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  در این مقاله می آموزیم:
ü هاي تحلیلی در بازار بورس کدامند؟انواع روش 

ü معرفی تحلیل بنیادي 

  

  



                www.mtaghinejad.ir 
 

٢ 

  گذاريدر سرمایه تحلیل بنیادي معرفی شیوه
ل اقدام به خرید لیفردي که بدون تح .موفق باید قدرت تحلیل باالیی داشته باشد گذارسرمایهیک  
 کند.یممعلوم تیر اندازي که در اتاق تاریک به سوي هدف نا کند مانند فردیستفروش سهام می و

  . به هدف برخورد کند بسیار کم است در چنین شرایطی احتمال این که تیر

ورس ي تحلیل سهام ببرا هاییشود که چه شیوهمیاما از تحلیل که بگذریم این موضوع مهم مطرح 
  :صلی براي تحلیل در بورس مطرح استا وجود دارد؟ در یک طبقه بندي کلی دو شیوه

  تحلیل بنیادي   -1
  تحلیل تکنیکال یا فنی  -2

عوامل اصلی و موثر بر قیمت  گذارسرمایههمان طور که از اسمش مشخص است  تحلیل بنیادي
ت که آیا سهام شرک کندمی گیريتصمیماین اساس  و بر دهدمیسهام شرکت مورد بررسی قرار 

ام وامل بر قیمت سه؟ به طور کلی سه دسته از عگذاري مناسب است یا خیرسرمایهمذکور براي 
  : شرکت موثر است

قوانین  جه سالیانه ودبو  ،هاي کالن کشورمل محیطی مثل وضعیت اقتصادي و سیاسی، سیاستعوا-1
  و مقررات 

 ،گذاري محصوالت، میزان عرضه و تقاضا براي محصولنحوه قیمت مثلعوامل مرتبط با صنعت  -2
  در صنعت  گذاريسرمایهرقابتی یا انحصاري بدون صنعت و حجم 

 هايها و بدهیمیزان سودآوري شرکت وتداوم آن، وضعیت دارایی عوامل درونی شرکت مثل -3
داران وترکیب سهام اي شرکت) و طرح هاي توسعه Eبه  Pمد سهم (شرکت، نسبت قیمت به درآ

  شرکت 
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ارزش  ار بر قیمت سهام شرکتگانه اثر گذاز تحلیل عوامل سه بعد گذارسرمایهدر تحلیل بنیادي 
سپس با مقایسه ارزش ذاتی آن شرکت  کند.می، اصطالحا ارزش ذاتی آن شرکت را تعیین واقعی

بیعتا اگر . طکندمی ريگیتصمیمبا قیمت فعلی آن در خصوص خرید و فروش یا نگهداري آن سهم 
ارزش واقعی سهم از قیمت فعلی آن سهم در بازار بیشتر باشد آن سهم امکان  گذارسرمایهاز دید 

  . آیدبراي خرید به حساب میمناسبی   گزینه رشد بیشتري دارد و آن سهم

ن آن یبنابرا ،ارزش واقعی سهم از قیمت فعلی سهم در بورس کمتر باشد گذارسرمایهاگر از دید 
ن سهمی را چنی گذارسرمایهبلکه اگر  ؛سهم اصطالحا گران است و نه تنها براي خرید مناسب نیست

  . شددر اختیار داشته باشد بهتر است آن را بفرو

  
ن خرید و توما 250ورس در حال حاضر با قیمت به عنوان مثال فرض کنید سهام شرکت الف در ب

کند و یمبا استفاده از تحلیل بنیادي ارزش واقعی سهم الف را محاسبه  گذارسرمایه شود.میفروش 
تومان ارزش دارد طبیعتا در این حالت  300رسد هر سهم این شرکت حداقل به این نتیجه می
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۴ 

چون از دید آن فرد قیمت فعلی این  کند؛مینسبت به خرید سهام شرکت الف اقدام  گذارسرمایه
  .تر استتومان ارزان 50ش واقعی آن حداقل ارز سهم در بورس در مقایسه با

بعد از تحلیل قیمت سهام الف به این نتیجه برسد که سهام این  گذارسرمایهحال اگر در همین مثال  
 کندمیي از از خرید سهام شرکت الف خوددارتومان ارزش ندارد نه تنها  200شرکت بیشتر از 

  .کندیمودس داشته باشد نسبت به فروش این سهم اقدام خ گذاريسرمایهبلکه اگر این سهم در سبد 

تومان است و  250اگر تحلیل هاي بنیادي بیانگر این باشند که ارزش واقعی هر سهم شرکت الف  
تفاوتی بین ارزش واقعی و قیمت سهم در بورس وجود ندارد در خرید یا فروش این سهم هیچ گونه 

  .شودمیبه قیمت واقعی در بورس معامله  چون سهم ،ندارد گذارسرمایهسودي براي 

  
توانیم ارزش واقعی یک سهم را با روش تحلیل بنیادي محاسبه کنیم پس چطور سهام اما وقتی می

ه کسب سود و زمین شوندمیبا قیمت بیشتر یا کمتر از ارزش واقعی در بورس معامله  هاشرکتبرخی 
  ؟ ندکمیان ایجاد گذارسرمایهیا احیانا ضرر براي 
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 .همواره دستخوش تغییر است هاشرکتگذار بر قیمت سهام عوامل اثر اوالپاسخ این است که 
میان  این دراست.  بنابراین ارزش واقعی سهام شرکت هم به صورت مستمر در حال تغییر

انی موفق هستند که زودتر از دیگران تبعات ناشی از تغییر عوامل موثر بر قیمت سهام را گذارسرمایه
  .. کنندمیتحلیل و ارزش واقعی سهم را ارزیابی 

د زیادي به تا ح تحلیل بنیادي و محاسبه ي ارزش واقعی سهم بر اساس آن امري نسبی است و ثانیا
ش این میزان فرو کندمید شرکت الف اعالم . فرض کنیگذاران وابسته استسرمایهنوع تحلیل 

ان گذارسرمایهدر این حالت برخی از .درصد افزایش خواهد داشت  30شرکت در سال جاري 
ممکن است تصور کنند که افزایش فروش شرکت منجر به افزایش سوآوري و در نتیجه رشد قیمت 

درصدي  30ان افزایش گذارهسرمایدر حالی که به اعتقاد گروه دیگري از  شود.میسهام شرکت 
ونه تنها موجب سودآوري  شودمیدرصدي هزینه هاي شرکت  50فروش شرکت منجر به افزایش 

   دهد.میبلکه میزان سود شرکت را کاهش  شودمیشرکت ن

  

  هاي بعد باشید :)همراه ما در قسمت

  

  

  

   آمنه هاشمی                            ن تقی نژادمحس نگارنده:

  


