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 پیشگفتار

ها برای حفظ ارزش پول و کسب سود است. این بازار نسبت به گذاری در بورس یکی از بهترین روشسرمایه

توان به شفافیت، قابلیت نقدشوندگی باال، کمک به ها میبازارهای موازی مزایای متعددی دارد که از جمله آن

ها یکی شود و دغدغه همه آنگذاران بورس افزوده میتعداد سرمایه اقتصاد مولد و ... اشاره کرد. روز به روز بر

است: کدام سهم را برای خرید انتخاب کنیم؟ چه زمانی سهم را بخریم و چه زمانی بفروشیم که بیشترین سود 

 اند.های تحلیلی برای پاسخ به این سواالت پدید آمدهرا به دست آوریم؟ روش

های مختلف سعی دارند رفتار ای هستند که با استفاده از دادهل دو روش عمدهتحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکا

ها را با استفاده از بینی کنند. هر کدام به اصولی معتقد هستند و اوضاع بازار و سهمها را پیشقیمت سهم

به نمودارها کنند. تحلیل بنیادی بر ارزش ذاتی سهم تکیه دارد و تحلیل تکنیکال، های خاصی تحلیل میداده

 و موافقان و مخالفانی دارند.  . هر یک از این دو مزایا و معایبکندهای آماری توجه میو داده

 ،گیرددر این نوشتار اصول تحلیل بنیادی را بررسی و مهمترین ابزارهایی را که در آن مورد استفاده قرار می

یکرد کامال تخصصی است و فراگیری آن به کنیم. در نظر داشته باشید که تحلیل بنیادی یک رومعرفی می

ای درآمدی بر تحلیل بنیادی در نظر بگیرید؛ مقدمههای تخصصی نیاز دارد. این متن را به عنوان پیشآموزش

های مختلف هایی که در وب سایتکند. این آشنایی برای درک تحلیلکه شما را با ادبیات این تحلیل آشنا می

 ت.ضروری اس ،دنشومنتشر می

های آموزشی کارگزاری توانند در دورهافرادی که عالقه دارند تحلیل بنیادی را به صورت تخصصی بیاموزند، می

گذاران را از ابتدای مسیر آموزش اند و سرمایهها برای سطوح مختلف طراحی شدهآگاه شرکت کنند. این دوره

  کنند.گر موفق، همراهی میبورس تا تبدیل شدن به یک معامله
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 تحلیل بنیادی چیست؟

 

علم معامالت بورس اوراق ای است و در ( در لغت به معنای بنیادی و پایهFundamental« )فاندامنتال»

های بورسی در سطح خرد و کالن شود که به بررسی همه جانبه شرکتبه نوعی تحلیل گفته میبهادار، 

همواره نیازمند بررسی همه جانبه  …اوراق بهادار، طال، مسکن وگذاران در هر بازار اعم از پردازد. سرمایهمی

گذاری و روند آینده آن هستند. برای انجام این تحلیل باید از اخبار جهان، وقایع های سرمایهها و هزینهفرصت

 سیاسی و اقتصادی مطلع باشیم.

های مالی ی مندرج در صورتتحلیل بنیادی یک نوع روش تجزیه و تحلیل است که بر اطالعات و آمار کلید

ها، آمار اقتصاد کالن کشور و عوامل تاثیرگذار بر صنایع مختلف تمرکز دارد؛ لذا در آن خرید و فروش شرکت

 گیرد.سهام یا هر نوع دارایی، پس از بررسی اطالعات کامل در خصوص عوامل ذکر شده، صورت می
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ها اقتصادی خرد و کالن، به بررسی ارزش بنیادین دارایی در این فرایند با توجه به متغیرهای اقتصادی و غیر

های کنیم که داراییهای ارزشمندی را شناسایی میپردازیم و از این طریق شرکتبینی روند آینده آن میو پیش

با ارزش، ترازنامه قوی و منطقی و همچنین ثبات در روند سودآوری دارند. ارزش سهام یک شرکت با توجه به 

 ای آن بیشتر یا کمتر باشد.تواند از ارزش ترازنامهشود میای که برای رشد آن شرکت پیش بینی میآینده

گذاران از طریق تحلیل اخبار و بررسی وضعیت عوامل موثر بر بازار، استراتژی خودرا برای ورود یا خروج سرمایه

عاتی بیشتری را نسبت به تحلیل تکنیکال کنند. تجزیه و تحلیل به این شیوه زمان و منابع اطالاز آن تعیین می

گذاران قابل ها، ارزش ذاتی دارند که به وسیله سرمایهنیاز دارد. فرضیه تحلیل بنیادی این است که دارایی

ها بازده مورد انتظار و سطح برآورد است. این ارزش تابعی از یک سری متغیرهای بنیادی است که ترکیب آن

شود، با ارزش جاری مورد مقایسه کند. ارزش ذاتی که از این طریق برآورد میریسک خرید آن را تعیین می

 گیرد. اگر ارزش بازار کمتر از ارزش ذاتی محاسبه شده باشد، زمان خرید آن است.قرار می

 افتد.بر است و در بلند مدت اتفاق میشوند بر نوسان قیمت، زمانتاثیر عواملی که در تحلیل بنیادی بررسی می

 شود:نابع این شیوه تحلیل شامل موارد زیر میم

 های های مالی، ظرفیت مورد استفاده، طرحها و صورتاطالعات وسیعی از درون شرکت مانند نسبت

 .…ای و توسعه

  اطالعات بیرون از شرکت مانند نرخ سودبانکی، تورم، نرخ ارز و…. 

گذار بتواند با توجه به این است که سرمایه اما هدف از تحلیل بنیادی چیست؟ هدف نهایی تحلیل بنیادی

گذاری شده است یا ارزشی کمتر از قیمت فعلی سهم به این نتیجه برسد که سهم بیش از ارزش خود قیمت

 قیمت بازار دارد.

