
 

 

 

 به دست نیامده اند: یکسان ها،درآمدهمه 

 برابری 10کلوپ درآمد  عضویت در شاخصهای

هستی و تمام دنیا تو را فقط تا زمانی که هستی  دار دنبالهکه یک ستاره  یدانست ینمتو  گوید می دار دنبالهپل راجر جایی در کتاب ستاره 

 دوست دارند.

 دار حباببالغ  های شرکتدر بازار  1 امتوازنمعامالت ن حباب شیفته که ییها رسانهو  در بازار به شدت افسارگسیخته عرضه عمومی سهام

. امری عادی و متداول است دهند میو همبستگی بین این دو ارجاع  3و هم درآمد 2ه ارزیابیمعموال مشاهده مقاالتی که هم ب هستند،

 نسبت ای )P/E( درآمدبه  متی)که به آن نسبت ق 4درآمد ضریببالقوه با استفاده از ابزار ساده و خام  یابیارز حیصح نییتع ایمحاسبه 

        نباشد که دوست خوب ما بیعج دیکامالً مد بود. شا 1991در اواخر دهه  نترنتی( در حباب اشود میگفته  زین )P/S( فروشبه  متیق

                                                           
 ینیرا فراتر از ارزش ع ییدارا کی متیاصول بازار کرده و ق گرفتن دهیشروع به ناد گذاران هیکه سرما شود یماطالق  یبازاردر واقع این اصطالح به  1

 در این بازار حباب وجود دارد. ندیگو یم. اصطالحا دهند یم شنهادیپ ییدارا
2 valuation 
3 revenue 
    نسبت قیمت به درآمد .ها است سهام شرکت یگذار معیارها برای ارزش نیتر شده و شناخته نیتر یمی، یکی از قد P/Eنسبت قیمت به درآمد یا 4

Earnings Ratio) -to-(Price شرکت، چندبرابر میزان سود نقدی است که شرکت به هر سهم خود  سهام است که قیمتهر سهم، بیانگر آن

  .ارزش دارد ،کند یدارانش توزیع م که آیا قیمت سهام به نسبت سودی که بین سهام دهد ی، این نسبت نشان مگرید عبارت . بهدهد یاختصاص م

https://amoozeshefarsi.com/what-is-share/


همه  رایز ،روش کامالً خطرناک است کی نیمواظب باشند؛ ا لگرانیو تحل گذاران سرمایه. اما ستدوباره مد شده ا (درآمدبه  متینسبت ق)

 .ستندیدرآمدها برابر ن

به امور مالی هستند تا جایی که در توان داریم  مند عالقه؟ ما و تمام کسانی که مثل ما ردیگ یمارزش واقعی سهام از کجا سرچشمه 

بهترین روش تعیین ارزش واقعی  ها شرکتبرای هر دارایی مالی از جمله  5تنزیل جریان نقدی گذاری ارزشبحث کنیم که روش  میا آماده

به با هر نوع دقتی برای شرکتی مشخص غیرممکن است؛  مدت طوالنیتنزیل نقدی  های جریان بینی پیشاست. مسئله این است که 

 نکهیدانستن ا ،نیعالوه بر ا استفاده کند. دیو جد یابتکار یمدل تجار کیممکن است از  ایاست  )نوپا( که جوان یخصوص شرکت

 بلندمدتنرخ رشد . دارد ندهیآ مختلف در یرهایاز متغ یادیبه شناخت تعداد ز ازین ،رسند یمچگونه به نظر  بلندمدت ینقد های جریان

این شرکت به چه  ؟ماند یمدر رقابت با سایر رقبا شرکت چه مدت  نیا ؟آن چه مقدار است بلندمدت یاتیعمل هیچقدر است؟ حاش آن

 نوپا های شرکت یابیارز یبرا نامتعارف یابزار DCF ،یکامالً عمل دگاهیاز د ،نیبنابرامجدد نیاز دارد؟  گذاری سرمایهمیزان سرمایه برای 

  .مینداردر آغاز برای ارائه به آن  قیدق یکه ورودنه به دلیل اینکه به لحاظ تئوری ساختار خوبی نیست بلکه به این خاطر  است

