
 التحلٌل األساسً لألوراق المالٌة



 :لهذا الفصلاألهداف التعلٌمٌة 

 

  
"الظروف االلتصادٌة"التحلٌل على المستوى الكلً   

"ظروف الصناعة"التحلٌل على مستوى الصناعة   

ظروف الشركة"التحلٌل على مستوى الشركة   

 التنبإ بالربحٌة المستمبلٌة للسهم

.تمٌٌم األوراق المالٌة  



 : األساسًالتحلٌل 

حلٌل البٌانات والمعلومات االقتصادٌة والمالٌة، بهدف التنبؤ بما ستكون علٌه ربحٌة المنشأة، إضافة ت•

 الربحٌةإلى التعرف على حجم المخاطر التً تتعرض لها تلك 

 

 ملكٌتها لحموق أو للمنشؤة الحمٌمٌة للمٌمة الرئٌسٌة المحددات على الولوف هو األساسً التحلٌل من الهدف•

 .وأسهمها

 

 :المتعلمة المعلومات كافة وتحلٌل دراسة خالل من•

بالبٌئة 
االلتصادٌة أو 

 السٌاسٌة

 .  بالمنشاة نفسها

المطاع ٌ
الصناعً التً 
 تعمل به المنشؤة



 :مداخل التحلٌل األساسً 

-Top، أو التحلٌل من أعلى إلى أسفل Macro-Micro Approachمدخل التحلٌل الكلً فالجزئً •

Down Analysis. 

تحلٌل الظروف االقتصادٌة على  
 مستوى االقتصاد

 تحلٌل ظروف الصناعة 

تحلٌل ظروف 
 المنشاة



 :مداخل التحلٌل األساسً 

-Buttomأو التحلٌل من أسفل إلى أعلى   Micro-Macro Approachالتحلٌل الجزئً فالكلً مدخل •

Up Analysis  . 

 

  تحلٌل ظروف المنشاة

 تحلٌل ظروف الصناعة 

تحلٌل الظروف االقتصادٌة 
 على مستوى االقتصاد
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 :التنبؤ بحالة السوق باستخدام عالوة المخاطرة•

ٌموم التحلٌل األساسً على استخدام مإشرات أسعار األسهم، والتً هً وجه من أوجه الحالة االلتصادٌة •

 .العامة المتولعة

 .والهدف من التنبإ بحالة السوق هو معرفة االتجاه العام ألسعار األسهم فً السوق مستمبالا •

فً حساب العالوة والذي ٌموم بطرح   Renshowوللتنبإ بحالة السوق ٌتم االعتماد على أسلوب رٌنشو •

من متوسط العائد  High – Grade Bondsمتوسط معدل العائد على السندات عالٌة الجودة  وطوٌلة األجل 

  :على االستثمار فً األسهم المتداولة فً البورصة على النحو الذي تبٌنه المعادلة التالٌة

 

))()((Re 500& HGBpS REREnshow 



 ":الظروف االقتصادٌة"التحلٌل على المستوى الكلً  -1

 :التنبؤ بحالة السوق باستخدام عالوة المخاطرة•

 

%0,35إن متوسط عالوة المخاطرة للسوق تبلغ   

0.35< العالوة المحسوبة   

أسعار األسهم سوف تتجه نحو 
االرتفاع، والسوق سٌكون سوق 

 صعودي

Bull Market 

  0.35> العالوة المحسوبة 

ٌُتولع أن تنخفض أسعار األسهم 
وبالتالً من المتولع أن ٌكون 

.السوق هبوطً  

Bear Market 
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 :تقٌٌم مستوى األسعار فً السوق•

ٌهدف تمٌٌم مستوى األسعار فً السوق إلى معرفة ما إذا كانت األسعار ُمغالى فٌها أو ألل مما ٌجب، •

 .المحتجزةمعدل العائد على حقوق الملكٌة ونسبة األرباح وعادةا ما ٌتم التمٌٌم من خالل االعتماد على 

 :ٌتم الوصول إلى المٌمة العادلة للمإشر من خالل العاللة التالٌة•
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 :تقٌٌم مستوى األسعار فً السوق•

 

