوقمجمعیت

تصویب پیشنهادات مدیران وبازرسان شرکت 
تعیین روزنامه کثیراالنتشاري که آگهی ها واطالعیه هاي شرکت تا تاریخ  

.مجمع عادي سال بعددرآن انتشارخواهدیافت 

وظایف مجمع عمومی عاديوظایف مجمع عمومی عادي

تصویب صورتهاي مالی شرکت  
تعیین سودقابل تقسیم شرکت 

تاییدعملیات مدیران شرکت 
انتخاب بازرسان ومدیران شرکت 

باشدودرصالحمدیرههیاتازاختیاراتخارجکهامورشرکتکلیهدربارهتصمیم
.العاده نباشدعمومی فوقمجمعیت

تصویب پیشنهادات مدیران وبازرسان شرکت 
تعیین روزنامه کثیراالنتشاري که آگهی ها واطالعیه هاي شرکت تا تاریخ  

.مجمع عادي سال بعددرآن انتشارخواهدیافت 



مجمعجلسهرساندمی)عامسهامی(الفشرکتمحترمسهامدارانکلیهاطالعبهاحتراما،بدینوسیله
بعدازظهر16درساعت30/12/1383بهمنتهیمالیسالبهمربوطسهامصاحبانسالیانهعاديعمومی

203آباد،پالكعباس،ختهراندرواقعشرکتدفترمرکزيدرمحل31/2/1383مورخروزشنبه
کتبینامهمعرفیدارايکه(االختیارآنهاتامویانمایندهمحترمسهامدارانازکلیهلذا.گرددمیتشکیل

.رسانندحضوربهمشوددرجلسهمیدعوت)باشندمی
:باشدزیرمیشرحبهدستورجلسه

بهمنتهیمالیسالباعملکرددررابطهقانونی،بازرس،حسابرسمدیرههیاتگزارشاتاستماع
30/12/1383

مزبورمالیسالسودوزیانحسابو30/12/83مورخترازنامهوتصویببررسی
1383مالیسالسودوتقسیمتخصیصدرخصوصاتخاذتصمیم
آنهاالزحمهحقوتعیین1384مالیسالبرايالبدلوعلیاصلیبازرسانانتخاب
شرکترسمیهايآگهیدرجکثیراالنتشارجهتروزنامهتعیین
باشدمجمعدرصالحیتآنتصویبسایرمواردکه.

)عامسهامی(الفشرکتمدیرههیات

نمونه آگهی دعوت به نمونه آگهی دعوت به 
مجمع عمومی عادي سالیانه صاحبان سهام شرکت الفمجمع عمومی عادي سالیانه صاحبان سهام شرکت الف

مجمعجلسهرساندمی)عامسهامی(الفشرکتمحترمسهامدارانکلیهاطالعبهاحتراما،بدینوسیله
بعدازظهر16درساعت30/12/1383بهمنتهیمالیسالبهمربوطسهامصاحبانسالیانهعاديعمومی

203آباد،پالكعباس،ختهراندرواقعشرکتدفترمرکزيدرمحل31/2/1383مورخروزشنبه
کتبینامهمعرفیدارايکه(االختیارآنهاتامویانمایندهمحترمسهامدارانازکلیهلذا.گرددمیتشکیل

.رسانندحضوربهمشوددرجلسهمیدعوت)باشندمی
:باشدزیرمیشرحبهدستورجلسه

بهمنتهیمالیسالباعملکرددررابطهقانونی،بازرس،حسابرسمدیرههیاتگزارشاتاستماع
30/12/1383

مزبورمالیسالسودوزیانحسابو30/12/83مورخترازنامهوتصویببررسی
1383مالیسالسودوتقسیمتخصیصدرخصوصاتخاذتصمیم
آنهاالزحمهحقوتعیین1384مالیسالبرايالبدلوعلیاصلیبازرسانانتخاب
شرکترسمیهايآگهیدرجکثیراالنتشارجهتروزنامهتعیین
باشدمجمعدرصالحیتآنتصویبسایرمواردکه.

