
  .طلب را در ادامه بخواینددر این مطلب بدنبال آشنایی با مقدمات تحلیل بنیادی هستیم. قسمت دوم این م

 وتحلیل صنعت تجزیه ●

گذاری صنعتی را که در آن قصد خرید سهام را دارد، موردبررسی قرار دهد. زیرا با خریدار سهام بایستی قبل از سرمایه

 یگیرد و بعضی از صنایع موردتوجه بیشترهایی صورت میتوجه به مسائل و مصالح کشور گاهی از بعضی صنایع حمایت

  :شوند. همچنین رشد هر صنعت شامل سه مرحله استقراردادند و از طرفی بعضی از صنایع به فراموشی سپرده می

 

 مرحله پیشروی  (۱

 مرحله توسعه  (۲

  .مرحله کسادی (۳

 

 

 صنایعی که در مرحله پیشرویگذار بهتر است صنایعی را انتخاب کند که در مرحله توسعه خود هستند و از انتخاب سرمایه

  .باشند، بپرهیزدو کسادی می

 

 وتحلیل شرکت تجزیه ●

 هایی را در صنعت انتخاب نماید که نسبت بهگذار پس از انتخاب صنعت یا صنایع با رشد باال باید شرکت یا شرکتسرمایه

ر های وسیعی را دوتحلیلگذار باید تجزیهدریافت سود سهام و افزایش قیمت سهام در آینده مطمئن باشد. بنابراین سرمایه

  :مورد شرکت به شرح زیر انجام دهد

 ایالعادهگذار باید کارایی مدیریت شرکت را موردبررسی قرار دهد. مدیریت نقش فوقسرمایه :الف( کارایی مدیریت شرکت

ه حیات آن را تضمین کند. شواهد تواند روح حرکت به شرکت ببخشد و ادامدر موفقیت یا شکست شرکت دارد. مدیریت می

  .ها، پی آمد مدیریت ناشایسته و ناآزموده بوده استاخیر نشان داده است که درصد باالیی از عدم موفقیت شرکت

 

  .وتحلیل دقیقی نسبت به سودآوری شرکت و ثبات سود داشته باشدگذار باید تجزیهب( سودآوری شرکت: سرمایه

های موقتی اهمیت زیادی قائل نباشد و به ها و هزینهگذار باید برای درآمدست، سرمایهکیفیت سود نیز عامل مهمی ا

گرفته به هر سهم و درآمد هر سهم و تفاوت بین این دو های بلندمدت اهمیت دهد. همچنین خریدار بایستی به سود تعلقرویه

نند کحساب اندوخته شرکت واریز میکنند و بهنمیها درآمد هر سهم را توزیع نیز توجه داشته باشد. زیرا بعضی از شرکت

ا مدت یکه ممکن است این وجوه در توسعه شرکت بسیار مؤثر باشد. حال با توجه به اینکه خریدار به دنبال بازده کوتاه

  .بلندمدت است، بایستی دست به انتخاب بزند

 

ها را در وتحلیل واقع شود و آنتواند مورد تجزیهه میگذاران کیکی از ارقام مهم برای سرمایه :پ( نسبت قیمت بر درآمد

ای باقیمت دارد ها هست. چه در کشورهایی که بهای اسمی سهم رابطهاخذ تصمیم هدایت نماید، نسبت قیمت بر درآمد شرکت

مت ند، نسبت قیطورکلی برای آن اهمیتی قائل نیستو چه در کشورهای دیگر که بهای اسمی برای سهم یا وجود ندارد و یا به

 .گذاران باشدگیری سرمایهتواند عامل مؤثری در تصمیمبر درآمد می


