)گصازش هفتگی محاسبه نسبت قیمت به دزآمد باشازبوزس و فسابوزس تهسان(
ًسثت لیوت تِ زضآهس یا  ، P/Eیکی اظ اتعاضّای لسیوی ٍ پط استفازُ تطای اضظشگصاضی سْام ضطکتّا است .هحاسثِ P/E
کِ هرفف  Price/ Earnings Ratioاست ّط چٌس سازُ تِ ًظط هیضسس ،اها تحلیل آى زضَاض است .سطهایِگصاضاى تاظاض
سطهایِ هعوَالً اظ ضاتطِ لیوت تِ زضآهس کِ ّواى  P/Eاست تِ عٌَاى اتعاض ًوایص اضظش یک ضطکت یاز هیکٌٌس .ایي ًسثت
ضایحتطیي ًسثتی است کِ زض تاظاض سطهایِ تطای سطهایِگصاضاى ،تحلیلگطاى ،هسیطاى پطتفَی ،هطاٍضاى ٍ ...اّویت زاضز علت
هحثَتیت ایي ًسثت تَاى ًوایص ضاتطِ اضظش تاظاض ٍ سَز ّط سْن تا یک عسز ضیاضی است.
تِ لحاظ ًظطی P/E ،یک سْن تِ ها هیگَیس کِ سطهایِگصاضاى چٌس ضیال حاضطًس تِ اظای ّط ضیال سَز یک ضطکت پطزاذت
ًوایٌس .تِ ّویي خْت تِ آى ضطیة سْام ًیع هیگَیٌس .
قیمت سهم
سود هس سهم
مصایای نسبت: P/E
ً .1سثت  P/Eهٌعکس کٌٌسُ عمیسُ تاظاض زضتاضُ یک ضطکت است.
ً .2سثت  P/Eتا ظهاًی تاال ذَاّس تَز کِ عوَم سطهایِگصاضاى تِ تَاًایی ضضس ٍتحمك سَز یا افعایص لیوت سْام یک
ضطکت اعتماز زاضتِ تاضٌس .تِ هحض ایٌکِ ایي اطویٌاى زض لاتلیت سَزآٍضی ضطکت اظتیي تطٍز ،ایي ًسثت افت
ذَاّس کطز.
ً .3سثت ، P/Eاعتثاض ضطکت ٍهسیطیت آى ٍ ّوچٌیي اعتوازی کِ سطهایِگصاضاى زض هَضز استعساز زستیاتی تِ سَز
ضطکت زاضًس ،هٌعکس هیکٌس.
ً .4سثت  P/Eزهاسٌدی است کِ هطتثاً هیعاى حطاضت سْام ضا تطضسی ٍ تِ تاظاض اعالم هیکٌس.
ً .5سثت ً P/Eطاىزٌّسُ سطح ضیسک یک سْن ًیع استّ .ط چِ  P/Eتاالتط تاضس ،ضیسک سْن تاالتط ذَاّس تَز.
 .6زض صَضت هٌفی ضسى تاظاض توایل تِ فطٍش سْام تا  P/Eتاال ًسثت تِ سایط سْام افعایص هییاتس.
تِ طَض کلی لیوت سْام تاظتاب اًتظاضات سطهایِگصاضاى اظ اضظش ٍ ضضس آیٌسُ ضطکت است .اها تَخِ کٌیس کِ اًساظُ سَز
)) EPSهعوَالً هثتٌی تط سَزّای گصضتِ است .اگط ضطکتی اًتظاض ضضس زاضز ،تٌاتطایي اًتظاض زاضین کِ سَزش ًیع ضضس کٌس.
زض ًتیدِ تفسیطی تْتطی اظ  P/Eآى ٍخَز ذَاّس زاضت چطاکِ ذَضثیٌی تاظاض اظ آیٌسُ ضضس یک ضطکت ضا تاظ تاب هیزّس .
اگط  P/Eضطکتی تاالتط اظ هیاًگیي تاظاض یا صٌعت تاضس تسیي هعٌی است کِ تاظاض زض هاُّا یا سالّای آیٌسُ اًتظاضات تعضگی اظ
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افعایص سَزآٍضی سْن ایي ضطکت زاضز .ضطکتی تا  P/Eتاال تایس سَزّای فعایٌسُ ایداز کٌس ،زض غیط ایي صَضت لیوت
سْوص سمَط ذَاّس کطز تا  P/Eآى تِ سوت هیاًگیي تاظاض هیل کٌس.
ًسثت  P/Eزض همایسِ تا لیوت تاظاض ،ضاذص تْتطی تطای اضظشگصاضی سْن استّ .وچٌیي گفتٌی است کِ ًویتَاى  P/Eزٍ
ضطکت کاهالً هتفاٍت ضا تطای اضظشگصاضی تْتط آًْا همایسِ کٌیس .تِ عثاضت زیگط ،تعییي تاال یا پاییي تَزى  P/Eتسٍى تَخِ تِ
زٍ عاهل اصلی تسیاض زضَاض است:
 .1نسخ زشد شسکت :آیا اًساظُ ضضس گصضتِ ضطکتّا هیتَاًس هعطف ًطخّای اًتظاضی اظ ضضس آیٌسُ تاضس؟ ّط چٌس
پاسد ایي پطسص ًویتَاًس صطیح تاضس اها زض عول سطهایِگصاضاى تطای پیصتیٌی سَز ) ٍ (EPSهحاسثِ  P/Eاظ
ًطخّای ضضس گصضتِ استفازُ هیکٌٌس .
 .2صنعت :همایسِ ضطکت ّا تٌْا زض صَضتی سَزهٌس است کِ تِ یک صٌعت تعلك زاضتِ تاضٌس ،هثال ضطکتّای
صٌعتی کِ عوستاً زاضای ضطایة  P/Eپاییي ّستٌس ،ضغن ثثات صٌعت ضضس پاییٌی زاضًس .اظ ططف زیگط ضطکتّای
تکٌَلَغی تِ زلیل اًتظاض ضضس اظ ّ P/Eای تاالیی تطذَضزاضًس .
هتَسط  P/Eسْام زض التصاز تَسعِ یافتِ حسٍز  22است .هکاتة التصازی زض حال تَسعِ هعتمسًس  P/Eزض التصاز زض حال
تَسعِ تایس تیطتط ٍ تاالتط اظ التصازّای تَسعِ یافتِ تاضس ،ظیطا زض ایي کطَضّا ضطکتّا زض حال ضضس ّستٌس ٍ ّ P/Eای تاال
ایي ضضس ضا هٌعکس هیکٌس .تِ لحاظ تاضیری زض تَضس اٍضاق تْازاض تْطاى عوَها هیاًگیي  P/Eزض زاهٌِ  3/2تا 13/2تدطتِ
ضسُ استًَ .ساى  P/Eزض ایي زاهٌِ عوستاً تستگی تِ ضطایط التصازی ّط ظهاى زاضز.
تِ طَض کلی ًسثت  P/Eحطف آذط ضا زضتاضُ اضظش سْن ًویگَیس ،اها تطای همایسِ ضطکتّای یک صٌعت ،کل تاظاض یا ضًٍس
تاضیری  P/Eیک ضطکت سَزآٍض است .
با توجه به مطالب فوق الرکس خالصه مفسوضات مبنای محاسبه  P/Eبس اساس مفسوضات ذیل میباشد:


تا تَخِ تِ عسم العام زضج صَضت ّای هالی پیص تیٌی ضسُ زض ضطکت ّای فعال زض فطاتَضس ایطاى ،لصا تطای
هحاسثِ ًسثت ، P/Eاظ آذطیي  EPSضطکت ّا کِ هطتَط تِ سال هالی  1333هیثاضس استفازُ هی ًوایین .



زض هحاسثِ  P/Eتاظاض ،سَز ضطکت ّای سطهایِ گصاضی کِ صَضت ّای هالی پیص تیٌی ضسُ ذَز ضا اضائِ ًسازُ اًس،
اظ هحاسثات ذَز حصف هی ًوایین.



زض هَضز زضج  EPSضطکت ّا تطای هحاسثِ ًسثت  P/Eتاظاض ًیع ،تِ طَض کلی تا پایاى سال هالی کلیِ ضطکت ّا
اظ  EPSپیص تیٌی ضسُ تطای سال خاضی استفازُ ذَاّس ضس.
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نسبت  P/Eباشاز بس اساس سه سنازیوی شیس محاسبه شده است:


سنازیو اول  :زض ایي سٌاضیَ ًسثت  P/Eتاظاض پس اظ حصف کلیِ ضطکت ّای زاضای  P/Eهٌفی هحاسثِ ضسُ
است.



سنازیو دوم  :زض ایي سٌاضیَ تطای هحاسثِ ًسثت  P/Eتاظاض عالٍُ تط حصف کلیِ ضطکت ّای زاضای  P/Eهٌفی،
کلیِ ضطکت ّایی کِ  P/Eآًْا تیص اظ  2تطاتط  P/Eهحاسثِ ضسُ زض سٌاضیَ اٍل هی تاضسً ،یع حصف هیگطزز.



سنازیو سوم  :زض ایي سٌاضیَ ،هحاسثِ ًسثت  P/Eتاظاض تا استفازُ اظ ّEPSای تطآٍضزی ضطکتّا تَسط
کاضضٌاساى صَضت گطفتِ استّ .وچٌیي ضایاى شکط است کِ زض ایي سٌاضیَ ًیع ّواًٌس سٌاضیَ  2کلیِ ضطکتّای
زاضای  P/Eهٌفی ٍ ضطکتّایی کِ  P/Eآًْا تیص اظ  2تطاتط  P/Eهحاسثِ ضسُ زض سٌاضیَ اٍل است ًیع حصف
گطزیسُ است .لصا ًسثت  P/Eهحاسثِ ضسُ زض سٌاضیَ سَم ،تط اساس ًسثت  P/Eتطآٍضزی تاظاض تَضس ٍ فطاتَضس
تْطاى هیتاضس.