وبعد حساب لٌم هذه المتغٌرات ٌتم تمٌٌم المإشر ومن ثم ممارنته مع لٌمته الحالٌة لمعرفة هل مستوى •

 .األسعار السائد فً السوق أعلى أو ألل مما ٌتوجب أن تكون علٌه

 

للمإشر، فإن ذلن ٌدل على أن ( الفعلٌة)تكون المٌمة المتولعة للمإشر ألل من المٌمة الحالٌة عندما •

 ٌتوجبوإذا كانت أكبر فاألسعار ألل مما . األسعار أعلى مما ٌنبغً أن تكون علٌه

 ربحٌة دراسة وبعد الٌوم، لهذا $150 قدرها قٌمة سجل قد بور ستاندردآند مؤشر أن بفرض : مثال•

 معدل وأن ،$10 ٌساوي التوزٌعات من السهم نصٌب متوسط بأن تبٌن المؤشر لهذا المكونة الشركات

 علمت فإذا .%7 المخاطرة عالوة ،%60 األرباح احتجاز ومعدل ،%18 هو الملكٌة حقوق على العائد

 فً السائدة األسعار فهل ،%12 هو األجل والطوٌلة الجودة المرتفعة السندات على العائد معدل بأن

   ٌنبغً؟ مما أقل أو أعلى للمؤشر وفقا   السوق
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لهذا الٌوم، وبعد دراسة ربحٌة $ 150بفرض أن مإشر ستاندردآند بور لد سجل لٌمة لدرها : مثال •

، وأن معدل $10الشركات المكونة لهذا المإشر تبٌن بؤن متوسط نصٌب السهم من التوزٌعات ٌساوي 

فإذا علمت %. 7، عالوة المخاطرة %60، ومعدل احتجاز األرباح %18العائد على حموق الملكٌة هو 

، فهل األسعار السائدة فً %12بؤن معدل العائد على السندات المرتفعة الجودة والطوٌلة األجل هو 

ا للمإشر أعلى أو ألل مما ٌنبغً؟   السوق وفما

 

 :الحل •

 :اإلجابة على هذا السإال من خالل تمدٌر المٌمة العادلة للمإشر، وذلن باستخدام المعادلة التالٌةٌتم •
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ا فإننا نحصل على ما ٌلً•  :وبتطبٌك الخطوات التً تم شرحها سابما

 

 

 

 

 

 

هذا ٌعنً أن لٌمة المإشر أعلى من المٌمة المتولعة، وبالتالً فإن مستوٌات أسعار األسهم فً السوق أعلى •

وفً هذه الحالة ٌُنصح بإعادة تشكٌل مكونات المحفظة بزٌادة الوزن النسبً . مما ٌجب أن تكون علٌه

 .للسندات على حساب األسهم
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 فً مغالى السهم أن ٌعنً فهذا ,(الحمٌمٌة) العادلة المٌمة من أكبر للسهم السولٌة المٌمة كانت حال فً•

 بهذه االستثمار بعدم ٌُنصح فإنه الحالة هذه وفً ,Overvalued ٌجب مما بؤكثر ممٌم فهو وبالتالً ,تمٌٌمه

ا  المستثمر كان وإن ,األسهم  .األسهم هذه بٌع علٌه ٌتوجب فإنه األسهم لهذه مالكا

  ٌجب مما بؤلل ممٌم السهم أن ٌعنً فهذا ,للسهم العادلة المٌمة من ألل السولٌة المٌمة كانت حال فً•

Undervalued, ًأن ٌجب السهم سعر ألن وذل ,األسهم هذه فً باالستثمار ٌُنصح فإنه الحالة هذه وف 

 .للمستثمر رأسمالٌة أرباح بتكوٌن ٌسمح مما ,(الحمٌمٌة) العادلة المٌمة إلى لٌصل مستمبالا  ٌرتفع
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 Valuation of Securitiesاألوراق المالٌة تقٌٌم .2•

 

ٌهدف هذا التمٌٌم إلى توفٌر معلومات تساعد المستثمر فً األسهم والسندات فً الحصول •

 :على إجابات لتساإالت مثل

االتجاه المتولع لحركة سعر السهم وسعر السند؟ ثم ما عاللة ذلن بعوامل مثل تملب ما •

 .و التغٌر الحادث فً الدخل المومً والناتج المومً, و الدورة االلتصادٌة, أسعار الفائدة