شود که سهم کم اصطالح گفته میآمده بیشتر از قیمت فعلی سهم در بازار باشد، به دستاگر ارزش ذاتی به

رود سهم رشد کرده و حباب منفی خود را پر ی شده است و دارای حباب منفی بوده که انتظار میگذارقیمت

گذاری شود که سهم باالتر قیمتکند؛ در مقابل اگر ارزش ذاتی سهم کمتر از قیمت فعلی بازار باشد گفته می
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آن کاهش یابد. تحلیل  رود که قیمت بازارشده است و اصطالحا سهم دارای حباب مثبت بوده و انتظار می

تواند عالوه بر سهام، برای ارزیابی هر نوع اوراق بهادار دیگری مانند اوراق بدهی یا مشتقه نیز بنیادی می

 مورداستفاده قرار گیرد.

 تحلیلگر بنیادی کیست؟

امل تحلیلگر بنیادی کسی است که ارزش ذاتی سهام یا هر نوع دارایی دیگر را از طریق مطالعه و بررسی عو

های مالی، وضعیت کلی ها و نسبتخرد و کالن اقتصادی و غیراقتصادی از جمله: مدیریت شرکت، صورت

تاثیر  تحلیلگر اخبار و اطالعات منتشر شده را از نظر کند.اقتصاد کشور و وضعیت صنایع مختلف، تعیین می

ل مناسب )خرید و فروش یا منفی یا مثبت بر قیمت سهام شرکت، بررسی کرده و با توجه به آن عکس العم

 دهد.انتظار( نشان می

ها تحلیلگران بنیادی معتقدند قیمت بازار یک سهم، ممکن است با ارزش واقعی آن متفاوت باشد. هدف آن

آور، از طریق ارزیابی ارزش ذاتی و مقایسه آن با قیمت روز های کسب سود و یا شرایط زیانرصتشناسایی ف

ها، فروش، ساختار سرمایه شرکت، سهم ها، بدهیبنیادی فردی است که به بررسی داراییتحلیلگر  سهام است.

پردازد و در نهایت ارزش واقعی سهام را های مشابه میاز بازار، عملکرد مدیریت، و مقایسه آن با سایر شرکت

شوند. کاری که یک یاقتصادی نیز ارزیابی م زند. در این بررسی عوامل خرد و کالن اقتصادی و غیرتخمین می

 کند.دهد این است که علت و چرایی تغییرات قیمت را کشف میتحلیلگر انجام می

 تحلیلگران بنیادی به چه اصولی اعتقاد دارند؟

توان برای ورود به قیمت بازار دارایی ممکن است با قیمت واقعی آن متفاوت باشد. با کشف قیمت واقعی می

یمت بازار یک دارایی هر قدر هم با ارزش ذاتی آن متفاوت باشد، باز هم به گذاری تصمیم گرفت. قسرمایه

کند . اگر ارزش ذاتی برآورد شده از ارزش بازار دارایی کمتر باشد، به این معنی است سمت آن میل پیدا می

رزش واقعی شود و در میان مدت به سمت اکه دارایی با قیمتی باالتر از ارزش واقعی خود در بازار معامله می

 گذاری است.یابد. لذا موقعیت خروج از سرمایهمیل کرده و کاهش می
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اما چنانچه قیمت ذاتی دارایی بیشتر از قیمت بازار باشد، قیمت دارایی در میان مدت به سمت قیمت واقعی 

نظر داشتن  گذاری مناسب است. با دریابد. در نتیجه فرصت برای ورود به سرمایهخود میل کرده و افزایش می

های این اصل و همچنین  درنظرگرفتن وضعیت اقتصادی کشور و عوامل تاثیرگذار بر صنایع مختلف و شرکت

 بینی کنیم.توانیم ارزش آتی دارایی را پیشموجود، می

ارزش واقعی)ذاتی( سهام یا دارایی، ناشی از سودآوری آن است. مالک تعیین آن، عواملی نظیر: تجزیه و تحلیل 

های مالی شرکت، پیش بینی مدیریت برای چند سال آینده شرکت و تاثیر عوامل سیاسی و اقتصادی تصور

بر عرضه و تقاضا است. تحلیلگران بنیادی معتقدند اگر اقتصاد یک کشور قوی باشد، پول آن کشور قوی است 

ها به خرید و یا فروش بررسیگذاری در آن باز است. بنابراین سهامداران پس از انجام این و راه برای سرمایه

 کنند.سهام اقدام می
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های مختلفی است که در یک صنعت فعالیت مالک تحلیلگران بنیادی، مقایسه اطالعات درون و بیرون شرکت

در تحلیل بنیادی، اقتصاد و  کنند.کنند و بر اساس این قیاس، نسبت به خرید سهام یک شرکت اقدام میمی

کنند. در ابعاد محدودتر، صنایع ها، به عنوان یک کل بررسی میعوامل کالن تاثیرگذار بر آن بازار را با توجه به

شوند. در حوزه تخصصی و های مختلف بر اساس عوامل تاثیرگذار و چشم انداز آینده، بررسی میو بخش

مختلف در  های مالیها و نسبتهای موجود در صنعت و تجزیه و تحلیل صورتتر، به بررسی شرکتکوچک

 پردازند.ها میآن

 اهداف تحلیل بنیادی چیست؟

دانیم ارزش ذاتی یک دارایی با ارزش هدف تحلیل بنیادی یافتن ارزش ذاتی یک دارایی است. همانطور که می

گیرد( متفاوت است. هدف کشف قیمت واقعی بازار )ارزشی که در حال حاضر در بازار مورد معامله قرار می

 و بررسی میزان تفاوت آن با ارزش مورد معامله است. سهام یا دارایی

 منظور از ارزش ذاتی چیست؟

طور کامل ارزش واقعی سهم را نشان  یکی از مفروضات اولیه تحلیل بنیادی این است که قیمت بازار سهام، به

خرید و دهد. در مفاهیم بنیادی ارزش واقعی همان ارزش ذاتی است. برای مثال تصور کنید که قیمت نمی

ریال باشد، پس از انجام تحلیل بنیادی ممکن است شما دریابید که ارزش  2،۰۰۰فروش )قیمت بازار( سهمی 

