
 تجزيه وتحليل به كمك نسبتهاي مالي

 

 : گروه بشرح ذيل طبقه بندي مي شوند ٥نسبتهاي مالي در

. نقدينگي عبارتست ازتوانايي شركت درجوابگويي به تعهدات كوتاه مدت خـود         :  نسبت نقدينگي    -١

 زماني كه شركت بـا     به خصوص در    تجاري ضروري است ،    نقدينگي جهت اجراي فعاليت هاي واحد     

ه اولي افزايش ناگهاني درقيمِت مواد    آن و يا   زيانهاي ناشي از   يا اقتصادي و  ركود ت خاصي نظير  مشكال

درچنين شرايطي چنانچـه شـركت فاقدنقـدينگي كـافي     .گردد  رووياقطعات مورداستفاده شركت روب 

 .باشد مشكالت مالي جدي براي آن بوجودخواهدآمد 

هند كه باچه سرعتي دارايي هـاي مختلـف بـه فـروش             اين نسبتها نشان مي د    :  نسبت هاي فعاليت     -۲

بـه عبـارت ديگـراين نـسبتها حـاكي ازتوانـايي مـديريت دربكـارگيري          . ياپول نقد تبديل مي شوند      

 .مي باشد) فروش محصول ( داراييهادرفعاليت نهايي شركت 

تـست  توانـايي بازپرداخـت بـدهي عبار      ) : بازپرداخت بدهي هاي بلنـد مـدت        (  نسبتهاي اهرمي    -۳

ازقدرت جوابگويي مؤسسه بـه بـدهيهاي بلندمـدت خـود ، درسررسـيدآنها تحليـل ايـن تـــوانايي                    

ميــزان بــدهي هــا ي بلندمــدت مؤســسه . برســاختاربلندمدت مــالي وعمليــاتي مؤســسه تاكيــد دارد 

درايـن بررسـيها سـودآوري مؤسـسه       . درساختارسرمايةآن نيزدراين تحليل مورد توجه قرارمي گيرد        

ــد م ــدهيهاي   نيزباي ــه بازپرداخــت ب ــد قادرب ــركتي سودآورنباش ــه تاش ــرد ، چراك ــت قرارگي ورددق

وقتي بدهي يك شركت زيادباشد مديريت ناچارخواهد بود كه براي تأمين منـابِع             . خودنخواهد بود   

متوسـل شـود ،     ) صدورسـرمايه   ( مالِي اضافي به روشهاي ديگري ودرصـدرآن بـه صـاحبان سـرمايه              

رسيد بدهيهاي راتمديد كند كه بدون شـك هزينـة تـامين سـرمايه درهريـك      ونيزتالش نمايد كه سر 

 .ازاين حاالت افزايش خواهد يافت

يكي ازشاخص هاي مهم سـالمت مـالي شـركت و كـارايي مـديريت آن      :  نسبت هاي سود آوري    -۴

. توانايي شركت دركسب سود قابل قبول ويابرگشتي راضي كننـده روي سـرمايه گـذاري آن اسـت      



است كه سرمايه گذاران تمايلي به مشاركت درشركتي كه سودآوري و درآمدسـازي ضـعيفي          بديهي  

چراكه سود آوري انـدك درقيمـت سـهام و توانـايي بـالقوة شـركت                . دارد ازخودنشان نمي دهند     

اعتباردهندگان نيزراضـي بـه پرداخـت وام بـه شـركتي كـه              . درپرداخت سودسهام تاثيرمنفي دارد     

ورآوري دارد نخواهند بود ، چون احتمال اين را مي دهند كـه طلـب آنهـا                 موقعيت ضعيفي ازنظرس  

البته بايد يادآوري شـود كـــه قـدرمطلق سـود اهميـت چنـداني نـدارد                 . هرگزبازپرداخت نگردد   

 .مورد ارزيابي قرارگيرد) ميزان سرمايه گذاري (مگراينكه اين سود درقياس بامنبع ايجاد آن  

گروه ديگري ازنسبتها ، قيمـت بازارسـهام شـركت رابـه            : ش بازارســهام    نسبتهاي مــربوط به ارز    -۵

