
 

 

                       

چیست؟ رابطه میان قیمت سهم و میزان  P/S نسبت
 فروش آن

بینید که هر زنید، اطالعات زیادی را میموقعی که به تابلوی نمادهای سهام مختلف سر می

شان نتایج مختلفی را به دست آورد و به شود از هرکدامکدام تفاسیر مختلفی دارند. می

یا  نسبت قیمت به فروش هاها را تفسیر کرد. یکی از این شاخصهشکلی متفاوت آن

سعی دارد  اخبار بورس .شاید افراد زیادی دقیقا ندانند که چیستاست که  سهام P/S همان

سهام در بورس و بیان مفهوم آن به درک بهتر این عامل  P/S با توضیح محاسبه نسبت

ضعیت مهم کمک کند. در پایان خودتان خواهید فهمید که چرا این نسبت در بررسی و

 .سهام اهمیت دارد
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 چیست؟ P/S نسبت
گر قیمت بازار سهام به فروش آن است. زمانی که نشان Price to Sell سهام یا همان P/S نسبت

شان را به توانند میزان فروشها میتر از آن شرکتکند یا مهممی ها رشد پیدامیزان فروش شرکت
توانیم این مسئله را عاملی مثبت برای شرکت تلقی صورت ثابت در مسیری رو به باال نگه دارند، می

شان را به خوبی بفروشند و به عبارت دیگر تقاضا برای توانند محصوالتها میکنیم. زمانی که شرکت
 .قابل بررسی است P/S ا وجود دارد، این امر در قالب نسبتهمحصوالت آن

 

ده بوده است؛ یا شرکتی جریان نقدی منفی دارد و یا آید که شرکتی زیاندر برخی از موارد پیش می
اند و اکنون سودی نزدیک به وجود دارند که به صورت مقطعی رشد کرده ها نیزبرخی دیگر از شرکت

ها را تواند وضعیت آنهایی میبه ویژه در خصوص چنین شرکت P/S صفر دارند. بررسی نسبت
دانست که در کنار هم دو فاکتور  P/E نسبت را جفت همراه P/S توانگران بازگو کند. میبرای تحلیل

 .دهندرا تشکیل می بنیادی تحلیل مهم برای

 محاسبه نسبت قیمت به فروش چه اهمیتی دارد؟
در بیان اهمیت محاسبه بهتر است دوباره نگاهی به تعریف آن بیندازیم. نسبت قیمت به فروش 

دهد ها مقایسه کنیم. همین مسئله نشان میها را با درآمد آنکند تا قیمت سهام شرکتکمک می
 .که هر یک واحد )لایر( فروش یا درآمد شرکت چقدر ارزندگی دارد

 

گران معانی مختلفی تواند برای تحلیلهای ارزش گذاری سهام است که میاین نسبت یکی از روش
بندند و این ی شرکت، همه برای خرید سهام آن صف میداشته باشد. معموال در رشدهای اولیه

شود، ارزش شود. اما زمانی که این رشد متوقف میمی حد از بیش گذاری ارزش مسئله منجر به
رود. اما با نگاهی ی بیشتر در آن سهم هم باال میآید. در نتیجه احتمال عرضهسهام هم پایین می

 .گذاری بیش از حد شد و بهتر به ماهیت آن سهام پی بردتوان متوجه این ارزش می P/S به نسبت

 سهام در بورس P/S روش های محاسبه نسبت
شود و نیازی درست است که نسبت قیمت به فروش سهام در بورس توسط سازمان محاسبه می

چیست در تفسیر  P/S نیست که ما این کار را انجام بدهیم. ولی اگر بدانیم روش محاسبه نسبت
کنیم. در محاسبه این نسبت دو فاکتور برای ما اهمیت دارد. یکی قیمت است که عمل می آن بهتر

 به بازار قیمت نسبت با است برابر سهام کل تعداد بر تقسیم شرکت عملیاتی درآمد
 .سهم هر فروش

 

 .دهدمی نشان را هاشرکت رشد باشد باال به رو ثابت صورت به که فروشی رشد
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توان از قیمت پایانی یا قیمت آخرین معامله در آن استفاده کرد. دیگری هم فروش شرکت است می

 .ی آن باید میزان فروش شرکت را بر تعداد سهام آن تقسیم کنیمکه برای محاسبه

 

 

، اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس ۱۴۰۰تیر  ۷الزم به ذکر است که از تاریخ 
و  شودمی درج  نماد هر صفحه در TSETMC سایت در P/S نسبت و اوراق بهادار اعالم کرده است که

تر، در ادامه نحوه نیازی به محاسبه دستی برای تحلیل نیست. با این وجود برای آشنایی دقیق
 رت تصویری بررسی خواهیم کرد. در صورتی که برای دریافت نسبترا به صو P/S محاسبه نسبت

p/s در سایت TSETMC های وسهام برای توانید از افزونهو در صفحه هر نماد به مشکل خوردید، می
 :مرورگر خود استفاده کنید