قیمت ت نسب" .کنند میاستفاده  یابیارز نییتع یبرا گرید انبریم تعدادیمعموالً از  گذاران سرمایه، DCFبه دلیل دشواری محاسبه دقیق 

"EBITDAبه  یارزش شرکتنسبت "و  "درآمد به 
 لیبه دال خواهم یممن  خاص خود هستند. یها تیمحدودو  ایبا مزا جیرا یانبرهایم 6

   از همه آنها است. یابیابزار ارز نیتر خامدرآمد به  متیمضرب ق ،مختلف استدالل کنم که

 شرکت طرف کی از .کند می مشخص نترنتیا یسهام جهان 122 یرا برا 2112سال  در 7پیشرو درآمدبه  متینسبت ق رینمودار ز

Overstock 0.2 نیتخمارزش آن با دارد که  وجودX   گریداز سوی . شده استبرآورد  2112 ان در ساللگریتحلتوسط 

Youku.com  ،آمد حاصل تحلیلگران در است.( ستیموجود ن ستیل نیدر ا لینکدین ریاخ عرضه سهام) ینیچ یدئویو شرویپ سایت وب

اکنون در نظر داشته در این لیست در دو سر طیف اعالم شده قرار دارند.  ها شرکتتخمین زده اند. سایر  21.7Xاز معامالت یوکو را 

،  کنند میخود استفاده  یابیرزا یدرآمد به عنوان ابزار اصل نسبت قیمت بهمعموالً از  گذاران سرمایهاز  یکه مطبوعات و برخهنگامی  دیباش

به  اختالف آن لیست های شرکتدر ارشگذاری بین این دو شرکت و به طبع سایر  100X اختالفی حدود  دهد میاطالعات ما نشان 

 وجود می آید. 

همانطور که در نمودار ، بررسی چند نکته دیگر حائز اهمیت است. صحبت کنیم نظر اختالفاین اختالف/ قبل از اینکه درباره چرایی وجود 

از  شتریب اریبس نییپا / درآمد متیبا ق های شرکتتعداد  ،اساساً بلند در سمت چپ وجود دارد. اریبس دنباله کی کنید، میباال مشاهده 

متر ک نسبت قیمت به درآمد ها شرکتدرصد  72بیش از  .دهد مینشان  ینظر آماررا از موضوع  نیا ریجدول ز. بزرگ هستند های شرکت

 7Xاز  شبی نسبت قیمت به درآمد( ٪11شرکت )کمتر از  122 نیمورد از ا 12که تنها  دینیب یم ،نیهمچندارند.  2112در سال  X4از 

 االتیا ازدر خارج  ها شرکت. همچنین دریافتیم که اکثر این اند شده گذاری قیمتدر این معامالت  X 10 شرکت بیش از 5و تنها  دارند

هستند. اما  مند عالقه X 10 با ارزش بیش از  های شرکتنیز به  ها رسانهو  مطبوعاتمتحده مستقر هستند. این موضوع مهم است چون 

 هستند. " X 10" کلوپ  حضور در ستهیشا ها شرکتاز  یفقط تعداد معدودمشکل اینجاست که 

                                                           
5
 discounted cash flow (DCF) 

6 

درآمد قبل از بهره، مالیات، "آمده است که ترجمه آن به معنای  در انگلیسی   EBITDA است. نام آن از مخفف اختصاری شاخص مالییک 

مالی است که برای انجام تجزیه و تحلیل سودآوری یک شرکت استفاده  یها شاخص نیتر شده این یکی از شناخته .شرکت است "استهالک و استهالک

  .رود ییا از دست م دیآ یبه منظور دستیابی به اندازه تقریبی عملکرد آن. یعنی داشتن دانش واقعی از آنچه در این تجارت به دست م شود یم

 محاسبةشده برای  بینی های پیش است که از درآمد  (P/E)درآمد ای از نسبت قیمت به نسخه  (Forward P/E)  نسبت قیمت به درآمد پیشرو 7

P/E های مربوط به درآمدهای جاری یا دادهی   در این فرمول تنها یک برآورد هستند، و به اندازه مورداستفادهکه درآمدهای   حالی  کند. در  استفاده می 