ثم ما المإشرات التً ٌمكن , ما العائد على االستثمار المتولع من كل من السهم و السند•

 استخدامها لمٌاس العائد؟
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ا فً الدورة النمدٌةوتلعب • وذلن من , معدالت الفائدة السائدة فً األسواق المالٌة دور أساسٌا

خالل مساهمتها فً توجٌه األموال من المنشآت التً لدٌها فائض إلى المنشآت التً لدٌها 

 .لتموٌلهافرص استثمارٌة وإنما تحتاج إلى األموال 

 

مما , على ذلن ٌعتبر معدل الفائدة السولً بمثابة المحرن األساسً آللٌة سوق المالوبناءا •

 Riskبخبراء االستثمار إلى اعتبار معدل الفائدة ألدوات االستثمار العدٌمة المخاطر ٌحدو 

Free Rate ا لتحدٌد العائد المتولع من األدوات االستثمارٌة المختلفة  .  أساسا
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 :Book Valueالقٌمة الدفترٌة -أ•

وتعكس هذه المٌمة ما لدمه المساهم لتموٌل . المٌمة المحاسبٌة الممٌدة فً دفاتر الشركة•

 .استثمارات الشركة

 

 

األسهم  –حموق الملكٌة = ])المٌمة الدفترٌة للسهم العادٌة 

عدد األسهم العادٌة ÷ ([ الممتازة  
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 :  Liquidation Valueقٌمة التصفٌة -ب•

 موجوداتها عرض وٌجري مفلسة الشركة كانت حال فً علٌها الحصول المتولع المٌمة•

 حملة أو الممرضٌن سداد) الشركة على التً االلتزامات كافة سداد بعد وذلن ,للبٌع

ا  السندات  .(الممتازة السهم حملة سداد وأٌضا

 

 

 

 

االلتزامات  –لٌمة الموجودات فً السوق = ])المٌمة التصفوٌة  

عدد السهم العادٌة ÷ ([وحموق األسهم الممتازة  
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 :Fair Value( القٌمة العادلة)الحقٌقٌة القٌمة -ج•

 .وٌدل على المٌمة الحمٌمٌة أو العادلة لسهم ما, باألسهم العادٌةوٌتعلك هذا المفهوم بشكٍل أساسً •

,  موجودات الشركة: وهنان مجموعة من العوامل التً ٌتم على أساسها تحدٌد هذه المٌمة نذكر منها•

معدالت النمو , سٌاسة توزٌع األرباح على المساهمٌن, مبٌعات وأرباح الشركة, إنتاجٌة هذه الموجودات

 .لدرات الشركة ومستوى أداء وكفاءة إدارتها, المستمبلٌة للشركة وأرباحها

 

 :Market Valueالسوقٌة القٌمة -د•

 .المٌمة السعر الذي ٌمكن أن ٌُباع به السهم أو األصل فً السوق المالً•

ا إلى المعطٌات التالٌة•  :وبالتالً تتحدد لٌمته بناءا

 .ظروف العرض والطلب فً السوق المال1ً.

ا تلن المتعلمة بالتضخم واالنكماش, الظروف االلتصادٌة العامة2.  .وخصوصا

 .تنبإات وتولعات المحللٌن المالٌٌن لمستمبل الشركة3.

 .المركز المالً للشركة والمدرة على تحمٌك األرباح فً المستمبل4.

   .سٌاسة توزٌع األرباح فً الشركة5.
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 :Common Stock Valuationاألسهم العادٌة تقٌٌم .1•

السهم الممتاز والعادي فً , وٌحدد النموذج األساسً لتمٌٌم األسهم والسندات لٌمة السند•

ودرجة مخاطرتها , تولٌتها, وٌتضمن النموذج العوائد المتولعة على األصل. الولت الحالً

 .والتً تنعكس فً معدل العائد المطلوب من طرف المستثمر

 

 :هذا النموذج بالمعادلة التالٌةوٌعطى •
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 :هماوٌعتمد المحللٌن األساسٌٌن عادةا على طرٌمتٌن لتمدٌر المٌمة الحمٌمٌة للسهم العادي •

 الحالٌةصافً القٌمة طرٌقة 1.