 ریال است و درنتیجه سهم پتانسیل رشد دارد. 2،۵۰۰ذاتی آن 

توجهی کمتر از ارزش ذاتی خود در حال معامله شدن طور قابلخرید که بهواضح است که شما سهمی را می

کند بازار در بلندمدت شود تا دومین فرض تحلیل بنیادی را در نظر بگیریم که بیان میین مورد سبب میباشد. ا

 ها را به تعادل برساند.دهد تا قیمتنسبت به تحلیل بنیادی واکنش نشان می
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از آنچه گوید سهام با ارزشی بیشتر اگر ارزش بازار یک سهم بیش از ارزش واقعی آن باشد، تحلیل بنیادی می

اما اگر ارزش ذاتی از ارزش بازار بیشتر باشد،  ؛ود و تصمیم به فروش آن منطقی استشواقعیت دارد معامله می

 شود و در این زمان تصمیم به خرید مناسب است.سهم با قیمتی کمتر از ارزش واقعی معامله می

 گران بنیادیگانه تحلیلاهداف سه

ارزش واقعی با ارزش  یی مورد نظر و پیش بینی روند آینده آن و مقایسهتعیین ارزش فعلی سهام یا دارا -1

 مورد معامله

 هاارزیابی و بررسی عملکرد شرکت -2

 گذاری در آن به دنبال دارد.هایی که سرمایهارزیابی عملکرد داخلی شرکت و همچنین ریسک -۳

 رویکردهای موجود در تحلیل بنیادی

 حله اساسی وجود دارد:مر 4در انجام تحلیل بنیادی 

 بررسی وضعیت کلی اقتصاد کشور 

 بررسی وضعیت صنعت 

 بررسی وضعیت شرکت 

 ارزشگذاری سهام شرکت 

 رویکرد کلی برای آن وجود دارد. 2یک از مراحل فوق نقطه آغاز تحلیل است، نکته: با توجه به اینکه کدام

 دیدگاه کل به جز )از باال به پایین(: 

در این رویکرد، تحلیلگر ابتدا به بررسی وضعیت کلی اقتصاد کشور و عوامل کالن تاثیرگذار بر آن )اقتصادی یا 

گذاری رفته و عوامل سرمایهتر غیر اقتصادی( می پردازد. سپس به سمت تحلیل صنایع و حوزه های تخصصی

نسبی است و تحلیلگر  ها ل از این بررسیکند. اطالعات حاصگذار بر بازار و صنایع مختلف را بررسی میتاثیر
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کند. در بخش نهایی تحلیلگر به ها را با یکدیگر مقایسه میبا توجه به عوامل تاثیرگذار بر صنایع مختلف، آن

ها می پردازد. در این قسمت عوامل درونی و گذاری در آنها و ریسک سرمایهبررسی وضعیت مالی شرکت

های مالی آن تاثیرگذار است، های موجود در صورتبازار محصول، مدیریت و آیتمبیرونی که بر عملکرد شرکت، 

 شوند.بررسی و با هم مقایسه می

ها را با یکدیگر مقایسه ای و نسبی بوده و تحلیلگر وضعیت شرکتاطالعات این بخش از تحلیل نیز مقایسه

مقایسه قرار گیرند. به عنوان مثال یک های موجود در یک صنعت باید مورد کند. باید توجه داشت شرکتمی

توان با یک شرکت نفتی مقایسه کنیم. در نهایت ارزش واقعی سهام شرکت محاسبه شرکت مخابراتی را نمی

 شود.می

 دیدگاه جز به کل )پایین به باال(: 

یی را بررسی های دارای پتانسیل، تهیه کرده و سپس معیارهادر این دیدگاه، تحلیلگر ابتدا فهرستی از شرکت

های مالی، گزارش حسابرسین، سود ها و نسبت(، صورتP/Eنظیر: نسبت قیمت به سود هر سهم ). کندمی

تقسیمی، رشد سود و رشد شرکت، نقدینگی شرکت، اخبار و اطالعات درون شرکتی و ارزش سهام. شرکتی 

بعد از انتخاب  شود.، انتخاب میگذای داردتری برای سرمایهتر و شرایط مناسبهای مالی منطقیکه صورت

پردازیم. نرخ رشد صنعت، جایگاه صنعت شرکت، به بررسی وضعیت صنعتی که شرکت در آن فعالیت دارد می

 عواملی هستند که در بررسی وضعیت یک صنعت باید تحلیل شوند. …در اقتصاد کشور، چرخه عمر صنعت و 

گذاری در آن، به بررسی در ابعاد صالح بودن سرمایه که صنعت مورد نظر بررسی شد و در صورت پس از آن

پردازیم. در این قسمت با ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر وضعیت کلی تر در بخش اقتصاد کالن کشور میوسیع

گذاری در شرایط کنیم؛ نظیر: تورم، رکود، نرخ بیکاری، منطقی بودن یا نبودن سرمایهاقتصاد را ارزیابی می

 .…فعلی و

 کند.یلگر با توجه به هدف خود، یکی از دیدگاه های موجود را انتخاب میتحل
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های صنعتی با یکدیگر و در هر یک از رویکردهای ذکر شده، اطالعات مورد بررسی نسبی هستند. یعنی بخش

 شود.های مشابه دیگر مقایسه میاطالعات هر شرکت نسبت به شرکت

 در یک حوزه صنعتی فعال باشند. کنیم، بایدهایی را که مقایسه میشرکت

 ابزارهای تحلیل بنیادی چیست؟

ها، تصمیمات مجامع های رسمی سازمان بورس، اطالعیهاخبار، گزارشات، شایعات، اطالعات منتشره در سایت

ها را در دوگروه کلی توان آنشود که میابزار مورد استفاده در تحلیل بنیادی شامل محسوب می …و

 و ابزار مالی طبقه بندی کرد.ابزاراقتصادی 

 ابزار اقتصادی: 

شود.  ابزار اقتصادی در سطح خرد رفتار تولیدکننده و مصرف این ابزار در دو سطح خرد و کالن استفاده می