)عامسهامی(الفشرکتمدیرههیات



افزایش سرمایهافزایش سرمایه

طریقازیاوجدیدصدورسهامازطریقتوانرامیشرکتسرمایه
دربارهگیريتصمیم.دادافزایشموجودسهاماسمیمبلغبردنباال

العادهفوقعمومیمجمعاختیاراتازشرکتیکسرمایهافزایش
.است
سرمایهسرمایهافزایشافزایشهايهايراهراه
شدهحالویامطالباتسهامدارانآوردهازمحلسرمایهافزایش

)سهامصرفازمحلسرمایهافزایششامل(آنها
یاسهامسودسهمی(وسودانباشتهاندوختهازمحلسرمایهافزایش

)جایزه
سهامدارانوآوردهاندوختهازترکیبیبصورتسرمایهافزایش

طریقازیاوجدیدصدورسهامازطریقتوانرامیشرکتسرمایه
دربارهگیريتصمیم.دادافزایشموجودسهاماسمیمبلغبردنباال

العادهفوقعمومیمجمعاختیاراتازشرکتیکسرمایهافزایش
.است
سرمایهسرمایهافزایشافزایشهايهايراهراه
شدهحالویامطالباتسهامدارانآوردهازمحلسرمایهافزایش

)سهامصرفازمحلسرمایهافزایششامل(آنها
یاسهامسودسهمی(وسودانباشتهاندوختهازمحلسرمایهافزایش

)جایزه
سهامدارانوآوردهاندوختهازترکیبیبصورتسرمایهافزایش



انواع روشهاي افزایش سرمایه 

سود انباشته، اندوخته طرح و توسعهسود انباشته، اندوخته طرح و توسعه--11

قیمت جدید قیمت جدید = = 

سهام جایزه سهام جایزه 

قیمت قدیم
1+ نسبت افزایش 

قیمت  قدیم + 1000نسبت    
آورده نقدي و مطالباتآورده نقدي و مطالبات--22

قیمت جدید قیمت جدید = =  1+ نسبت افزایش 

قیمت جدید قیمت جدید = = 
1+ نسبت افزایش 

حق تقدمحق تقدم



)مثال ( انواع روشهاي افزایش سرمایه  
.درصد افزایش سرمایه می دهد100این شرکت . ریال است20000قیمت سهام شرکتی 

برآورد قیمت جدید چقدر خواهد بود؟

سود انباشته، اندوخته طرح و توسعهسود انباشته، اندوخته طرح و توسعه--11

قیمت جدیدقیمت جدید= = 

سهام جایزهسهام جایزه
20000

1 +1 1000010000==

آورده نقدي و مطالباتآورده نقدي و مطالبات--22

قیمت جدیدقیمت جدید= = 
1 +1

قیمت جدیدقیمت جدید= = 
1 +1

حق تقدمحق تقدم

1000010000==

1050010500==11000 +20000



شاخصشاخص

..تغییرات ایجادشده در متغیرهاي معینی را در طول یک دوره بررسی می کند تغییرات ایجادشده در متغیرهاي معینی را در طول یک دوره بررسی می کند شاخصشاخص

::شاخص هاي مهم بازار بورس ایران عبارتند از شاخص هاي مهم بازار بورس ایران عبارتند از 
شاخص شاخص ، ، شاخص بازده نقديشاخص بازده نقدي، ، شاخص کل تاالر فرعی شاخص کل تاالر فرعی ،،شاخص کل تاالر اصلیشاخص کل تاالر اصلی،،شاخص کلشاخص کل

شاخص صنعتشاخص صنعت، ، بازده نقدي و قیمتبازده نقدي و قیمت

::شاخص کل از فرمول زیر محاسبه می شود شاخص کل از فرمول زیر محاسبه می شود 

..تغییرات ایجادشده در متغیرهاي معینی را در طول یک دوره بررسی می کند تغییرات ایجادشده در متغیرهاي معینی را در طول یک دوره بررسی می کند شاخصشاخص

::شاخص هاي مهم بازار بورس ایران عبارتند از شاخص هاي مهم بازار بورس ایران عبارتند از 
شاخص شاخص ، ، شاخص بازده نقديشاخص بازده نقدي، ، شاخص کل تاالر فرعی شاخص کل تاالر فرعی ،،شاخص کل تاالر اصلیشاخص کل تاالر اصلی،،شاخص کلشاخص کل