 ،المضاعفطرٌقة  2.

 

 :القٌمة الحالٌةصافً طرٌقة -أ•

 :وٌمكن حساب لٌمة السهم العادي فً حالتٌن هما

 .فترة احتفاظ محددة: الحالة األولى -

 .فترة احتفاظ متعددة: الحالة الثانٌة -
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 :  فترة احتفاظ واحدة: السهم العاديلٌمة : أوالا •

فإن المٌمة الحالٌة للسهم العادي  هً المٌمة , كانت فترة االحتفاظ بالسهم هً سنة واحدةإذا •

وهً تتكون من توزٌعات األرباح , الحالٌة للتدفمات النمدٌة المتولعة من السهم خالل سنة

وبناءاا على ذلن فإنه ٌمكن حساب المٌمة ، وسعر البٌع خالل سنة, المتولعة خالل سنة

 :الحالٌة للسهم باستخدام المعادلة التالٌة
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 :مثال •

ومعدل نمو $,  4احسب لٌمة سهم عادي إذا كانت لٌمة آخر توزٌعات حصل علٌها السهم تساوي إلى •

ا أن معدل العائد المطلوب $,  30وسعر البٌع المتولع للسهم خالل سنة , %25التوزٌعات المتولع  علما

 %.15هو 

 :  الحل•

 .$ 5( = 0,25+  1) 4= إن التوزٌعات المتولعة بعد سنة •
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ا •  :  النهائٌة–فترة متعددة –السهم العادي لٌمة : ثانٌا

ا ٌمكن • أي , حساب المٌمة الحالٌة للسهم العادي إذا احتفظ المستثمر بالسهم لفترة طوٌلة جدا

وٌتم ذلن من خالل اعتبار أن . Going Concernطالما بمٌت الشركة مستمرة فً العمل 

 .Infinite Expected Dividend Streamالتوزٌعات المستمبلٌة المتولعة النهائٌة 

ا لهذه الحالة باستخدام النموذج التالً  •  :تحسب لٌمة السهم العادي وفما
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ا ألن توزٌعات األرباح المستمبلٌة غٌر مإكدة• فبإمكان المستثمر أن ٌكون افتراضات بالنسبة لمعدل , ونظرا

 :النمو المتولع فً هذه التوزٌعات عبر الزمن وذلن على النحو التالً

 

•  -A- تقٌٌم السهم العادي فً حالة عدم النمو فً التوزٌعاتنموذج: 

 حملة على أرباحها كامل بتوزٌع تموم الشركة وأن ,تنمو ال الشركة أرباح أن افتراض على النموذج هذا وٌموم

 التالٌة المعادلة العادي السهم لتمٌٌم ونستخدم ,الصفر = النمو معدل فإن الحالة هذه فً .األسهم

K

D
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 :مثال•

 :التالٌة البٌانات ظل فً للسهم الحالٌة المٌمة هً ما•

 .$ 6 = العادي للسهم التوزٌعات•

 0,12 المستثمر طرف من العادي السهم على المطلوب العائد معدل •

   :الحل•

 $50  :ٌلً ما لدٌنا ٌنتج األرباح فً النمو عدم حالة فً العادي السهم تمٌٌم نموذج بتطبٌك•
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• -B- ًفً التوزٌعاتالثابت   حالة النمونموذج تقٌٌم السهم العادي ف: 

 

 

 

 

• -C- نموذج غوردن ذو النمو الثابت فً التوزٌعات : 

أكبر من  Kوذلن على افتراض أن معدل الخصم , ٌعتبر هذا النموذج صٌغة مبسطة للنموذج السابك•

 .  gمعدل النمو فً التوزٌعات 

 

 




 




1

0
0

)1(

)1(

t
t

t

k

gD
P

gK

D
P


 1

0



 :مثال•

 :التالٌة المعطٌات ظل فً العادي للسهم الحالٌة المٌمة هً ما•

•D0 = 2,5 $ , g = 6 %  , k = 12 %  

 :الحل•

   لدٌنا ٌنتج السابك النموذج تطبٌك بعد •

•D1= D0 (1 + g )   = 2,5 (1 + 0,06) = 2,65 $ 

•2.65/0.06=44.16$ 
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 Price Earning Ratio :طرٌقة المضاعف -ب•

