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  در این مقاله می آموزیم:

  
ü  2اصطالحات رایج در بازار سرمایه (شماره( 

  
ü  ،پورتفولیو(پورتفوي)، بازار خرسی و گاوي، ترازنامه، صورت سود و زیان

DPS  ،EPS   ،P/E صف خرید، صف فروش ،  
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  پرتفولیو(پورتفوي)تئوري 
وتیز سرمایه گذاري توسط مارک این تئوريپورتفولیو در زبان فرانسوي به معناي سبد می باشد. 

)Markovits تحت عنوان انتخاب سبد سهام معرفی شد. 1952) در سال 

سک خرید بسیار کمتر از ری ریسک خرید سبد سهام با توزیع مناسب   نظریه این اساس بر 
  دلیل اینکه ریسک سهام مختلف مستقل از یکدیگر است.تک سهم است، به 

به عنوان مثال فرض کنید سبد سهامی از دو سهم که یکی در حالت افزایش نرخ بهره بانکی و  
  دیگري در حالت کاهش نرخ بهره سود می دهد، تشکیل شده باشد.

  1بازار خرسی و گاوي چیست؟

اده، شوند. به عبارت سسرمایه به کار گرفته میاین دو واژه براي مشخص کردن روند کلی بازار 
 »بازار گاوي«گویند هنگامی که بازار رو به رشد باشد و قیمت سهام روندي صعودي دارد می

است. این در حالی است که اگر قیمت سهام روندي نزولی داشته و رکود در اوضاع اقتصادي 
  وند بازار را توضیح دهد.تواند رنامی است که می» بازار خرسی«حاکم شده باشد، 

.  

  
  

                                                           
 روزنامه دنیاي اقتصاد ١
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   ؟ ترازنامه چیست
ذاري گطبیعتا براي یک سرمایه گذار مهم است که بداند شرکتی که قصد دارد در آن سرمایه

آنچه که به  ، چقدر است؟ وهاها و تعهدات شرکت به بانکدارایی، میزان بدهیچه میزان ؛کند

هاي صاحبان سهام، پس از کسر بدهیحقوق عنوان سرمایه سهامداران شرکت یا اصطالحا، 

  چقدر است؟، ماندهاي آن باقی میشرکت از دارایی

  . ترازنامه شرکت قابل مشاهده استدر همه این اطالعات،  

.  
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   چیست ؟ صورت سود و زیان
 صورت سود و زیان، بیانگر میزان سود یک شرکت در پایان سال مالی است

هر اندازه میزان سودآوري یک شرکت در مقایسه با قیمت سهام آن شرکت در بورس، بیشتر 
  سهم باشد. ارزنده بودن باشد، می تواند یکی از نشانه هاي 

  اما چگونه می شود از میزان سودآوري یک شرکت مطلع شد؟ 

شرکت ها موظفند در پایان سال مالی، صورت صورت و زیان خود را منتشر و از این طریق، میزان 
  سودآوري خود را به سهامداران اطالع دهند. 
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EPS )چیست ؟سود هر سهم (   
EPS   ي (مخفف شدهEarn Per Share باشد. )  به معناي سود هر سهم می  

نتشر م تعداد سهامبدست می آورد، بر  مالی خودا که شرکت در پایان سال ر کل سودياگر 
   شده توسط شرکت تقسیم کنیم، عدد حاصل بیانگر سود هر سهم است.

 براي مثال،

، کل سود خالص شرکت در پایان سال صورت سود و زیاناگر براساس اطالعات مندرج در  
 500باشد، سود هر سهم  یک میلیون سهمو تعداد سهام شرکت هم  میلیون تومان 500مالی 
  خواهد بود: تومان

  
  

  

DPS )چیست ؟هر سهم تقسیمی سود (   
DPS   ي (مخفف شدهDivide Per Share باشد. )  به معناي سود تقسیمی هر سهم می  

شرکت ها، لزوما همه سودي را که در پایان سال مالی بدست می آورند، بین سهامداران توزیع 
  نمی کنند و بخشی از آن را براي اجراي برنامه هاي توسعه اي شرکت، نگه می دارند. 

میزان سودي که به ازاي هر سهـم، بین سهامداران توزیع می شود، سود تقسیمی هر سهم یا 
 ویند. می گ DPSاصطالحا 

تصمیم گیري درخصوص میزان تقسیم سود، در مجمع عادي سالیانه و با رأي گیري از سهامداران 
  انجام می شود. 

500،000،000
1،000،000

500 
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سود تقسیمی هر سهم، به افرادي تعلق می گیرد که در زمان برگزاري مجمع شرکت، سهام آن 
  شرکت را در اختیار داشته باشنـد. 