 وسهام کروم افزونه 
 وسهام فایرفاکس افزونه 
 افزونه Edge وسهام 

توان به کار بست. این دو روش ی این نسبت میحاال برویم سراغ دو روشی که برای محاسبه
 :اند ازعبارت

 ایروش پنج مرحله 
 بر اساس ارزش بازار 

 ایمرحلهروش پنج
توانیم این محاسبات را انجام بدهیم. این پنج گام را با هم مرور در روش اول در طی پنج مرحله می

 .کنیممی

 اول گام
به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس نیاز داریم. ابتدا با مراجعه  تابلوخوانی در گام اول به مهارت

کنیم. سپس قیمت آن را از روی تابلو ، سهم مورد نظر را جستجو میtsetmc.com تهران به آدرس
 .خوانیممی

 کل میزان بر شرکت آن بازار ارزش تقسیم طریق از سهام P/S یا فروش به قیمت نسبت
 .آیدمی دست به مشخص یدوره یک در آن فروش
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 دوم گام
 .توانید تعداد سهام شرکت را هم پیدا کنیددر بخش میانی تابلو، می
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 سوم گام

مراجعه کنیم. الزم است ابتدا نماد موردنظر را  codal.ir به آدرس کدال سامانه در گام بعدی باید به
ای را انتخاب کنیم. خالصه اطالعات گزارش دورهمیان مالی های صورت جستجو و سپس اطالعات و

تفسیری برای ما حائز اهمیت است. مقدار فروش ریالی و برآورد مالی سال جاری از این طریق قابل 
 .دستیابی است

 

شود. پس از فشردن کلید جستجو، نتایج جستجو در جدولی در سمت چپ صفحه نمایش داده می
شوید که در باالی آن یک منوی کشویی ای میگزارش موردنظر را انتخاب کنید. سپس وارد صفحه

 .خاب کنیدتوانید از این منو انتوجود دارد. خالصه گزارش تفسیری را می
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 .در این صفحه میزان فروش سهم را الزم داریم
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 چهارم گام

 .شودحاال وقت محاسبه است. اکنون به تعداد سهام نیاز داریم که مجددا روی تابلوی نماد درج می

 

که باید آن را به صورت میلیون لایر در نظر بگیریم تا با B ۰۱۲در این مثال تعداد سهام برابر است با 
خوانی داشته باشد. پس باید رقم فروش سال گام قبلی به دست آوردیم هم میزان فروشی که در

 :تقسیم کنیم ۱۲۰,۰۰۰را بر  ۱۴۰۰/۰۹/۳۰مالی 
 لایر ۲,۷۵۴ :۱۴۰۰ سال در سهم هر ازای به فروش ارزش 

 
 پنجم گام

 :کنیمآمده تقسیم میدر نهایت قیمت سهم را بر عدد به دست

 ۲.۲ = فروش به قیمت نسبت 
درج شده است فرق دارد. چرا که  P/S دد با عددی که روی تابلوی نماد به عنوان نسبتالبته این ع

است و عدد روی تابلو بر  ۱۴۰۰اطالعاتی که ما از آن استفاده کردیم مربوط به میزان فروش در پاییز 
 های جدیدتر به دست آمده است. هدف از این مثال تنها شرح چگونگی محاسبه نسبتاساس داده

P/S هام در بورس بودس. 
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 روش دوم
تر از روش قبلی است و در آن به ارزش بازار سهام نیاز داریم که مطابق تصویر زیر از این روش ساده

 .طریق تابلوی نماد قابل دسترسی است

 

آمده با عدد قبلی مشابهت تقسیم کنیم. عدد به دست حاال باید این عدد را بر میزان فروش شرکت
 :دارد

 ۲.۲ = فروش به قیمت نسبت 
 ۲.۲دهد که ارزش شرکت مذکور، چند برابر فروش آن است. یعنی قیمت هر سهم این عدد نشان می

 .برابر فروش به ازای هر سهم شرکت است

 صورت سود و زیان و مبلغ فروش
گر باید با آن آشنا باشد، قدرت درک و دریافت اطالعات از ترین مسائلی که یک تحلیلیکی از مهم

های مالی است. صورت سود و زیان یکی از این موارد است که اطالعات بسیاری از آن قابل صورت
ر ها گزارش تفسیری داستخراج است. در بعضی از موارد شاهد آن هستیم که برای برخی از شرکت

ای گری مالی هم میزان فروش مسئلهگذاری و واسطههای سرمایهدسترس نیست. به عالوه در شرکت
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ها تولیدانی ندارند که بتوان میزان فروش آن تولیدات یا کاالها را متفاوت است. چرا که این شرکت