 12شده برای  بینی گیرند معموال از درآمدهای پیش قرار می مورداستفادهشده که در فرمول  بینی اعتماد نیستند، درآمدهای پیش های گذشته قابل  درآمد

 کنند استفاده می  (FY)ی سال مالی آینده  ماه آینده یا برای کل دوره



؟ اگرچه ممکن است یک نفر تمامی ارقام دقیق شود میدر روش نسبت قیمت به درآمد  گذاری ارزشارقام چه عواملی باعث پراکندگی 

 روش در یمثبت ریتأث یتجار های ویژگی چه که میدان یماما ما را در اختیار نداشته باشد  DCFمورد نیاز برای فاکتورهای دخیل در روش 

DCF نندیب یمانتخاب شده  گذاری ارزشرا که برای تخمین رقم  ها یژگیوتعداد زیادی از این  گذاران سرمایه. به مرور، وقتی خواهد داشت 

که از  شود میاغلب گفته  .کنند می دایپ یشتریب نانیاطم ،شده بهتری DCF تخمینکه منجر به  یاز وجود عناصر نانیپس از اطم

 تر فیضع DCFکه  هایی شرکتو در مقابل  شود میبا کیفیت درآمد باالتر یاد  هایی شرکتدارند به عنوان  یتر یقو DCFکه  هایی شرکت

 هستند.  یتر نییپابا کیفیت درآمد  های شرکتتعداد و تخمین پارامترها( دارند )

با  های شرکتباال از  تیفیکدرآمد با با  های شرکتکردن  متمایز یکسب و کار آورده شده است که برا یاصل اتیاز خصوص یبرخ نجایدر ا

  .کنند می ضمانتدرآمد باال را به  متیق ارزش نسبتهستند که  زیمتما های ویژگی اینها نیبنابرا شود، میاستفاده  نییپا تیفیدرآمد با ک

 (8وارن بافت)خندق  داریپا یرقابت تیمز .1
در  که مفهوم نیاست. ا یرقابت تیمز کند، می درآمد کمبا باال را از چند شرکت  درآمد های شرکتکه  یا مشخصه نیتر مهم ،یادیتا حد ز

 دهید میکه شما ارائه  یخدمات ایکاالها  هیته": کند میرا مطرح  والس نیاساساً ا ،داده شده است حیتوض یخوب بهنام  نیکتاب پورتر با هم

 ،خواهد شد زده جانیه اریبس استریت وال ،نداشته باشد "ورود یبرا یادیموانع ز"اگر شرکت شما  "چقدر آسان است؟ یگریشخص د یبرا

بعنوان مثال نرخ رشد نقدی را تنزیل دهند.  های جریانزیادی در آینده  های سالتا  خواهند داشت که نانیاطم گذاران سرمایه رایز

 12نرخ رشد در همان سال  RIMتخمین زده شد و برای شرکت  X 3.6 درصد و ضریب قیمت بر درآمد آن 5، 2112کوکاکوال در سال 

 51انتظار دارند که در  گذاران سرمایه؟ دهد می. این اعداد چه چیزی را نشان تخمین زده شد X 0.77 ضریب قیمت بر درآمد درصد و 

چنین انتظار و اطمینانی را  RIMبه سختی از شرکت  که یدرحالحول این ارقام ثبات بماند ال کوسال آینده نرخ رشد و ضریب قیمت کوکا

 درون خندق،آب  این موانع مانند ردیگ یم جهیو نت کند، می ادی "یخندق اقتصاد"موانع ورود به عنوان  نیوارن بافت از اداشت.  توان می

  .کند میمحافظت غیر  یدسترس را از قلعه

 ،نیموبوسس کیماارزش فراموش شده به قلم  منشأ،  CAPدوره مزیت رقابتی مقاله ، موضوع نیدر مورد ا شتریکسب اطالعات ب ی]برا

 [.کنم یمرا بسیار توصیه  ایکلمب یدر مدرسه بازرگان یاستاد مال کی، و  Legg Masonدر  گذاری سرمایهارشد  ستیاستراتژ