  

P/E  چیست ؟  
P/E  که یا نسبت قیمت به سودP    حرف اول کلمهPrice   وE   حرف اول کلمهEPS    به

  باشد. معناي سود می

بسیار ساده  P/Eمنظور ارزش گذاري سهام است. محاسبه ي  و پراستفادهیکی از افزارهاي قدیمی 
 .  است ر آن عمال دشواراست اما تفسی

آن  )EPS( سود هر سهمیک شرکت به  آخرین قیمت روز سهام P/E، براي محاسبه ي 
  .تقسیم می شود 

  برابر است با: P/Eبه عنوان مثال براي شرکت زیر 

  

http://www.mtaghinejad.ir


 داراي لینک هستند دارآبی رنگ و زیرخطمطالب             )2اصطالحات رایج در بورس (شماره 
 

  

  

  سهام خرید P/Eنباید تنها با اتکا به  
باال یا  P/Eبه اتکاي   صرفامرتکب می شوند خرید سهام   اتی که سرمایه گذاراناشتباهیکی از 

یچ تضمینی وجود ندارد که بعدا به سرعت پایین ه داشته باشد باال P/E اگر سهمی پایین است . 
 االببه سرعت  یچ تضمینی وجود ندارد که بعداه پایین داشته باشد P/E سهمی  نیاید .  اگر

  سهم رو به باال حرکت کند P/Eگاهی ممکن چندین ماه یا سال طول بکشد که یاید.ب

  پیش بینی سود
کنند. یکی از مالی، بودجه سال آینده خود را منتشر میشرکت ها معموال در پایان هر سال 

 مهمترین اطالعات مندرج در بودجه شرکت ها، پیش بینی مقدار سود هر سهم آنان است، 

، به 1392پیش بینی می کند که در پایان سال مالی  1391به عنوان مثال، شرکت الف در پایان سال 
این پیش بینی براي سرمایه گذاران حائز اهمیت بدست آورد.  تومان سود 100ازاي هر سهم، 

  است، زیرا می تواند چشم انداز شرکت را حداقل براي یک سال آینده، مشخص نماید.

  
  

1138
60

18,97 



                www.mtaghinejad.ir 
 

٨ 

  بینی شدهسود پیش تعدیل
شرکت هاي پذیرفته شده در بورس موظفند در دوره هاي سه ماهه عملکرد واقعی خود را بررسی 

با بودجه پیش بینی شده، پیش بینی جدید خود از میزان کرده و ضمن مقایسه عملکرد واقعی 
 سودآوري شرکت را براساس عملکرد واقعی به بازار منعکس کنند. 

تومان سود به  100، 1392به عنوان مثال، شرکت الف پیش بینی کرده است که در پایان سال مالی 
ر ش بینی خود را تغییازاي هر سهم بدست آورد. اما پس از گذشت سه ماه از فعالیت شرکت پی

 هدمی د افزایش )هاي مواد اولیهمثال به دلیل کاهش هزینه( تومان 110ومان به ت 100داده و از 
  یابد.  کاهش )توسط دولت شرکت به دلیل افزایش مالیات( تومان 95باید به و یا 

  می گویند.تعدیل سود چنینی در سود پیش بینی شده را اصطالحا  تغییرات این

تعدیل تومان)  95تومان به  100و دومی (از  تعدیل مثبتتومان)  110تومان به  100اولی ( از 
   نام دارد  منفی

  

  صف خرید

وقتی حجم تقاضا براي یک سهم در بورس، از حجم عرضه آن سهم بیشتر باشد، براي آن سهم 
ه گذاران سرمایصف خرید تشکیل می شود. تشکیل صف خرید براي یک سهم نشان دهنده اقبال 

  به آن سهم است.

کاهش مالیات یا ، آزادسازي نرخ سیمانبراي مثال، انتشار خبري درخصوص 
گذاران براي سودآوري تواند موجب انتظار سرمایهمی هاي خودرو سازشرکت
ي هاهاي سیمانی و در نتیجه، تشکیل صف خرید و افزایش قیمت سهام شرکتشرکت

  .داشتسیمانی را بدنبال خواهد 
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  صف فروش
در نقطه مقابل، وقتی حجم عرضـه یک سهم در بورس، بیشتر از حجم تقاضا براي آن سهم باشد، 

براي سهم مذکور صف فروش شکل می گیرد. تشکیل صف فروش براي یک سهم، می تواند 
  حاکی از بی رغبتی سرمایه گذاران به آن سهـم است.

یا  ،تعرفه واردات خودروهایی لوکسافزایش براي مثال، انتشار خبري درخصوص 
ران براي گذاتواند موجب انتظار سرمایهمی ايهاي رایانهکاهش کارمزد شرکت

و در نتیجه، تشکیل صف  اي ابهام ایجاد کند اي خودرویی و رایانههسودآوري شرکت
  .را بدنبال خواهد داشت ايخودرویی و رایانههاي قیمت سهام شرکت کاهشو  فروش

 
وال بالفاصله پس از انتشار یک اطالعات حائز اهمیت درخصوص سهام، صف خرید یا فروش معم

   .شودبراي آن سهم تشکیل می

  
  

            محسن تقی نژاد نگارنده:
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