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 کدال تیسا خچهیتار

، گذارانهیسرما. باشدیآنها م یبازده زانیمربوطه و م یهاشرکتاطالعات  هیو معامالت آن بر پا هیبازار سرما ،میدانیمکه  طورهمان

 یدسترس یسهام یهاشرکتبه  توانیمسامانه کدال  قیدارند. از طر ازین یسهام یهاشرکتبه اطالعات  شتریکسب سود ب یبرا

شده در سازمان بورس و فرابورس موظف به انتشارات اطالعات  رفتهیپذ یهاشرکت ینمود. تمام یگذارهیسرماکرد و اقدام به  دایپ

 .هستندسامانه  نیدر ا یمال

سهام و بورس و اوراق بهادار قرار  دارانیو خر گذارانهیسرما اریدر اخت نیآنال صورتبهشده  یروزرسانبهاطالعات  ،استفاده از کدال با

 .ردیگیم

 

 ست؟یکدال چ
Comprehensive Database Of All Listed Companies همان  ایcodal هیجامع کل یعبارت از )بانک اطالعات 

 باهدف هیدر بازار سرما گذارانهیسرمااطالعات  یکیو انتشار الکترون یسامانه به جهت گردآور نی. اهستذکر شده(  یهاشرکت

به  گذارانهیسرما ترعیسرو  شتریهرچه ب یدسترس باهدفشده است. در واقع، سامانه کدال  یبه اطالعات، طراح ترعیسر یدسترس

 است. شده جادیدر انجام معامالت ا عیو تسر هیاطالعات بازار سرما

هر سهامداری باید با سایت کدال آشنا باشد و بتواند از سایت کدال  .است هیبازار سرما یهاتیسا نیدتریاز پربازد یکی لکدا

منتشر کنند که  لکدا تیساوبا روی ر یمتنوع یهاهیاطالعند که هست موظف یو فرابورس یبورس یهاشرکت د.استفاده کن

 :شودیم ریشامل موارد ز آنها نیترمهم

 هاهیسرما شیو افزا یسود نقد میمثل تقس یمجامع عموم یاههیاطالع 
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 هایسازشفاف 

 یادوره انیو پا دورهانیم یمال یهاگزارش 

 د.یکن دایرا پ یخوب یادیسهام بن یو حت دیریبگتر به میسهام تصم دوفروشیخردرباره  دیتوانیم هاهیاطالعبا خواندن این 

 نیکه آخر دیشویمروبرو  مشابه صفحه زیر یاصفحهبا  شوید تیوارد سا یست و وقتا  codal.irکدال  تیآدرس سا

اکسل و صفحه وب  pdfمختلف مثل  یهافرمت در دیتوانیمو  رندیگیمصفحه قرار  نیهم در دکه منتشر شدن ییهاهیاطالع

 :دیکن افتیدر

 

 . دیکن کیکل هاهیاطالع یجستجو یرو دین باامورد نظرت هیاطالع داکردنیپ یبرا
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 دینیبب آن را یهاهیاطالعتا همه  دیرا وارد کن موردنظراسم نماد  دیکه با شودیظاهر م جستجو یلترهایف حهراست صفسمت 

 پر کنید.هم  نییپا یهاقسمت دیتوانیم دیهست یخاص هیفقط دنبال اطالع رو اگ
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 .نشده رفتهیپذ اصالً ایاست  یبورس انرژیا بورس کاال  ،فرابورس، بورس هم درکه س دهدیمن انشناشر  تیوضع

 

 یازم به انتشار گزارشهلکه م باشندیم یبورس رانناش زوکه نماد آنها در سازمان بورس درج شده است ج ییرکتهاش یتمام

 د.خود در بورس ادامه دهن اتیه حبتوانند ب هچیدر نیا از اتند تسه ورسب ازمانمصوب س
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 ار نامو فقط ه دیقسمت انتخاب کن نیا در ان باشدمد نظرت یخاص هیاطالع اگرکه  هاستهیاطالعگروه  یقسمت بعد

 دهد. شینما

 

 .دیرا مشخص کنت نوع شرک دیتوانیمهم  ترنییقسمت پا 
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  دیمورد را انتخاب کن کی دیتوانیم ،داریدکه  یهدف بهباتوجهو باز هم  هست تریطوالن خیلیلیست آن که  هینوع اطالع و

 

 جیبا نتا یقسمت فرق نیا یجستجو جیکه نتا دیکنوارد  دیتوانیم دیدار ااطالعات ر نین ااخودت اگرهم  ترنییپاقسمت  در

 .قسمت باال ندار

ح در قسمت باال که توضی نماد سهم رافقط  اگر یطورکلبه یول د؛یبگذار یا دیرا بردار هاکیت دیتوانیمهم  ترنییپا یهاقسمت 