صادق است.  زین هیقض نیعکس ا ،ورود باشد یبرا یموانع قو ایگسترده  یها خندق یارادبا ضریب قیمت بر درآمد باال  های شرکتاگر 

/  متیق ضریبحفظ  یبرا ،با موانع ورود نسبتاً کم هایی شرکت ای ،ستندیبرخوردار ن یتیمز چیه ایکم و  یرقابت تیکه از مز هایی شرکت

کان شرکت )که به آنها ام یرقابت تیترس داشته باشد که موقع گذار سرمایه کیاگر  باالتر از حد متوسط تالش خواهند کرد. یدرآمد

بعد از دارای ارزش خواهد چند سال  شرکتصورت  نیدر ا رود، می نیستیاست و رو به  زیکنند( ناچ جادیا یاضاف ینقد انیجر دهد می

 شد. 

 9ای شبکهوجود اثرات  .2
در سیستمی که  .نیست کامل ،ای شبکه اثرات ،اقتصادی خندق نیتر یقو به اشاره بدون ورود موانع و رقابتی مزایای مورد در بحثی هیچ

. دارد یبازمبازیگران رقیب را از رقابت  ، پویایی قدرتمندی وجود دارد کهعملکرد مشتریان کنونی باعث جذب و افزایش مشتریان دیگر شود

توسط که در سال « دو دنیای تجارت و افزایش نرخ بازده»به کتابی از برایان آرتور با عنوان  ،مزایا نوع این مورد در قطعی نکته شاید
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 WARREN BUFFETT  

ها مجبور هستند به نحوی سهم بازار و سود خود را از دست رقبا در امان نگاه  یای تجاری نیز شرکتدر دن :(Economic Moat)خندق اقتصادی 

کند و  مانع سختی دور شرکت درست می ،ین خندق اقتصادیا .دور خود بسازند  ها نیز یک خندق اقتصادی دارند. به همین دلیل الزم است شرکت

بخواهد یک مونوپولی داشته باشد و انحصار محصوالت یا خدمات  عبارتی اگر شرکتیگذارد رقبا به این راحتی بتوانند بازار را از چنگش دربیاورند. به  نمی

 .خاصی را در دست بگیرد، باید یک خندق اقتصادی عریض و عمیق دور خود بکشد
9

مثال فیسبوک  .باشد نیآفر ارزش خود یخود بهاستفاده از خدمت یا کاالی ارائه شده توسط یک شرکت،  ادشدنیزافتد که  وقتی اتفاق می یا شبکهاثر  

 ! فروشد ساعت میلیون موبایل می 24دو میلیارد نفر کاربر فعال داشته است، یا شرکت سامسونگ در هر  2117در پایان سال 



 یک بازار رهبردر آن،  که است جهانیدر واقع  ،کند می اشاره آن به برایان که "دوم دنیای" این .گردد یبرمانتشارات هاروارد منتشر شد 

  .شود می تقویت ای شبکه اثر توسط که دارد ناعادالنهرقابتی  مزیت

 آنچه. هستند تر یقو ها ستمیس سایر از ای شبکه اثر یها ستمیس از برخی. بسپارید خاطر به را مهم نکته چند باید ای شبکه اثرات مورد در

واقعا این  آنچه از بیش شبکه تأثیرات مورد در ،دوم .است مشتری ارزش تابع به نسبتارزش کاربران افزایشی  فروپاشی نرخ ،است مهم

به  که هستند 11مزیت مقیاس صرفاً شناسند یم ای شبکه اثرات عنوان به مردم که مواردی از بسیاری .شود می بحث اثرات موجودیت دارند

 وقتیقوی برخوردارند کم هستند اما خوشبختانه  ای شبکهکه از اثرات  هایی شرکتمتاسفانه تعداد اندازه آن اثرات قدرتمند و موثر نیستند. 