کند و سعی بر این دارد، روند آینده درآمدزایی شرکت و حتی صنعت را بررسی کند. در کننده را بررسی می

ها بر سودآوری صنایع مختلف و درنتیجه وضعیت آینده تر پولی و مالی و تاثیر آنسطح کالن عوامل وسیع

 شود.قیمت سهام شرکت بررسی می

 ابزار مالی: 

شود. از جمله آوری اطالعات درون شرکتی و محاسبه ارزش واقعی سهام، استفاده میاین ابزار به منظور جمع

های مالی و بازار، درآمد ساالنه، سهم از ها و صنایع، نسبتهای مالی شرکتها و گزارشتوان به صورتآن می

 اشاره کرد.  …ها و گذاری سهام و داراییبازار، ارزش

 و ضعف تحلیل بنیادی نقاط قوت

 نقاط قوت: 

 گذاری با دیدگاه بلند مدت کارایی مناسبی دارد.تحلیل بنیادی برای انجام سرمایه 
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 های ها و رخدادهای واقعی، بینش صحیحی از شرکتاین شیوه تحلیل با تکیه بر اطالعات مالی شرکت

 دهد.ارزشمند ارائه می

 ها را بررسی کرده و دیدگاه تحلیلی جامعی و سود شرکت های کلیدی درآمدتحلیل فاندامنتال، محرک

 دهد.گذاران میبه سرمایه

 های متعدد بندی سهام شرکتتحلیل بنیادی به دلیل تفکیک صنایع مختلف، درک مناسبی از گروه

ها عموماً جا که سهام شرکت دهد. از آنگذاران ارائه میبا توجه به حوزه فعالیتشان به سرمایه

 دهد.گذار میگروهی دارند، این شیوه، نگرش صحیحی به سرمایه هایحرکت

 :نقاط ضعف 

 ها به دست این شیوه تجزیه و تحلیل، بینش صحیح و کاملی از وضعیت اقتصاد، صنایع و شرکت

شود که ممکن است نتیجه تحلیل تهیه شده،  به دلیل بر میدهد. اما گاه این بررسی آنقدر زمانمی

 شود. گذشت زمان منسوخ

 دهد در تعیین ارزش ذاتی سهام، مفروضات و ضرایب خاصی که تاثیر عوامل مورد بررسی را نشان می

دخالت دارند. این مفروضات و ضرایب در روشهای مختلف ارزشگذاری متفاوت بوده و کامالً تحت تاثیر 

گذاری فروضات، ارزشنگرش تحلیلگر قرار دارد. بر همین اساس اکثر تحلیلگران بنیادی با تغییر این م

 کنند.های متعدد شامل خوش بینانه و بدبینانه مطرح میدارایی را در حالت

 گذاران را به سمت برخی از تحلیلگران گرایش خود به خرید یا فروش را در تحلیل تاثیر داده و سرمایه

 دهند.خاصی سوق می

 شود که این امر به زمان و یدر شیوه تحلیل بنیادی حجم بسیار زیادی از اطالعات جمع آوری م

 نیروی زیادی نیاز دارد.

 گذاری میان مدت و بلند مدت بیشتر تاثیر گذار نبوده و برای سرمایه این تحلیل در کوتاه مدت معموال

 کارایی دارد.
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 های مالی مورد استفاده در تحلیل بنیادیمهمترین صورت

 

های مالی ها، ارزیابی صورتت مالی و سوددهی شرکتاولین گام و یکی از مهمترین معیارهای سنجش وضعی

های شرکت خواهد بود. لذا برای ارزیابی ها و بدهیها است که منعکس کننده اطالعات مالی و شرایط دارائیآن

های مالی ضروری دهنده این صورتها و موسسات تجاری، شناخت عناصر و اجزای تشکیلوضعیت مالی شرکت

ها )ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش های مالی اساسی شرکتبه بررسی صورتاست. در این مطلب 

 وجوه نقد، صورت سود و زیان جامع( و شناخت اجزای اصلی آن خواهیم پرداخت.

گذاری شرکت هستند و موارد مهم و های سرمایهای از عملیات تامین مالی و فعالیتهای مالی خالصهصورت

دهند. این گذاران و اعتباردهندگان قرار میسرمایه گیری در اختیاررا برای تصمیم اطالعات پرکاربردی

 :هاصورت

 .حاصل فعالیت واحد تجاری در یک دوره زمانی مشخص هستند 

 شوند.ها بر اساس استانداردهای مشخص و منطبق با اصول حسابداری تهیه میاین گزارش 

 گیرند.استفاده قرار میها مورد بینی و مقایسه شرکتبرای پیش 
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های مالی به عنوان هدف مطرح است، ارائه اطالعاتی پیرامون  وضعیت مالی، عملکرد مالی آنچه در تهیه صورت

کنندگان بندی شده است به نحوی که برای غالب استفادهواحد تجاری به صورت خالصه و طبقهپذیری و انعطاف

 سودمند باشد.شان ها در اتخاذ تصمیماتاز این گزارش

های مالی اساسی عبارتند از ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد، صورت چهار صورت 

 های مالی نیز از اهمیت بسزایی برخورداند.های پیوست هر کدام از صورتسود و زیان جامع، یادداشت

 های مالی عبارتند از:مفروضات مورد توجه در صورت

 شوند.مالی با استفاده از سیستم حسابداری تعهدی و اصل تطابق تهیه می هایصورت -1

 شوند.های مالی با فرض تداوم فعالیت شرکت تهیه میصورت -2

 شوند.کاری تهیه میهای مالی با فرض محافظهصورت -۳

 های ضمیمه وجود دارد.الزام به افشای کامل هر گونه ارقام یا اعداد اضافی در یادداشت -4

 ترازنامه

های مالی اساسی است که منعکس کننده اقالم دائمی واحد تجاری در پایان یک دوره ترازنامه جزو صورت

 شود:ای از موارد زیر معموال پایان سال مالی شرکت ارائه میزمانی مشخص است. در این گزارش خالصه

 هاییدارا ✅

 هایبده ✅

 یه و حقوق صاحبان سهامسرما ✅
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کند یک شرکت چه میزان دارایی ) زمین، ساختمان، وجه نقد و ..( و چه میزان در حقیقت ترازنامه بیان می

 دارد.( …های پرداختنی و بدهی )حساب

دهد، آن را صورت از آنجا که ترازنامه وضعیت مالی شخصیت حقوقی شرکت را در زمانی مشخص را نشان می

نامند. این صورت مالی اطالعالتی درباره وضعیت مالی شرکت میشرایط مالی یا صورت وضعیت مالی هم 

پذیری شرکت مورد دهد که دربردارنده اطالعات مهمی از ساختار مالی و میزان نقدینگی و انعطافنمایش می

 نظر است.