ا   P/E ربحٌته وبٌن التمٌٌم فٌه ٌجري الذي الٌوم فً للسهم اإللفال سعر بٌن العاللة عن عبارة وهو•  ٌتم ما وغالبا

 .السوق مإشرات ألحد PER الـ مع المإشر هذا لٌمة ممارنة

 فً السهم سعر علٌها   ٌكون أن ٌنبغً التً المٌمة تمدٌر ٌمكنه  المضاعف، لٌمة بتمدٌر المحلل ٌموم أن فبعد•

 .المستمبل

 المٌمة احسب ،14 المحسوبة المضاعف لٌمة وكانت ،$12 بـ الشركات إحدى سهم ربحٌة أن علمت إذا :مثال•

 .للسهم العادلة

ا  ٌُباع السهم هذا بؤن فرض على ،$168 تكون أن ٌجب للسهم العادلة المٌمة بؤن :لحال•  ذلن ٌعنً .$180 بـ حالٌا

 وفً بالبٌع، عنه التخلً فٌجب السهم هذا على االستثمارٌة محفظتنا احتوت ولو تمٌٌمه، فً ُمغالى السهم هذا بؤن

ا  استثمار ٌمثل ال فهو الحٌازة عدم حال  .جذابا

ا  PER كان كلما عام، وبشكلٍ •  (Overvalued) التمٌٌم فً مبالغة هنان كان كلما (للمطاع المتوسط من أكبر) كبٌرا

 .صحٌح والعكس .المدروس األصل امتالن حال فً البٌع أو الشراء عدم هو الحكٌم االستثماري والمرار
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،  PEG (Price Earning Growth)مضاعف الربحٌة المعدل كما ٌمكن االعتماد على مإشر آخر وهو •

 .والذي ٌُحسب من خالل لسمة مضاعف الربحٌة على معدل النمو فً ربحٌة السهم الواحد

 

PEG <1 

األصل ُممٌم بؤلل مما 
   (Undervalued)ٌجب 

والمرار الصائب فً 
 هذه الحالة هو الشراء

1 
PEG > 1.5 

األصل ُممٌم بؤعلى مما 
 ٌجب

والمرار الصائب هو 
.البٌع  

2 



 :التالٌة السوقٌة النسب باستخدام المالٌة للورقة العادلة القٌمة إلى الوصول ٌمكن :مالحظة•

PER ،   السعر السوقً/ الموزع القٌمة الدفترٌة،  الربح / السوقٌة القٌمة، 

 .ومن ثم ٌتم حساب القٌمة العادلة للورقة المالٌة( القطاع)بعد حساب هذه النسب ٌتم مقارنتها بمعاٌٌر الصناعة 

 :مثال•

 الشركة هذه فٌها تعمل التً بالصناعة الخاص والمضاعف مرة، 30 كان ما شركة لسهم الربحٌة مضاعف أن بفرض
 الدفترٌة المٌمة إلى السولٌة المٌمة نسبة أن كما ،$16= 31/12 فً السهم لهذا اإللفال سعر وكان مرة، 28 هو

  كانت وللصناعة 0,03 السولً السعر إلى الموزع الربح نسبة وكانت ،3,5= بالمطاع الخاصة والنسبة ، 4 كانت
 .العادلة المٌمة حساب :المطلوب . 0,035

 :الحل•

(28÷30)×16 = 14,93$ 

(3,5÷ 4)×16= 14$ 

(0,035÷ 0,03)×16= 18,67$ 

 $15,86= 3(/18,67 + 14+ 14,93) = للسهم العادل السعر
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 :Preferred Stock Valuationاألسهم الممتازة تقٌٌم .2•

أي أنه ٌتم خصم األرباح . ٌتم تمٌٌم األسهم الممتازة بنفس الطرٌمة المشار إلٌها عند تمٌٌم األسهم العادٌة•

 ,الموزعة بالسهم بمعدل الخصم المناسب أو العائد المطلوب للوصول إلى المٌمة الحالٌة لألسهم الممتازة

 :ولكن عند تمٌٌم هذه األسهم ٌجب األخذ بعٌن االعتبار ما ٌلً•

 .أي أنها ال تنمو خالل السنوات المادمة, إن توزٌعات أرباح األسهم الممتازة ثابتة ال تتغٌر1.