شاخص صنعتشاخص صنعت، ، بازده نقدي و قیمتبازده نقدي و قیمت

::شاخص کل از فرمول زیر محاسبه می شود شاخص کل از فرمول زیر محاسبه می شود 

ارزش جاري سهام منتشره شرکتهاي پذیرفته شده ==(TEPIX)(TEPIX)قیمتقیمتشاخص کلشاخص کل
ارزش پایه سهام منتشره شرکتهاي پذیرفته شده

100



::نقدينقديبازدهبازدهشاخصشاخص
مقدارواستشرکتهاپرداختینقديبازدهعمومیسطحبیانگرشاخصاین
بهنقدي،بازدهوقیمتشاخصپایهبرقیمتکلشاخصپایهتقسیمازآن

.آیدمیدست
::قیمتقیمتوونقدينقديبازدهبازدهشاخصشاخص
وقیمتتغییراتازواستبورسکلبازدهنشانگرشاخصاینتغییرات

کلشاخصهمانندشاخصاینمحاسبه.میشودمتاثرپرداختی،نقديبازده
.استآنهاتعدیلشیوهدردوآنمیانتفاوتتنهاواستقیمت

::صنعتصنعتشاخصشاخص
میبنديطبقهمختلفیصنایعدرتهرانبورسدرشدهپذیرفتهشرکتهاي

.شودمیمحاسبهجداگانهطوربهصنعتهربرايقیمتشاخصوشوند
.استقیمتکلشاخصشبیهنیزآنمحاسبهفرمول

شاخصشاخص
::نقدينقديبازدهبازدهشاخصشاخص

مقدارواستشرکتهاپرداختینقديبازدهعمومیسطحبیانگرشاخصاین
بهنقدي،بازدهوقیمتشاخصپایهبرقیمتکلشاخصپایهتقسیمازآن

.آیدمیدست
::قیمتقیمتوونقدينقديبازدهبازدهشاخصشاخص
وقیمتتغییراتازواستبورسکلبازدهنشانگرشاخصاینتغییرات

کلشاخصهمانندشاخصاینمحاسبه.میشودمتاثرپرداختی،نقديبازده
.استآنهاتعدیلشیوهدردوآنمیانتفاوتتنهاواستقیمت

::صنعتصنعتشاخصشاخص
میبنديطبقهمختلفیصنایعدرتهرانبورسدرشدهپذیرفتهشرکتهاي

.شودمیمحاسبهجداگانهطوربهصنعتهربرايقیمتشاخصوشوند
.استقیمتکلشاخصشبیهنیزآنمحاسبهفرمول



حجم مبناحجم مبنا

سهمتاکیردقرارمعاملهبایدموردکهسهامیبرگهتعدادحداقل
سهمهرروزانهمبنايحجم.برسدثبتبهقیمتیدرروزدرپایان

تقسیمشرکتمنتشرهسهامکلتعداددرصد20بامعادل
.باشدمیسالکاريروز250بر

سهمتاکیردقرارمعاملهبایدموردکهسهامیبرگهتعدادحداقل
سهمهرروزانهمبنايحجم.برسدثبتبهقیمتیدرروزدرپایان

تقسیمشرکتمنتشرهسهامکلتعداددرصد20بامعادل
.باشدمیسالکاريروز250بر



محاسبه قیمت پایانیمحاسبه قیمت پایانی

میانگین وزنی از معامالت انجام شده: الف

:حجم مبنا: ب

میانگین وزنی از معامالت انجام شده: الف

:حجم مبنا: ب

حجم مبناحجم مبنا= = درصد تعداد سهام شرکتدرصد تعداد سهام شرکت2020 روز کاريروز کاري250250

میانگین وزنی از معامالت انجام شده: الف

:حجم مبنا: ب

میانگین وزنی از معامالت انجام شده: الف

:حجم مبنا: ب



22PPقیمت پایانی روز جاريقیمت پایانی روز جاري
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11PPقیمت پایانی روز قبلقیمت پایانی روز قبل

میانگین وزنی قیمت در روز جاريمیانگین وزنی قیمت در روز جاري

NNتعداد سهام معامله شدهتعداد سهام معامله شده

MMحجم مبنا شرکت مورد نظرحجم مبنا شرکت مورد نظر
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میلیون سهممیلیون سهم100100==تعداد سهام شرکتتعداد سهام شرکت
سهمسهم80،00080،000= = حجم مبناحجم مبنا