 وضعیت مالی در بردارنده موارد زیر است:

 منابع اقتصادی تحت کنترل 

 ساختار مالی شرکت 

 میزان نقدینگی 

 هاوان بازپرداخت بدهیت 

 ظرفیت سازگاری با محیط عملیاتی شرکت 
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های جاری نیستند؛ بلکه بهای دهنده ارزشهای مختلف نشانهای ارائه شده در ترازنامه در حسابنکته: ارزش

 کنند.شده تاریخی را منعکس میتمام

 اجزای اصلی ترازنامه:

 هادارایی -الف

 هابدهی -ب

 سرمایه -ج

گیرد که به آن معادله حسابداری ها بر پایه معادله زیر قرار میبه اجزای مذکور، اساس ترازنامه شرکتبا توجه 

 گویند:می

 هاها= داراییسرمایه+ بدهی

 پردازیم:حال به معرفی هر یک از اجزای این معادله می

 (Assetها )دارایی -الف

شود. برای این که یک قلم بتواند یک شرکت گفته میدارایی در واقع به اموال یا منابع اقتصادی متعلق به 

 های زیر را دارا باشد:دارایی محسوب شود باید ویژگی

 .منبع اقتصادی باشد یعنی برای واحد تجاری منافع آتی داشته باشد 

 .در تسلط مالکانه واحد تجاری باشد 

 .قابل تبدیل به پول باشد 

زمین، ساختمان، موجودی نقدی و موجودی کاال، یا به صورت  تواند عینی و مشهود باشد مثلها میدارایی 

 حقوق مالی و امتیازات غیر قابل رویت، مثل سرقفلی. هچنین دارایی ممکن است ثابت یا جاری باشد.

 شوند.بندی میهای جاری دستههای ثابت و داراییهای موجود در ترازنامه به دو گروه کلی داراییانواع دارایی
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ها ها هستند که قدرت نقدشوندگی باالیی دارند. ویژگی اصلی این داراییی جاری گروهی از داراییهادارایی

شوند. بدیل میطور مستقیم یا طی یک فرایند یا چرخه عملیاتی به وجه نقد ت این است که یا در کوتاه مدت به

دت، اسناد دریافتنی، بدهکاران، مهای کوتاهگذارید، بانک، سرمایهجاری شامل؛ وجه نق هاییانواع دارایی

ها واوراق بهادار قابل فروش هستند. الزم به توضیح است که وجه نقد و بانک ماهیت نقدشوندگی در موجودی

های در گردش هم گفته های جاری، سرمایه در گردش یا داراییصورت ذاتی دارند. به دارییکوتاه مدت را به

آوری وجه ری و خرید مواد خام برای تولید کاال و خدمات شروع و با جمعگذاشود. چرخه عملیات از سرمایهمی

 یابد.نقد از طریق فروش کاال یا خدمات پایان می

 

 های جاری:اجزای دارایی

هایی که فورا قابل تبدیل به وجه نقد های بانکی و داراییوجه نقد و بانک: پول رایج، اسکناس، سکه، سپرده

 ها قرار دارند.ز داراییهستند، در این گروه ا

ولی اند مات شرکت را خریداری کردهجود( نزد مشتریانی که کاال یا خدمانده )مواسناد دریافتنی: مبالغ باقی

 اند.ها وجهی پرداخت نکردههنوز برای آن
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 ست.موجودی کاال: ارزش ریالی مواد خام، در جریان ساخت و کاالی ساخته شده است که هنوز فروش نرفته ا

اوراق بهادار قابل فروش: این اوراق بهادار، اوراقی هستند که در زمان نیاز به وجه نقد به سهولت معامله شده و 

  شود.به وجه نقد تبدیل می

رود در چرخه عملیاتی شرکت به وجه نقد تبدیل های غیر جاری هستند که انتظار نمیهای ثابت، داراییدارایی

ها کلیه اقالم سمت این گروه از دارایی گویند.های بلندمدت یا غیر جاری نیز میدارایی ها را شوند. این دارایی

 شود.غیر از عناوین دارایی جاری شامل میها( را بهراست ترازنامه )دارایی

 ها:های این نوع از داراییویژگی

ها در کوتاه کردن این داراییبرخالف دارایی جاری فاقد قدرت نقدشوندگی باال هستند و شرکت تصمیم به نقد 

 مدت ندارد.