ا , إن األسهم الممتازة ال تستحك2.  . Perpetuity( أبدٌة)وبالتالً ٌتم االحتفاظ بها لفترة طوٌلة جدا

 

 

p

p

K

D
P 0
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 :مثال •

ا موزعة بالسهم إلصدار األسهم الممتازة$  5تدفع إحدى الشركات • فما هً لٌمة السهم لمستثمر . أرباحا

 عائداا على االستثمار ؟%  12ٌطلب 

 

$67.41
12.0

5
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 : ValuationBondتقٌٌم السندات .3•

إلمكانٌة وتعتبر من األوراق التً ٌتم تمٌٌمها بسهولة . السندات هً عبارة عن أدوات دٌن طوٌلة األجل•

 .الفائدة الدورٌة والقٌمة االسمٌة للسندوالتً تتكون من تقدٌر التدفقات النقدٌة الناجمة عنها بدقة 

 .وٌتم تمٌٌم السندات عن طرٌك خصم التدفمات الناتجة عنها بمعدل خصم مناسب•

 

 :ٌلً نماذج تمٌٌم هذه السندات  اوفٌم•

 :تمٌٌم السندات بؤسعار فائدة سنوٌةنموذج  -1•
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 :  مثال •

 :ما هً المٌمة الحالٌة للسند فً ضوء المعلومات التالٌة •

 8ٌُستحك السند بعد , الفائدة تُدفع بشكل سنوي$,  1000= المٌمة االسمٌة , % 10معدل الكوبون •

 %. 10= معدل العائد المطلوب على السند , سنوات

 :بعد تطبٌك النموذج السابك ٌنتج لدٌنا ما ٌلً: الحل•

 .$ 1000,50= المٌمة الحالٌة للسند •
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وبالنسبة للتحلٌل األساسً للسندات فإن أهم المإشرات المستخدمة هو معدل تغطٌة الفوائد باألرباح •

Earning Interest Coverage ولدرة الشركة على خدمة دٌونها ،: 

 

 

 

 

 

، دل ذلن على أن الشركة مصدرة السند لدٌها دخل كاف لسداد الفوائد، أكبر من الواحد والنصف فإذا كان •

 .وبالتالً ٌمل احتمال تعرضها لمخاطر  عدم السداد

 

 

األلساط+ الفوائد( / صافً الربح لبل الفوائد والضرائب= )لدرة الشركة على خدمة الدٌن   
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مرة، دّل ذلن على أن الشركة مصدرة السندات لدٌها دخل كاف لسداد ( 2)كانت هذه النسبة أكبر من فإذا •

 .الفوائد المترتبة على هذه السندات مما ٌملل من إمكانٌة تعرضها للمخاطر

 Bond Quality Ratingsوٌلعب مإشر معدل تغطٌة الفوائد دوراا كبٌراا فً درجة وترتٌب جودة السند •

 

 الفوائد(/ صافً الربح لبل الفوائد والضرائب= )معدل تغطٌة الفوائد 

 درجة المخاطرة الجودة النسبٌة للسند معدل التغطٌة

 منخفضة مرتفعة جداا  مرات فأكثر 6

 متوسطة متوسطة مرات 6-2من 

 مرتفعة منخفضة مرة 2أقل من 
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 :وٌمكن االستفادة من نتائج هذا الجدول على النحو التالً•

 

عندما ٌرتفع ترتٌب جودة السند، فإن معدل الفائدة المستخدم فً إٌجاد المٌمة •

وعندما ٌنخفض ترتٌب جودة . سٌنخفض( معدل العائد المطلوب)الحالٌة 

 .السند، فإن معدل الفائدة سوف ٌرتفع

 

زٌادة معدل الفائدة فإن لٌمة السند سوف تنخفض، وعند انخفاض معدل عند •

 .  الفائدة فإن لٌمة السند سوف ترتفع

 