 ،اسکایپ ،بی ای ،مایکروسافتهستند.  11Xضریب قیمت بر درآمد  باشگاه اصلی کاندیداهای معمول طور به ،باشند داشته وجود آنها

 .شدند مند بهره ای شبکه اثرات از همگی( خود اوج در) سبوکیف و ادوردز گوگل

 است ارزشمند بسیار بینی پیش/  مشاهده قابلیت .3
 را گذاری قیمت یها مدل گذاران سرمایه ،دهند می ترجیح را پایدار رقابتی یها تیمز دارای های شرکت گذاران سرمایه که دلیلی همان به

 مثبتی تأثیر درآمد دید چرا که فهمید توان می راحتی به .دهند می ترجیح ،کنند می فراهم آینده در را ثبات و بینی پیش از باالیی سطح که

 خواهید نظر در خود بیزنس برای را باالتری پریمیوم ،باشید داشته آینده نقدی جریانات از بیشتری اطمینان هرچه .دارد DCF تحلیل در

 اشتراک درآمد بینی پیش قابل ماهیت موضوع این بارز نمونه یکبه ضریب قیمت بر درآمد باالتری دست خواهید یافت.  نتیجه در و گرفت

SAAS است.Salesforce.com  7.5  زیانگ رتیح درآمد باx  شده است برآورد  2012در سال .SuccessFactors درآمد برآورد در 

 7.9x اما ،است سنتی افزاری نرم مشاغل از تر یطوالن اشتراک از طریق فروش حق درآمد مشاغل رشدشده است.  معامله 2112سال  در 

  .دهند می قرار آینده بینی پیش قابل درآمد جریانرا بر  پریمیومضرایب  تر، بزرگ مقیاس به رسیدن محض به

 درآمد. دارند مصرف یکبار ماهیتی سنتی افزاری نرم های مدل. است اپیزودی یا باره کی که است درآمدی ،اشتراک درآمد مقابل نقطه

محکوم به  رود می بین از آینده های سال در احتماالً یا افتاد خواهد اتفاق یکبار فقط که درآمدی. است مصرف یکبار معموالً نیز مشاوره

 در محصول ماهیت "ضربه" آن در که سازی بازی های شرکت ،کلی قاعده یک عنوان بهاست.  تر نییپادریافت ضرایب قیمت بر درآمد 

 های شرکت. کنند می تجارت درآمدبر  قیمت تخفیف ضرایب با معموالً ،کند می تضمین را خود محصوالت از بسیاری محدود زندگی نهایت

 های شرکت ،برعکسنیز دارند.  یتر نییپاندارند اغلب ضرایب قیمت بر درآمد  برعهدهکه نشر و پخش محصوالت خودشان را  سازی بازی

 در TenCent مانند ،هستند توزیع/  انتشار فرم پلت یک دارای بیشتر که هستند آنهایی ،دارند باالتریدرآمدی  یها بیضر که سازی بازی

 .ندارند قرار "ضربه" خطر معرض در بنابراین ،هستند داغ بازی نوع هر از اجاره استخراج به قادر ها شرکت این. چین

 مشتری تعویض باالی های هزینه/  مشتری قفل .4
برعکس  .است مثبت که است بدیهی ،کنند ارزیابی طوالنی زمان مدت برای مشتری حفظ به نسبت را بینی پیشقابلیت  گذاران سرمایه اگر

 بازده نرخ مورد در کامالً گذاران سرمایه باید که همانطور. شود میاز شرکت شما ناراضی شوند یک منفی بزرگ محسوب  ها یمشتراگر 

 با کامالً با نارضایتی کم مشتری ،اشتراکی های مدل با. دارد DCF مدل در توجهی قابل و مستقیم تأثیر Churn. کنند می یریگ میتصم

ضریب قیمت بر  زیاد احتمال به ،( کمتر یا ساالنه ٪5) دارند کمی حد از بیش ریزگردهای نرخ که هایی شرکت ،حقیقت در .است ارزش

  .است بد واقعا ضرایب گذاری ارزش یها روش همه برای ریزش باالی نرخ که است بدیهیدرآمد باالتری )در دهک باال( دارند. 