بورس  سهام در P/S در نظر گرفت. باید دید در چنین شرایطی راهکار صحیح برای محاسبه نسبت
 .چیست

 

 

ط همان چیزی است که دنبالش هستیم. برای استخراج اطالعات صورت سود و زیان در این شرای
کنیم که چند خط باالتر آن از این صورت، به روش محاسبه نسبت قیمت به فروش سهام مراجعه می

را توضیح دادیم. گام سوم را باید تکرار کنیم. منتهی این بار از منوی کشویی، باید گزینه صورت سود 
ر صورت سود و زیان بخشی داریم که درآمدهای عملیاتی آنجا درج شده و زیان را انتخاب کنیم. د
 .توانید مبلغ فروش را به دست آوریداست. در این بخش می

 

شود با عدد فروش یکسان است. فقط به این نکته توجه داشته عددی که در این بخش درج می
هایی به عنوان مالکی برای خرید یا فروش سهم در نظر گرفته شود. تواند به تنباشید که این عدد نمی

 .بلکه به سایر فاکتورهای بنیادی هم نیاز داریم

 سهام و فروش که چرا است. ترمهم P/E نسبت با مقایسه در فروش به قیمت نسبت
 یا عمده دارانسهام معموال دارد. ارتباط سودسازی با مستقیما سرمایه بازار در

 .کنندمی استفاده بیشتر خودشان هایتحلیل در نسبت این از نهادی دارانسهام
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 P/S تحلیل سهام به کمک نسبت
کنیم تا به سهام چیست؟ ما این فاکتور را بررسی می P/S ی محاسبه و اطالع از نسبتاما فایده

. اما چگونه؟ بهتر است توضیحات را با یک مثال دنبال کمک آن شناخت بهتری از سهم داشته باشیم
 .کنیم

 

اید. برای این کار یک میلیارد ناموت انداخته طور در نظر بگیرید که به تازگی کسب و کاری راهاین
اندازه بوده است. ممکن است فکر کنید که این  تان هم به همیناید. میزان فروش ساالنهخرج کرده

کسب و کار سودی چندصد میلیونی را برای شما به همراه داشته است. اما توجه کنید که باید 
وکارتان یعنی همان یک میلیارد ناموت داشته باشید تا حداقل ارزش کل کسب یفروشی به اندازه

 .تان در مسیر رشد استبشود گفت شرکت

سهام  P/S که بهتر بتوانیم از نسبت قیمت به فروش یک سهم استفاده کنیم، باید آن را بابرای این
مختلف در صنعت موردنظرمان مقایسه کنیم. مثال اگر صنعت خودروسازی مدنظرمان است و 

این سهم را با سایر سهام فعال در صنعت خودروسازی مقایسه  P/S را در نظر داریم، باید خساپا نماد
توانیم صنعت با نسبت قیمت به فروش سهم موردنظرمان می P/S ی میانگینکنیم. سپس با مقایسه

 .کنندشان میل صنعت P/S اطالعاتی را به دست بیاوریم. معموال نمادها تمایل دارند تا به سمت
 
 
 
 

نزولی داشته باشد، احتمالش هست که سهم در  P/S سهامی منفی باشد و EPS به غیر از این اگر
 .است دهی به سودآوریی گذر از زیانمرحله

 P/Sباال خوب است یا پایین؟ 
ی خوبی است. باید به این مسئله توجه کرد که نسبت قیمت پایین بودن این نسبت معموال نشانه

تان پیش آمده باشد همه شاید این سوال برایبه فروش برای صنایع مختلف متفاوت است. با این
وجود دارد چیست. در حالت کلی عددی میان یک و دو  P/S ای که برای نسبتترین بازهکه مناسب

 .ترین عدد استطلوبم

 .شناسندمی هم PSR یا Ratio Sales to Price نام با را P/S نسبت

 فروش میزان با را آن و گیردمی نظر در را سهام روز ارزش فروش به قیمت نسبت
 .است شرکت رشد گرنشان فروش رشد یعنی کند.می مقایسه سالیانه
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نگر است و برای شود. یعنی گذشتهماه گذشته محاسبه می ۱۲این نسبت بر اساس اطالعات 

اش باشد نسبت های سریع بسیار مناسب است. زمانی که فروش شرکت به میزان ارزش بازاریقیاس
هم ارزان است. دهد که سقیمت به فروش برابر با یک و نزدیک به آن خواهد بود. این عدد نشان می

تواند اما آیا این ارزان بودن مالکی است برای خرید؟ نباید یادمان برود که حاشیه سود پایین می
 .موجب پایین بودن این نسبت شود

 

 