همچنين ارتباط قيمت سهام را ، باسودسهاِم       . سودعايدي و ياارزش دفتري اين سهام ارتباط مي دهد          

 پرداختي به سهامداران روشن مي سازد 

 نسبت های نقدينگي

ن نسبت نشان دهنـده  يا. های جاری يدههای جاری به ب  ييم دارا يعبارتست ازحاصل تقس  : نسبت جاری   

فـــرمول محاسـبه    . های جــاری مؤسسه می باشد      يهای جاری ازمحل دارائ   يی بازپرداخت بده  يتوانا

 : نسبت جاری به شرح ذیل می باشد

  

 ی های جاریيدارا                       

 جاری  نسبت               --------------------- = 

  بـدهی های جاری                       

  

وجوه نقد ، موجودی بانك و   (ن اقالم دارائی جاری     يم نقدتر يع ازتقس ينسبت سر ) : آنی  ( ع  ينسبت سر 

ـ  به بدهی های جــاری بدست مـی آ  )افتنی  ياسنــاددر ـ بـه دل  موجـودی كـاال  . د ي نكـه بـرای   يل اي

زبـه  يش پرداختها نيپ. اظ نمی شوند ن محاسبه لحيازدارند ، دراينقدشدن به مدت زمان طوالنی تری ن     

های جـاری محـسوب نمـی    يين محاسبه جزء دارا  يل نمی شوند درا   يبه وجه نقد تبد     "نكه اصوال يل ا يدل



ـ   يبـد . شـوند   ـ ش ازيهی اسـت كـه رقــم ب ـ ك بـرای ا ي ی شــــركت ين نــسبت نـشان دهنـده توانـا   ي

 : ل می باشديح ذع به شريفــرمول محاسبه نسبت سر. دربازپــرداخت بدهی های جاری است 

 های جاریي دارائ-) موجودی كاال +ش پرداختها يپ(

   عينسبت سر = -------------------------------------

 بدهی های جاری                 

 

 )بازپرداخت بدهی های بلند مدت ( نسبتهای اهرمی 

بلندمـدت خـود ،     های  يی مؤسـسه بـه بـده      يی بازپرداخت بدهی عبارتـست ازقـدرت جوابگـو        يتوانا

ـ اتی مؤسسه تاك  يبلندمدت مالی وعمل   ی برساختار ين تــوانا يل ا يدآنها تحل يدرسررس میـزان  . د دارد ي

ـ ن تحل يدرا زيآن ن  هيسرما ساختار بدهی های بلندمدت مؤسسه در     ـ ل مـورد توجـه قرارمـی گ       ي . رد  ي

  سودآورنباشـد قـادر  شركتی رد ، چراكه تايد مورددقت قرارگيبا زيها سودآوری مؤسسه نين بررس يدرا

ت ناچارخواهـد   يريباشد مد  اديك شركت ز  يوقتی بدهی   . نخواهد بود    های خود يبه بازپرداخت بده  

 صـدور ( هيدرصـدرآن بـه صـاحبان سـرما     گری وين منابِع مالی اضافی به روشهای د يبود كه برای تأم   

نـه  ي بـدون شـك هز  د كنـد كـه  يهای راتمديد بدهيد كه سررسيزتالش نماين متوسل شود ، و   ) ه  يسرما

 :ر استينسبتهای اهرمی شامل موارد ز. افت يش خواهد ين حاالت افزايك ازايه درهرين سرمايتام

ـ مقا هـا يجمـع كـل دارائ   بـا  را هاين نسبت جمع كل بدهيا: نسبت بدهی     ـ ي بـه عبـارت   . كنـد  ي سه م

ـ        يق قرض گرفتن ازطلبكاران تأم    يگردرصد كل منابعی راكه ازطر    يد . ی دهـد    ن شـده اسـت نـشان م

ـ ن نسبت كـوچكترباشد چون درصورت ورشكستگی شـركت ر       يح می دهند كه ا    يطلبكاران ترج  سك ي

 كمتری رابرای ازدست دادن طلب خودتحمل خواهند كرد

  جمع كل بدهيها                          

 ------------------------=نسبت بدهي  

 ی هاي جمع کل دارا                       



های يبازپرداخـت بـده   ی شـركت در ين نسبت شاخص مهمـی ازتوانـا  يا: ژه يبدهی به ارزش و  نسبت  

