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ارزش ویژه هرسهم 

از نسبت حقوق صاحبان سهام به تعداد سهام منتشره بدست می آید . 

بافت تامین مالی شرکت 

 شامل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام است و تاثیر بسزادر عملکرد و

 سود آوری شرکت دارد 

مهلت و پرداخت تاریخ سودسهام 

 هرچه سود پرداختی به سهامداران زود تر باشد مفید است اوالمشمول

تورم و کاهش ارزش پول نمی شود دوم اینکه سهامداران مجددا 

 .سرمایه گذاری می کنند

 



 انتشار مستمر اطالعات و اخبار نسبی 

 شرکت ها در ارائه اطالعات شفاف مالی و یا هرگونه اخبار درزمینه

 .وضعیت شرکت به سهامداران نهاین تالش را دارند

عمر شرکت و میزان اصطکاک ماشین آالت 

 هرچه شرکت ها از ماشین آالت جدید با تکنولوژی پیشرفته تر استفاده

 .کنند در امر تولید موفق تر هستند

پنجاه شرکت فعال تر 

 بررسی تجربه بورس های اوراق بهادار د رکشورهای مختلف نشان

که شناسایی شرکت ها ممتاز و دارای موقعیت برتر را نشان .می دهد

 .میدهد



 کلمه شاخص در کل به معنای نمودار یا نشان دهندگی می باشد

شاخص کمیتی است که نماینده چند متغییر همگن است و وسیله ای 

برای اندازه گیری و مقایسه پدیده هایی است که دارای ماهیت مشخص 

 .هستند در تمام بورس های دنیا از این شاخص استفاده می شود



=100 *
ارزش جاری بازار سهام در زمان محاسبه
ارزش جاری بازار سهام در تاریخ مبدا

 مقدار کل شاخص= 

 

 

   100 *TEPIX= 
 𝑃𝑖𝑡 𝑞𝑖𝑡𝑛
𝑖=1

 𝑝𝑖𝑜  𝑞𝑖𝑜𝑛
𝑖=1

 

 

 tادر زمان  Iقیمت شرکت 

  tدر زمان iتعدا سهام منتشره شرکت 

 در زمان مبدا iقیمت شرکت 

   مبدا  در زمان Iتعدا سهام منتشره شرکت 

n=تعداد شرکت های مشمول شاخص 



 قیمت سهام در زمان مبدا قیمت سهام در زمان جاری تعداد سهام منتشره شرکت

 4500 5000 1/000/000 الف

 6000 8000 2/000/000 ب

 4000 3000 1/200/000 ج

TEPIX= 
 5000∗1000000+8000∗2000000+3000∗1200000   3
𝐼=1

4500∗1000000+6000∗2000000+4000∗1200000
 *100=

24600000000

21300000000
 *100= 

115/49 