باال هم نشان از گران بودن سهام دارد. ولی این امر به احتمال فراوان ناشی از  P/S در سمت مقابل
رسد. حاشیه سود باالی شرکت است. به طور کلی اگر این نسبت کمتر از یک باشد عالی به نظر می

نباید این اعداد را تفسیر کند. بلکه باید منشا کاهش یا افزایش این  گر بدون جستجواما تحلیل
 .گیری کندنسبت را پیدا کند و بر اساس آن در کنار سایر فاکتورها تصمیم

 سهام چیست؟ P/S مزایای استفاده از نسبت
ی میزان پیشرفت یک شرکت باشد. چرا که با نگاهی به تواند به منزلهنسبت قیمت به فروش می

 P/S توانیم از حاشیه سود شرکت مطلع شویم. هرچه حاشیه سود بیشتر باشد، نسبتین عدد میا
دهد. به عنوان نمونه تر است. همین امر تفاوت این نسبت را در صنایع مختلف نشان میهم بزرگ

تری سر و کار داریم تا وقتی در صنایع خدماتی مشغول بررسی این نسبت هستیم با مقادیر بزرگ
خواهیم این نسبت را در صنایع تولیدی تحلیل کنیم. دلیلش هم این است که حاشیه نی که میزما

های سربار در این سود در صنایع خدماتی بیشتر است. این مسئله خود ناشی از کم بودن هزینه
 .صنایع است

کاری سهام به آن اشاره کرد، امکان دست P/S شود در خصوص نسبتاز جمله دیگر مزایایی که می
کمتر آن است. چرا که در این نسبت آنچه مهم است میزان فروش است ولی اگر بخواهیم میزان 

تواند راه را برای دخیل کنیم. همین امر می سود را بررسی کنیم باید چندین پارامتر را در محاسبات
ی تواند دقت تحلیل و بررسدستکاری بیشتر باز کند. پس محاسبه نسبت قیمت به فروش می

 .ها را باال ببردشرکت

P/S است. آن بازار ارزش اندازه به دقیقا شرکت فروش که کندمی بیان یک با برابر 
 شدهتمام بهای سود باید اسباتمح در و نیست برابر سود با فروش این که کنید دقت

 .کنیم کسر فروش میزان از را
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 جمع بندی
گذاری در سهام آن شرکت امری ضروری است. این مسئله اطالع از ارزش واقعی شرکت برای سرمایه

سهام قابل دسترسی است. در  P/S های مالی نظیر نسبت قیمت به فروش یا همانبه کمک نسبت
ازار به فروش هر سهم است. تعریف نسبت قیمت به فروش باید گفت این نسبت با تقسیم قیمت ب

دهد که هر سهم چند برابر میزان فروش شرکت به ازای هر سهم معامله عدد حاصل نشان می
گذاری ارزشآن دارد که سهم کم تر باشد نشان ازشود. هر چه عدد به سمت یک و کمتر از آن نزدیکمی

مقابل مقادیر باالتر نشان از تر است. در سمت گذاران جذابشده است و از این رو برای سرمایه
ی سیگنالی تواند به منزلهگذاری سهم است. اما این را بدانید که صرفا این فاکتور نمیارزشبیش

 .قطعی برای خرید یا عدم خرید یک سهم در نظر گرفته شود
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 سواالت متداول با پاسخ های کوتاه
 ؟چیست P/S یا فروش به قیمت نسبت

دهد. با افزایش فروش این ت بازار هر سهم را به فروش آن نشان میسهام، نسبت قیم P/S نسبت
 .شودتر مینسبت کم

 ؟چیست P/S نسبت کاربرد

توان از رشد و پیشرفت یک شرکت در طی گذر زمان مطلع شد و برای به کمک این نسبت می
های زمانی گیری کرد. برای این کار بهتر است این نسبت را در بازهانتخاب درسِت سهام تصمیم

 .مختلف مقایسه کنید

 ؟کرد تفسیر را فروش به قیمت نسبت توانمی چطور

گذاری شده است و از این رو ارزشمعموال هرچه این نسبت کمتر باشد نشان از آن دارد که سهم کم
 .دهندگذاری سهم خبر میارزشتر از بیشتر است. به طور معکوس اعداد بزرگگذار جذاببرای سرمایه

 ؟شد مطلع P/S نسبت از توانمی چطور

 .ی دستی ندارداین نسبت در تابلوی هر نماد قابل مشاهده است و نیازی به محاسبه

 ؟است نزدیک واقعیت به چقدر P/S نسبت از حاصل نتایج

شده استفاده کنیم، نتیجه به این بستگی دارد که بینیاگر در محاسبات از میزان فروش پیش
 .گرایانه هستنددر واقعها چقبینیپیش

 ؟است چند فروش به قیمت نسبت برای عدد بهترین

 .معموال عددی بین یک و دو مطلوب است و اعداد کمتر از یک بهتر هستند
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