ریالریال10،00010،000= = قیمت پایانی روز قبلقیمت پایانی روز قبل
ریالریال10،40010،400= = میانگین وزنی قیمت  روز جاريمیانگین وزنی قیمت  روز جاري

.  .  تعدادسهام معامله شده کمتر از حجم مبنا باشدتعدادسهام معامله شده کمتر از حجم مبنا باشد: : بب
))سهم معامله شده باشد سهم معامله شده باشد 40،00040،000براي مثالبراي مثال((

تعدادسهام معامله شده بیشتر از حجم مبنا باشدتعدادسهام معامله شده بیشتر از حجم مبنا باشد: : الفالف

P٢=10،200

P٢=10،400



آیندهدررودمیانتظارکهاستسهمیمقدار،شناورآزادسهم
آمادهکهاستدارندگانیمالکیتدریعنی.باشدمعاملهقابلنزدیک

.کنندارایهفروشبرايرامناسب،آنقیمتاخذصورتدراند

سهم شناورسهم شناور

آیندهدررودمیانتظارکهاستسهمیمقدار،شناورآزادسهم
آمادهکهاستدارندگانیمالکیتدریعنی.باشدمعاملهقابلنزدیک

.کنندارایهفروشبرايرامناسب،آنقیمتاخذصورتدراند









شــــــــــــــــــرحشــــــــــــــــــرحشـــــــــرطشـــــــــرط
..درایران ثبت شده و داراي تابعیت ایرانی باشد درایران ثبت شده و داراي تابعیت ایرانی باشد تابعیتتابعیت- - 11
..میلیارد ریالمیلیارد ریال55حداقل سرمایهحداقل سرمایه- - 22
..یک سالیک سالفعالیتفعالیتحداقل زمان بهره برداري یاحداقل زمان بهره برداري یا- - 33

حداقل شرایط شرکتها براي پذیرش در بورسحداقل شرایط شرکتها براي پذیرش در بورس

..یک سالیک سالفعالیتفعالیتحداقل زمان بهره برداري یاحداقل زمان بهره برداري یا- - 33

یزان سهام در اختیار سهامداران عمدهیزان سهام در اختیار سهامداران عمدهمم- - 44
در زمان پذیرش، آمادگی عرضه سهام توسط سهامداران عمده به نحوي باشد که در زمان پذیرش، آمادگی عرضه سهام توسط سهامداران عمده به نحوي باشد که 

..سهامدار نباشدسهامدار نباشد1010اختیار کمتر از اختیار کمتر از درصد از سهام شرکت در درصد از سهام شرکت در 9090بیشتر از بیشتر از 
))با تعهد سهامدار عمده، امکان رفع این بند بعد از درج نام شرکت، وجود داردبا تعهد سهامدار عمده، امکان رفع این بند بعد از درج نام شرکت، وجود دارد((

در آخرین سال مالی سود آور بوده و امکان تداوم سود آوري آن در آینده وجود در آخرین سال مالی سود آور بوده و امکان تداوم سود آوري آن در آینده وجود هاي سودآوريهاي سودآوريحداقل دورهحداقل دوره- - 55
..داشته باشدداشته باشد

هاي حسابرسی هاي حسابرسی حداقل دوره ارائه گزارشحداقل دوره ارائه گزارش- - 66
..یک دوره مالی پیش از پذیرشیک دوره مالی پیش از پذیرشتوسط حسابرسان مستقلتوسط حسابرسان مستقل

حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل - - 77
داراییهاداراییها

به تشخیص هیات پذیرش از حد مطلوب به تشخیص هیات پذیرش از حد مطلوب درصد کمترباشد یا درصد کمترباشد یا 2020نباید از نباید از 
..برخوردار باشدبرخوردار باشد

.امکان پذیر می باشد، جزو حداقل شرایط لحاظ نشده است، با توجه به اینکه احراز مابقی شرایط پذیرش در طی مراحل پذیرش و درج نام



Power Pointمرجع تخصصی مقاالت 

Power Pointتخصصی مقاالت مرجع دانلود شده از 
http://pptx.ir

۵٨