برای مشتریان اگر  .دارد مهمی نقش نیز مشتری تغییر های هزینه ،دارند اشتراک از حق غیر بیزنس هایی که مدل درآمدی برای

 زیرامحصوالت شما رفت و برگشت از شما به سوی رقبایتان در بازار آسان باشد، کسب و کار شما ضریب قیمت بر درآمد کمتری دارد 

به  شما خدمات/  محصول از مشتری شدن دور اگر ،دیگر طرف از .بود خواهد محدود کامالً با در نظر گرفتن رقبا شما گذاری قیمت قدرت

 DCF بهتر پویایی باعث حتم طور به که داشت خواهید بیشتری مشتری عمر و تر قوی قیمتی قدرت احتماالً ،باشد دشوار کامالً رقباسوی 

 یک با استارتاپ باالی های هزینه، ها داده شدن قفل ،فنی قفل - باشد داشته مختلفی اشکال دتوان می سوئیچینگ های هزینه .شد خواهد

                                                           
است که به کسب مزیت کاهش هزینه در اثر افزایش  اقتصاد خرد مفهومی در:  )Economies of scale ( مقیاسمزیت  یا به مقیاس  صرفه 11

 . حجم تولید اشاره دارد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%D8%B1%D8%AF


بر  قیمت ضرایب برای سوئیچینگ زیاد های هزینه .است از آن اشکال مورد چند تنها ستید -ن پایی درآمد وابستگی و جدید فروشنده

 .است منفیبرای آن  سوئیچینگ پایین های هزینه و مثبت درآمد

 11ناخالص سود حاشیه سطح .5
 هایی شرکت و باال ناخالص سود حاشیه با هایی شرکت بین زیادی تفاوت اما برسد نظر به یرو ادهیز حتی یا ابتدایی بسیار است ممکن ینا

 همراه متغیر و بزرگ های هزینه با که درآمد جریان از دیتوان ینم ، DCF چارچوب از استفاده با .دارد وجود پایین ناخالصسود  حاشیه با

ضرایب قیمت بر درآمد بسیار تنزیل یافته  با نییناخالص پاسود  هیحاش دارای های شرکت ،جهیدر نت .آورید به دست زیادی پول ،است

در سطح جهانی قرار دارد با تخمین  فروشان خردهردیف بهترین  ناخالص( که مطمئناً در سود هیدرصد حاش 21آمازون ). کنند میمعامله 

 ناخالص( فقط با هحاشی 24٪) Best Buyو  0.41x تخمین درآمد ناخالص( با هحاشی ٪25) مارت وال. کند میمعامله 1.5x درآمد 

 رایزداشته باشد  درآمدبر  متیق ضریب بر یمیمستق ریتأث دیبا هیدرصد ناخالص حاش. کنند میتجارت  0.22x تخمین درآمد پیشرو 

 10x  ضرایبکه به سرعت  ینگاران روزنامه آزاد وجود دارد. ینقد انیکمک به جر یبرا یشتریب دالری ناخالصسود  هیاست حاش یهیبد

ناخالص را در نظر داشته سود حداقل باید در تجزیه و تحلیل خود حاشیه  ،برند یمبه کار خصوصی  یها شرکتتمام معامالت برای  را

 باشند.

 محاسبه سودمندی حاشیه سود .6
وست را د هایی شرکت گذاران سرمایهاست که  نیامر ا نیا یمعن. دوست دارندرا  پذیر مقیاسبا قابلیت رشد  های شرکت گذاران سرمایه

 نیاز ا کروسافتیما یطوالن اریبس های سال. کنند می جادیارا  یسود باالتر هیحاشآن  به دنبالو درآمد باالتر شرایط برابر،  دارند که در

رشد است که  یصفر( کار اضافی های هزینه)با  افزار نرماز همان  شتریب یها نسخهفروش  داشت. یا العاده فوق پذیر مقیاسرشد  قیطر

 گذاری ارزشقادر به انجام روش  دهند می، افزایش کنند میرشد  که یدرحالکه درصد رشد خود را  هایی شرکت دارد. یخوب پذیر مقیاس

 خواهند داشت. یشتریآزاد ب ینقد انیدرآمد و جر ،یسودآور شیرشد و افزا یعیاثر تجم لیبه دل ندهیآ یها دوره رایزضرایب هستند 

 نیا. کنند میسودآوری افزایشی نهایی نگاه  به گذاران سرمایهاز  یاریبس ،کسب و کار کیی پذیر مقیاس زانیم یریگ اندازهبه منظور 