طور مستقیم در فرایند تولید مشارکت دارند و یا اینکه ه ها مولد هستند؛ به این معنا که باین گروه از دارایی

 …عنوان مثال ماشین آالت تولیدی، ساختمان وکنند. بهبرای تولید تسهیالت مهم و اساسی ایجاد می

 زمین دارای استهالک هستند. غیر از های ثابت بهدارایی

گذاری بلند مدت در شرکت است.  دهنده سرمایههای ثابت نامشهود نوعی از دارایی ثابت است که نشاندارایی

 ها است.حق اختراع و سر قفلی از جمله این نوع دارایی

 (Liabilityها )بدهی -ب

گروه بدهی  2طور کلی ه در ترازنامه ب شود.ها تعهدات شرکت به بستانکارانش محسوب میطور کلی بدهیه ب

 وجود دارد:

تر های جاری تعهداتی هستند که باید در طول یک چرخه عملیاتی یا یک سال مالی هر کدام طوالنیبدهی

گیرد. این ها اقالمی که سر رسید کمتر از یک دوره مالی دارند قرار میاست، پرداخت شوند. این گروه از بدهی

شوند. زیرا هر  تسویههای جاری های جاری قرار دارد و باید از محل داراییمقابل دارایی بخش از ترازنامه در
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رود برای تسویه تعهدات جاری وام یا مطالبات بستانکاران دو این گروه دارای سررسید مشابه بوده و انتظار نمی

توان به ها می. از جمله این بدهیشرکت اقدام به فروش زمین ، ساختمان یا سایر اقالم دارایی ثابت خود نماید

 های تعهد شده مثل حقوق و دستمزد اشاره کرد.ها و هزینهبستانکاران، اسناد پرداختنی، وام

توانند در مدت بیشتر از یک ها، گروهی از تعهدات شرکت است که میهای بلندمدت این دسته از بدهیبدهی

ها با هدف ا بیشتر از یک سال است. این گروه از بدهیهسال پرداخت شوند. در نتیجه سر رسید این بدهی

ها عواید ناشی از شوند. محل پرداخت این بدهیها ایجاد میای در شرکتهای سرمایهکسب دارایی

ها شامل وام بلند مدت ها است. برخی از انواع این بدهیهای شرکت از محل همین بدهیگذاریسرمایه

 …داختنی،  اوراق قرضه بلند مدت وپرداختنی، اسناد بلند مدت پر

 (shareholders’ equityحقوق صاحبان سهام ) -ج

 دهد.حقوق صاحبان سهام در یک شرکت، منافع صاحبان اصلی موسسه را نشان می

 آید:دست میه های شرکت از دو طریق بدارایی

 )آورده سهامداران) نقدی و غیر نقدی 

 ایجاد بدهی 

شود در قالب حقوق صاحبان سهام احبان شرکت )سهامداران( تامین میها که توسط صبخشی از دارایی

گردد. مهمترین اجزای این بخش از ترازنامه سرمایه، سود و زیان سنواتی، اندوخته قانونی و بندی میطبقه

 ها و صرف سهام است.سایر اندوخته
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 صورت سود و زیان

 1واحد تجاری است برای یک دوره زمانی که معموال  هایای از درآمدها و هزینهصورت سود و زیان خالصه

ماهه  و یک ساله است.این صورت مالی، سود یا زیان دهی شرکت را که نتیجه عملیات و  6ماهه،  ۳ماهه، 

دهد. به صورت سود یا زیان، تصمیمات مالی شرکت در طول یک دوره زمانی مشخص )دوره مالی(  را نشان می

شود و بیانگر عملکرد شرکت در یک دوره زمانی ت حساب عملیات نیز گفته میصورت حساب درآمد یا صور

 مشخص است.

 شود:گزارش سود یا زیان به دو صورت تهیه می

 ای:روش تک مرحله
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ها سود یا شود. حاصل تفاضل آنیها در زیر آن آورده مدر این روش ابتدا کلیه درآمدها و در ادامه کلیه هزینه

 مالیات است.زیان قبل از کسر 

 ای:روش دو مرحله

شود. تفاضل این دو های عملیاتی در زیر آن آورده میدر این روش ابتدا درآمدهای عملیاتی و سپس هزینه

های غیر عملیاتی آورده و هزینه . در ادامه درآمدهای غیر عملیاتیدهددست میه آیتم سود یا زیان  ناویژه را ب

آید. کنیم. سود یا زیان قبل از مالیات بدست میاز سود ناویژه کسر می میشود. حاصل تفاضل این دو آیتم را

 آید.دست می با کسر مالیات به سود یا زیان بعد از کسر مالیات یا سود یا زیان ویژه به

 نکته: مهمترین بخش صورت سود یا زیان بخش پایانی آن یعنی سود یا زیان ویژه است.

 است. زیان شامل درآمدها و هزینهاقالم با اهمیت صورت حساب سود یا 

درآمدها: بصورت کلی درآمد عبارتست از افزایش در حقوق صاحبان سهام به جز مواردی که به آورده صاحبان 

 شوند:بندی میشود. انواع درآمدها به دو گروه طبقهسهام مربوط می

راستای اساسنامه و با هدف نیل به درآمدهای عملیاتی: درآمدهایی هستند که در نتیجه از فعالیت شرکت در 

آیند. این دسته از درآمدها با توجه به اصل تداوم منظور خاصی که برای آن بوجود آمده است، بدست می

توانند جنبه دائمی و پایدار داشته باشند. استمرار رشد این گروه از درآمدها میتواند نقطه فعالیت شرکت، می

 قوت یا ضعف شرکت باشد.

غیر عملیاتی: گروهی از درآمدهای شرکت که در قالب اهداف اساسنامه شرکت نیستند درآمدها  درآمدهای

خرد که مازاد بر نیاز شرکت است، زمانی که زمین عنوان مثال شرکت زمینی را میغیر عملیاتی نام دارند. به

 رد.گیرساند، درآمد کسب شده در گروه درآمدهای غیر عملیاتی قرار میرا به فروش می

 دلیل غیر عملیاتی بودن این گروه از درآمدها:
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  تحصیل دارایی به منظور افزایش قیمت در آینده نزدیک و کسب عایدی توسط شرکت پس از فروش

 نبوده است.