ه شركت ممكن است پرداخـت بهـره وحتـی          يسرما ساختار نسبت باالی بدهی در    رايز. خودمی باشد   

 ديها رادچار اشكال نماياصل بده

 هايه جمع كل بد                                                           

 ----------------------------    = ژه ينسبت بدهی به ارزش  و

 )حقوق صاحبان سهام ( ژه ي ارزش و                                                

ات شركت چنـد بـارمی   يمال بهره و ن نسبت نشان می دهد كه سودقبل از  يا: نه بهره   ينسبت پوشش هز  

منی خاصی را ، ازنظرطلبكاران مـنعكس  يه ا ين نسبت حاش  يواقع ا  در. د  نه بهره راپوشش ده   يتواند هز 

سود رامی تواند تحمل كند و هنوز قادر بـه          می كند و نشان می دهد كه شركت چه مقداركاهش در          

 .نه بهره باشديپرداخت هز

 اتي سود قبل ازبهره و مال                                         

 ----------------------= ه نه بهرينسبت پوشش هز

 نه بهرهي هز                                                   

 

 نسبت های سود آوری

ی شـرکت درکـسب سـود    يت آن توانايريی مديکی از شاخص های مهم سالمت مالی شرکت و کارا ي

ه گذاران يکه سرماهی است   يبد. ه گذاری آن است     يا برگشتی راضی کننده روی سرما     يقابل قبول و    

. فی دارد از خود نشان نمـی دهنـد   يلی به مشارکت در شرکتی که سودآوری و درآمد سازی ضع      يتما

ر منفـی  يی بالقوه شرکت در پرداخت سود سهام تـاث يمت سهام و توانا  يچراکه سود آوری اندک در ق     

از نظـر سـودآوری     فی  يت ضـع  يز راضی به پرداخت وام به شرکتی که موقع        ياعتبار دهندگان ن  . دارد  

ـ البته با. ن را می دهند که طلب آنها هرگز بازپرداخت نگردد يدارد نخواهند بود ، چون احتمال ا     د ي

جاد ياس با منبع ا   ين سود در ق   ينکه ا يت چندانی ندارد مگر ا    يادآوری شود کــه قدر مطلق سود اهم      ي



ـ ن شاخص های ارزيربرخی از مهمت. رد يابی قرارگيمورد ارز) ه گذاری   يزان سرما يم(آن   جـه  يابی نتي

  : ل می باشديعملکرد شرکت به شرح ذ

مـت تمـام    ين نسبت نشان دهنده درصد سودی است که پـس از پرداخـت ق             يا : ه سود ناخالص  يحاش

ن نسبت باالتر باشد وضع مطلوبتری   يهی است که هرچه ا    يبد. د می شود    يشده کاالی فروخته شده عا    

مت تمام شده کاالی فروختـه      يبارتست از تفاضل فروش خالص از ق      سود ناخالص ع  . را نشان می دهد     

 . شده

  سود ناخالص                                       

 -----------------= ه سودناخالص يحاش

  فـروش خالص                                    

ـ ا. الص می نامنـد  ه سود خي نسبت سود خالص به فروش خالص را حاش      :ه سود خالص  يحاش ن نـسبت  ي

ن ين ايهمچ. کی از شاخصهای مهم عملکرد شرکت است   ينشان دهنده سودآوری حاصل از درآمد و        

 . نه های شرکت استيمت تمام شده و هزيد و ساختار قيی تولينسبت معرف بازدهی و کارا

 ســـود خالص                                      

 -------------------------= حاشیه سود خالص 

  فـروش خالص                                      

ن نسبت نشان می دهد کـه شـرکت روی     يا) : ه گذاری   يبرگشت روی سرما   ( ه گذاری يبازده ســرما 

دو . داشـته اسـت    )بـازده  ( چند درصد سود ) ها شرکت ييکل دارا( ه گذاری انجام شده درآن    يسرما