 د.یکن دایپ ار دیخواهیمکه ، موردی هیاطالع قسمت از دیتوانیاست؛ چون حتماً م یکاف دیوارد کنداده شد، 
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 ظاهرش فقطاست کدال  تیسا نیکه مثل هم دینیرا بب ۳۶۰ لکدا گزینه دیتوانیمهم قسمت باال سمت چپ  در

 یودزبه است که قرار شده است نوشته یبورس یهاتیسااز  یبعض در د.هم باش ترراحت آن کار با دیو شا هست ترشرفتهیپ

 شود. یکدال اصل نیگزیجا
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منتشر  هاشرکتمالی  یهاصورتشرکت است که در   EPS، بررسی مقدار گذارانهیسرمامهم برای تحلیلگران و  یهاتمیآیکی از 

 به این آیتم را توضیح خواهیم داد.. در ادامه نحوه دسترسی شودیم

EPS   ؟میکن یشدایپ لکدا یهاهیاز اطالعچیست؟ چگونه 
EPS  مخفف (earning per share) موظف بودند که  هاشرکت ترشیپاست. درآمد هر سهم  ایسود  یو به معنEPS  را شرکت

  EPSاما االن  .از آن را محقق کنند شتریب یحت ایو شوند  کینزد انستند به آند و مشخص شد که چقدر تونکن ینیبشیپ

ماه گذشته  ۱۲ یکه ط است یدر واقع سود شودیمداده  ttm یبراکه  . یعنی آن عددیشودیممحاسبه  ttmبه روش  هاشرکت

 .است محقق شده

. در صورت ماه هستند ۱۲و  ماهه۹و  ماهه، ششسه ماه یمال یهاصورتطی سال مالی منتشر کنند. ند که هست موظف هاشرکت

 .کجاست EPSکه  بگوییم میخواهیمحاال  .مفید است ه آنهاکه هم شودیمداده  رگیاطالعات د عالوهبهشرکت EPS مالی

منتشر  یصورت مال نیآخر .دیسینویمرا  موردنظراسم نماد  ،دیرویم هیاطالع یوجوجستقسمت  و به دیکنیمرا باز  سایت کدال

 یول د؛یشویمعدد و اصطالح روبرو  یبا کل دیکنیرا باز م pdf یوقت .دیکنیمدانلود است را داده شده  pdf صورتبهشده که 

 .هر سهمخالص  انیز ایبه سود  دیرسیم ترنییپا در قسمت کنید.هم دقت  هاخیتاربه  انیقسمت صورت سود و ز. در دینباشنگران 

که است دوره مشابه سال قبل  EPSعدد نوشته شده کنار آن هم  . همچنیناست سهمEPS  شودمی که نوشته شده یعدد نیاول

  به تحلیلگران کمک خواهد کرد.
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حق  و، اطالعیه برگزاری مجامع و تقسیم سود ماهانه تیتحت عنوان گزارش وضعدیگر  یهاهیاطالعمالی،  یهاصورتعالوه بر 

کدال منتشر  یماهانه رو تیتحت عنوان گزارش وضع یاهیاطالعهر ماه  ندستهها موظف همه شرکت .شوندیم... منتشر ها وتقدم

قرار  هاشرکت epsکه  میکن ینیبشیپ میتوانیمقبل  یهابا عملکرد ماه سهیماه و مقا یبه اطالعات عموم کردننگاهبا که  کنند

 !نه ای درشد کناست 

عملکرد  که یدیتول یهاشرکت به عبارتی که یگذارهیسرما ریو غ یگذارهیسرما یهاشرکت :شوندیم میدو نوع تقس به هاشرکت

 هم متفاوت است آنهاماهانه 

کند و چه تعداد را با شرکت چه محصوالتی را به چه تعداد تولید می نیکه ا دیکن یبررس ان راماهانه سهام خودت تیگزارش وضع

 است. نوشته شدهو اطالعات ماه پیش نیز  موردنظرسال تا ماه  یاز ابتدا اطالعات فروشد.چه مبلغ و چه نرخی می

 سخن آخر
 یخوب برا یاز بسترها یکیآن است.  یمندو قانون تیشفاف زانیدر بورس، م یگذارهیعوامل سرما نیترو جذاب نیاز بهتر یکی

ها در آن منتشر شده و در دسترس عموم قرار ها و اطالعات مهم از جانب شرکتگزارش یسامانه کدال است که تمام ندیفرآ نیا

داشته  یاطالعات دسترس نیبه ا یدر هر زمان توانندیمندان به آن مبوده و عالقه گانیخدمات به صورت را نیا ی. تمامردیگیم

نسبت به نحوه استفاده از اطالعات منتشر شده در سامانه کدال  دیبا زیبازار ن نیدر ا گذارانهیسرما ای گریافراد د لگران،یتحل باشند.

 .ندیها در معامالت خود به نحو احسن استفاده نماگزارش نیالزم را داشته باشند تا بتوانند از ا ییآشنا
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