 .فروش این بخش از دارایی نتیجه تصمیمات مدیریتی در جهت استفاده از دارایی صورت گرفته است 

 ها نیست.خرید و فروش این دارایی هدف از تاسیس شرکت در اساسنامه 

 ریزی نیست.ها قابل برنامهاین گونه از درآمدها تکرار پذیر نیستند. ناپایدار نیستند و سود حاصل از آن 

دار و با ثبات میشوند. در این صورت این نکته: گاهی اوقات در برخی از شرکتها درآمدهای غیر عملیاتی ادامه

 شوند.ز نظر ماهیتی مانند درآمدهای عملیاتی در نظر گرفته میبخش از درآمد غیر عملیاتی ا

 ها:هزینه

ها عبارت است از کاهش در حقوق صاحبان سهام به جز مواردی که به ستانده صاحبان سهام مفهوم کلی هزینه

 ها به شرح زیر است:شود. انواع هزینهمربوط می

هایی هستند که شرکت برای تولید محصوالت خود مصرف هزینهها، بهای تمام شده کاال: این گروه از هزینه

های صورت مستقیم منتج به تولید گردیده و یا زمینهها بهشود. این هزینهکند و هزینه عملیاتی گفته میمی

 کند.الزم برای تولید را فراهم می

 عناصر تشکیل دهنده بهای تمام شده کاال:

 دهند.یه مستقیم بخش اصلی محصول را تشکیل میمواد اولیه مستقیم: مواد اول -الف

دستمزد مستقیم تولیدی: حقوق و دستمزد پرداختی به پرسنل واحد تولید است که نتیجه عملکردشان  -ب

 شود.مستقیما منتج به تولید محصول می

 گویند. بهمی های سربارغیر از مواد اولیه مستقیم و دستمزد را هزینههای تولیدی بهسربار: سایر هزینه -ج

ها برای ادامه تولید مورد نیاز عنوان مثال هزینه تعمیرات و نگهداری ماشین آالت تولیدی. این گروه از هزینه

 ها را جز به جز به محصول خاصی تخصیص داد.توان این هزینههستند اما نمی
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ت که بیشترین بخش بهای نکته حائز اهمیت در بخش هزینه بهای تمام شده کاال، اطالع از این موضوع اس

دارد. دانستن این موضوع در پیش بینی عملکرد آینده  شده  شرکت مورد بررسی در کدام ردیف قرارتمام

های های سیمانی مربوط به بخش هزینهشرکت تاثیر گذار است. برای مثال  بیشترین بخش هزینه شرکت

انداز کلی در خصوص تواند در چشمهای انرژی میانرژی است؛ لذا با علم به این موضوع مثال تغییر در نرخ ب

 گذاری کمک کند.گیری برای سرمایهصنعت و تصمیم

 

های اداری شده کاال و هزینههایی که در قالب هزینه بهای تمامهزینه تمامیهای غیر عملیاتی: به سایر هزینه

ها دائمی نیستند و با این دسته از هزینهگویند. های غیرعملیاتی میو مالی و توزیع و فروش قرار نگیرد هزینه

 نوع عملکرد شرکت مرتبط نیستند.
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ها مالی و اداری های فروش، بازاریابی، هزینهها در بردارنده هزینههای عملیاتی: این گروه از هزینهسایر هزینه

م وجود ندارد و از ها از سازمان هشرکت هستند که ارتباط مستقیم با تولید شرکت ندارند اما امکان حذف آن

 الزامات بقای سازمان هستند.

های دریافت وام و تامین مالی شرکت است که بر عهده آن ها شامل هزینههای مالی: این گروه از هزینههزینه

ها دارند. بخش بندی مستقلی نسبت به سایر هزینهها اهمیت خاصی دارند لذا طبقهخواهد بود. این هزینه

 های مرتبط با تحصیل وام است.ها شامل هزینه بهره و سایر هزینههبزرگی از این هزین

 ها:انواع سود یا زیان قابل محاسبه برای شرکت

م شده است. سود یازیان ناویژه: این نوع سود یا زیان حاصل تفاوت بین درآمدهای عملیاتی شرکت و بهای تما

های مستقیم مرتبط شرکت پس از کسر هزینه دهنده این است که درآمدهای تولیدیاین سود یا زیان نشان

 اند.با تولید چه عایدی برای شرکت ایجاد کرده

های عملیاتی سود یا زیان عملیاتی: سود یا زیان عملیاتی نتیجه اضافه یا کسر نمودن سایر درآمدها یا هزینه

عملیات اصلی و تولیدی به سود یا زیان ناویژه است. این گزارش بیانگر خالص درآمدهای شرکت است که از 

 آن حاصل شده است.

دهنده منافع نهایی شرکت در یک دوره مالی است. این گزارش سود یا زیان ویژه: این نوع سود یا زیان نشان

آید. اگر از عدد های مالی بدست میهای غیر عملیاتی و هزینهپس از کسر یا اضافه نمودن درآمدها و هزینه

کننده آید. این سود یا زیان بیانست میده ود یا زیان ویژه بعد از کسر مالیات  بحاصله مالیات کسر شود، س

های مالی، قابلیت های مالی شرکت است که در صورت نبود زیان انباشته در صورتسهمی از کل عملیات دوره

 تقسیم بین سهامداران را دارد.
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پایین صورت مالی، جداول ظرفیت تولید شرکت های تولیدی معموال در : در صورت سود و زیان شرکت1نکته 

 جاری و سال مالی آینده به تفکیک قرار داد.  در این جداول بر اساس تنوع محصول ظرفیت اسمی سال مالی

 گیرند.درکنار هم قرار می

ها در پایان سال مالی و پس از که سود این شرکت گذاری به دلیل آنهای سرمایه: در مورد شرکت2نکته 

دهند آذرماه قرار می ۳۰ها سال مالی خود را منتهی به شود، عمدتاً این شرکتاری مجامع شناسایی میبرگز

 .کنندتا بتوانند سود حاصل  را محاسبه 

ها، شناخت نوع فعالیت شرکت از نظر بازار فروش و هزینه های : در بررسی صورت سود و زیان شرکت۳نکته 

هایشان های خاص از سال مقدار فروش و یا هزینهها و صنایع در دورهرکتفصلی حائز اهمیت است. برخی از ش

های هیجانی در زمان افزایش گذاران را از اتخاذ تصمیمتواند سرمایهیابد. آگاهی از این موضوع میافزایش می

 درآمد یا هزینه فصلی بازدارد.
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 صورت سود و زیان جامع

ها اعم از تحقق یافته ت افزایشی یا کاهشی ناشی از درآمدها یا هزینهاین صورت مالی، گزارشی است که تغییرا