 :  رابطه وجود داردنينسبت مهم در ا

 هايي برگشت روی دارا  ـ۱

   برگشت روی حقوق صاحبان سهام  ـ۲

  سود خالص                                                                         

 ------------------= ها ييه گذاری به دارايبرگشت نرخ بازده سرما

 هايين کل دارايانگي م                                                                    

  



  سود خالص                                                            

 ----------------------- = نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 

 ن حقوق صاحبان سهاميانگي م                                                 

  سبت های مــربوط به ارزش بازار ســهامن

ـ ا ارزش دفتـری ا  يدی و   يمت بازار سهام شرکت را به سود عا       يگری از نسبت ها ، ق     يروه د گ ن سـهام  ي

مت سهام را ، با سود سهاِم پرداختی بـه سـهامداران روشـن مـی      ين ارتباط ق  يهمچن. ارتباط می دهد    

 :که شامل نسبت های . سازد 

چنانچه شرکت  . دی هر سهم عادی شرکت می باشد      يد هر سهم نشان دهنده عا     درآم: درآمد هر سهم    

ن سهام از سود خالص شرکت کسر گردد تا سود متعلـق  يد سود متعلق به ايدارای سهام ممتاز باشد ، با    

م سود متعلق بـه سـهام عـادی بـه     يدرآمد هر سهم عبارتست از حاصل تقس. د يبه سهام عادی بدست آ   

ـ       يدرآمد هر سهم شاخص خوبی جهت ارز      . ن سهام   يتعداد ا  نـی سـود    يش ب يابی عملکـرد شـرکت و پ

  .سهامی است که ممکن است توسط شرکت به سهامداران پرداخت شود

  

  سود خالص – سودمتعلق به سهام ممتاز                       

 ------------------------------= درآمد سهم 

  تعدادسهام عادی                                     

  

ـ برخی از نسبتها رابطه مؤسسه را با سـهامدارانش ارز         : مت به درآمد هر سهم      ينسبت ق  . ابی مـی کنـد    ي

دی ساالنه آن سهم اسـت  يمت هر سهم در بازار چند برابر عاينسبتی وجود دارد که مشخص می کند ق   

ر هر سهم به درآمـد هـر سـهم    مت بازايم قي شهرت دارد از حاصل تقس P/Eب  ين نسبت که به ضر    يا. 

 . د يبدست می آ

 مت روز هر سهم در بازاريق                         

 ------------------------- =P/E نسبت

  درآمدهرسهم                                



ک شـرکت بـه   يژه يم ارزش ويارزش دفتری هر سهم عبارتست از حاصل تقس : ارزش دفتری هر سهم     

ـ ن محاسبه ارزش سهام ممتـاز با يهی است که در ايبد.  سهام عادی آن   تعداد ـ د از ارزش وي ژه کـسر  ي

ه ينکـه نظرسـرما  يگـری اسـت ازا  يمت بـازار آن شـاخص د     يسه ارزش دفتری هر سهم با ق      يمقا. گردد  

 .گذاران نسبت به شرکت چگونه است

 ژه ي جمع ارزش و-ز ارزش دفتری سهام ممتا                                         

 ----------------------------------------= ارزش دفتری هرسهم 

  تعدادسهام عادی                                                          

 

طبـق  ) وگـاهی ازسودسـالهای گذشـته    ( درهرسال قسمتی ازسودخالص شرکت : نسبتهای سود سهام    

هی اسـت  يبـد .ع می شود ين سهامداران به عنوان سود سهام توزيمع ، ب  ب مج يت و تصو  يريم مد يتصم

ن رابطه  يدرا. د سهام می کنند     يافت سود سهام مبادرت به خر     يزه در يزباانگياری ازسهامداران ن  يکه بس 

 .ابی می کند يسهام پرداختی شرکت را ارز دارد که وضع سود نسب وجود دو

  

  نسبت سود سهام پرداختی به قیمت هرسهم

 سودسهام پرداختی هرسهم 

  سودسهام پرداختی هرسهم                                                                       

 --------------------------= مت هر سهم ينسبت سود سهام پرداختی به ق

 مت بازارهرسهمي ق                                                                              

 

  کل سود سهام پرداختی                                             

 -------------------------------= سودسهام پرداختی هرسهم 

  تعدادسهام                                                     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