سود  هیو سپس حاش دینگاه کن ها هزینه رییدرآمد در مقابل تغ رییبه تغ یبه سادگ یا سالیانه انجام شود. ماهه سهد به صورت توان می بررسی

 کی باشد زمانی مختلف یها بازهدر  یباالتر از سودآور اریبس نهایی یعدد سودآور نیاگر ا .دیرا محاسبه کن جهیدو نت تفاضلی یاتیعمل

 یعدد کمتر از سودآور نیاگر انیز مدرک مستدلی برای اثبات این موضوع دارد.  گذار سرمایهو  کند می پذیر مقیاس رشد یشرکت به خوب

 یها طرحدر  گذاری سرمایهکه ممکن است نگران باشد که  شود مینمایش داده  گذاران سرمایهبه منزله یک پرچم قرمز به  ،باشد یخیتار

  دارد. یقبل یها یگذار هیسرمانسبت به  یکمتر ینقد انیجر دیرشد جد

 کنید، می. همانطور که در نمودار مشاهده برای توضیح این مطلب است یمثال خوب 12اول سال جاری برای گوگل ماهه سه ریاخ جینتا

به  یاگر شرکتمنفی بوده است.  ماهه سهاول سال بر اساس هر دو حالت بررسی سالیانه و  ماهه سهسودآوری افزایشی نهایی برای گوگل در 

هرچند گوگل در یک باشد. شرکت  یسود فعل هیباالتر از حاش باید در واقعمیزان سودآوری افزایشی نهایی کند  پذیر مقیاسرشد  یخوب

اما  ستیروند ن نیو نگران ا کند می گذاری سرمایه بلندمدت سودآوری در یشرکت صرفاً برا نیکه ا کنفرانس خبری اظهار داشت

دالر  574درصد از رقم  7دالر پایین آوردند که معادل  44و روز بعد سهام آن را  کردند یماز زاویه دیگری به موضوع نگاه  گذاران سرمایه

  دالر رسید. 531بود که به رقم هر سهم 

 2111اول  ماهه سه سال به سال** فصل به فصل
چهارم  ماهه سه

2111 
  2111اول  ماهه سه

 درآمد $6775 $4441 $4575 $1411 $135

                                                           
که چطور  دهد یمسود ناخالص نشان  هیحاش دهد یمحاشیه سود ناخالص، درصد درآمد را پس از کسر هزینه کاالهای تولیدی فروخته شده، نشان  11

 .مستقیم تولید مانند هزینه نیروی انسانی و مواد اولیه، ایجاد درآمد کرده است یها نهیهزیک شرکت از 
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 Google 



 رشد    26.6% 1.6%

 ها هزینه 4247 5454 6279 1992 421

 یا هیحاشسود     $ 291 $ 646

      

 سودآوری نهایی    -11.7% -514.1%

 . مقایسه سودآوری1جدول 

 در اخیر دوره در که کند می مقایسه شما ساالنه رشد. است قبلی( های) سال مشابه مدت با دوره یک مقایسه  (YOY) سال به ** سال

 .دیا کرده رشد چقدر گذشته( های) دوره با مقایسه

به دلیل اغلب  محورمشاوره  بیزنس هایمانند سرو کار دارند  "یانسان هیسرما" ی که باکسب و کارهایکه  به همین دلیل است

اگر بیشترین هزینه را نیروی انسانی به سازمان تحمیل کند و این افراد باشند که  مشکل دارند. استریت والدر کم  یها یگذار ارزش

 نیروهای کلیدی برای عرضه آن محصول/ خدمت باشند توانایی ایجاد سودآوری افزایشی نهایی بسیار دشوار خواهد بود. 