های اساسی مالی است دهد. صورت سود یازیان جامع، یکی از صورتیا نیافته را در طی دوره مالی نشان می

ها شناسایی شده در دوره مالی که قابل انتساب به صاحبان سرمایه است به که باید کل درآمدها و هزینه

ها نشان دهد. در این گزارش تمام اقالمی که حقوق صاحبان سرمایه را تغییر کیک اجزای تشکیل دهنده آنتف

 شود.دهد، به غیر از آورده و ستانده صاحبان سرمایه نمایش داده میمی

 صورت سود یا زیان جامع باید موارد زیر را در خود داشته باشد:

 ا زیانیا زیان خالص دوره طبق صورت سود ی سود ✅

 های شناسایی شده به تفکیکیر درآمدها و هزینهسا ✅

های ثابت مشهود، منبع تجدید های ناشی از تجدید ارزیابی داراییعنوان نمونه مواردی مانند درآمدها و هزینهبه

دها های تسعیر ارز، درآمشوند، تفاوتها که تحت عنوان دارایی غیر جاری دسته بندی میگذاریارزیابی سرمایه

، در این گزارش شودر حقوق صاحبان سهام منظور میهایی که بر اساس استانداردهای حسابداری دو هزینه

 گذارند.مالی تاثیر می

 صورت گردش وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد، خالصه جریانات نقدی در طول دوره زمانی مشخص که در نتیجه عملیات، 

کند. در حقیقت این گزارش مالی بیان صورت مجزا بیان میلی است را بههای تامین ماگذاری و فعالیتسرمایه

های شرکت در سیکل مالی آن، وارد یا خارج شده است. با استناد کند که چه مقدار وجه نقد بابت فعالیتمی

صمیم گذاری برای آن تتواند برای ادامه و ماندگاری در آن فعالیت یا افزایش سرمایهبه این گزارش شرکت می

این گزارش مالی اطالعاتی درباره وضعیت مالی های نقدی در آینده ایجاد جریان بگیرد. به دلیل اطمینان از
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ها و انعطاف پذیری شرکت به دست شرکت، عملکرد مالی شرکت و همچنین نقدینگی آن برای پرداخت بدهی

 دهد.می

 باط کرد:توان نتایج زیر را استناز بررسی صورت جریان وجوه نقد می

 بع تامین مالی عملیات تجاری شرکتداخلی یا خارجی بودن منا 

 های خودایی شرکت در پرداخت بدهیتوان 

  شرکت در پرداخت سود به سهامدارانتوانایی 

  مالی عملیات تجاری یا تولیدی خودانعطاف پذیری شرکت در زمینه تامین 

 

 منابع قابل شناسایی برای جریانات نقدی شرکت

ها است. در واقع های اصلی شرکت و درآمد ایجاد شده توسط آنعملیاتی: این جریانات نقدی ناشی از فعالیت

های عملیاتی شرکت و اثرات نقدی مبادالت و رویدادهای اقتصادی است که در این جریانات در اثر فعالیت

 شوند.تعیین سود عملیاتی لحاظ می
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گذاری شرکت شامل اعطای وام و وصول اقساط آن، های سرمایهالیتگذاری: این جریانات حاصل فعسرمایه

رود برای شرکت درآمد ایجاد کنند و خرید و فروش اوراق بهادار های ثابت که انتظار میخرید و فروش دارایی

 است.

های تامین مالی شامل استقراض وجه نقد از اعتبار دهندگان و مالی: این جریانات نقدی در اثر فعالیت

 ها است.گذاری آنبازپرداخت مبلغ استقراض شده و دریافت منابع از مالکان و بازگشت سرمایه

 های توضیحی)ضمیمه( و صورت گزارش ویژه سهامدارانیادداشت

های مالی شرکت معموال اطالعاتی بیشتر از ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد در صورت

های گیرد. این اطالعات اضافی در یادداشتیک از این گزارش های مالی قرار نمیبر دارد که در قالب هیچ 

شود.  اطالعاتی مانند خط مشی شرکت، روشهای حسابداری موجودی کاال، های مالی آورده میضمیمه صورت

شود. یها خالصه مدر این یادداشت …ای وهای اجارهات ذخیره ترازنامه، انواع داراییروش استهالک، اطالع

 های مالی است.ها، افشا اطالعات و تشریح اقالم مندرج در صورتهدف از ارائه این یادداشت

های مالی و توجیه آن بر عهده الزم به ذکر است درست یا نادرست بودن یا حذف اطالعات موجود در صورت

 های توضیحی یا ضمیمه نیست.یادداشت

شود که نقطه اتصال بین ترازنامه و صورت سود الی محسوب میصورت گزارش ویژه سهامداران نیز گزارشی م

و زیان است و تحلیل بیشتر و جامعتری بر روی تغییرات در حساب حقوق صاحبان سهام در بر دارد. اطالعات 

 این گزارش مالی دربردارنده تعداد سهام صادر شده، عملیات سهام و بازخرید سهام است.

 هامالی شرکتهای نحوه دسترسی به صورت

توان از سایت ها میهای مالی آنهای بورسی و فرابورسی و بررسی صورتبرای اطالع از وضعیت مالی شرکت

رسانی ناشران اوراق بهادار )کدال( اطالعات . سامانه جامع اطالعکرداستفاده  www.codal.irکدال به نشانی 
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ها، گزارش ای، گزارش مجامع شرکتدوره ای و میانرههای مالی دوها در زمینه صورتبندی شده شرکتدسته

 کند.بینی درآمدها را منتشر میها، پیشها، اطالعیههیئت مدیره شرکت

 

برای این کار کافی است در بخش جستجوی اطالعیه، نماد شرکت مورد نظر یا بخشی از نام آن را وارد نمود. 

های آن شرکت به ترتیب تاریخ نمایش داده ها و گزارشعیهبا درج نام و انتخاب گزینه جستجو، کلیه اطال

 گیرند.ها ابتدا قرار میشود به نحوی که جدیدترین اطالعیهمی
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