 یتمرکز مشتر .7
 

 دهند میدرصد درآمد آنها را تشکیل  11مشتریانی که بیش از )بورس ملی آمریکا(، موظف هستند کلیه  S-1لیست موجود در  های شرکت

مشتری ثابت و  ،ها شرکتیکبار دیگر در شرایط برابر،  ؟دهند می تیامر اهم نیبه ا گذاران سرمایهچرا مربوطه هایالیت کنند.  یها فرمدر 

دارند که به « قدرت بازار» دهند میمشتریانی که بخش زیادی از درآمد شما را تشکیل  ؛ لذادهند میمتمرکز را بر مشتریان پراکنده ترجیح 

ی مذکور به شما به مشتر یوابستگ لیبه دل شود و میشما  خدمات ای یژگیو گذاری، قیمت تغییر در به مرور زمان منجر به احتمال زیاد

همچنین در این شرایط اگر  خواهد گذاشت. یمنف ریتأث ینقد انیجریل تنزبر  مدت طوالنیکه در آنها پاسخگو خواهید بود  یها درخواست

را به شدت شما  گذاری قیمتقدرت مشتری بتوانند علیه شما با رقبا تبانی کنند با مشکل جدی مواجه خواهید شد و این امر  5تا  2

برنامه  در بازار هستند. "رندهیگ متیق"است که اساساً  خُرد یمشتر زیاد اریتعداد بسداشتن  ،آل دهیا پس حالت .کند میمحدود 

AdWords  است.موضوع  نیاز ا یمثال عال کیگوگل 

 وابستگی به شرکای تجاری بزرگ .8
 کاهش ،است وابسته دیگر شریک به شدت به که را شرکتی هر درآمد بر قیمت گذاری ارزش شکلی یا طریقی هر به گذاران سرمایه

این شرکت  مشتری خود یخود به گوگلبه ترافیک سئوی گوگل است.  13وابستگی دیمند مدیا مورد این در برجسته مثال یک .دهند می

از رقبا و سایرین ، صرف آگاهی گذاشت ینمحتی اگر این تاثیر را  د وجستجوی دیمند تاثیر بگذار نتایج بر شدت به دتوان می اما ،نیست

 درآمدبر  قیمت بیبر ضر نتیجه در و مدت طوالنی گذاری ارزش در بسزایی تأثیرست توان میقابلیت این اثرگذاری بر موفقیت این شرکت، 

 دیمند وابستگی خطر افشای از مثالی اینجا در. شوند میشناخته  "ریسک عوامل" تحت S-1 در همچنین ها یوابستگ این .باشد داشته آن

 :دارد وجود زاویه سئو ازگوگل  به

 موتورهای سایر و15ویاه14بینگ ،گلگو مانند مختلفی اینترنتی جستجوی موتورهای به حدی تا ما": گوید مییکی از کارشناسان دیمند 

 داخلی اطالعات طبق .کنیم هدایت خود اداره و مالکیت تحت یها تیسا وب به را ترافیک از توجهی قابل میزان تا هستیم وابسته جستجو

 از مستقیماً ما یها تیسا وب اتصفح هایبازدیدترافیک  از ٪41 تقریباً، 2111 سپتامبر 31 به منتهی ماهه سه برای مجموعه دیمند،

طریق  از جستجو موتور از ها کیترافاین  اکثر و) شود میتحت مالکیت ما سرازیر  یها تیسا وببه  اینترنتی جستجوی موتورهای این طریق

 (.شود میموتور جستجوی گوگل ناشی 
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 مدیریت کنترل از که دارد قرار مسائلی معرض در شرکت زیرا برد یم بین از سادگی به را گذاران سرمایهتمایل  شدید یها یوابستگ این

توسط شرکت گوگل،  17آی تی ای باید با تملیک شرکت 16در عرضه عمومی سهام کایاک احتمالی خریداران ،مثال عنوان به .هستند خارج

ترافیک اینترنتی به یک  آوردن دست بهگوگل از یک منبع قرار است  این موضوع که آیا ی شرکت آی تی ای و ها دادهاستفاده کایاک از 

 ،کند می عرضه عمومی سهامش را مطرح درخواست 14ژیانگ شرکت وقتی و اگر ،ترتیب همین هبشود یا خیر، کنار بیایند. رقیب تبدیل 

 سیاستتغییر  خواهد ینم کس چیه .بندند یم شرط 19فیسبوک به ژیانگ وابستگی بودن منفی یا مثبت مورد در قطعا جدید گذاران یهسرما

با  ها سکیراین  .باشد داشته عام شرکت یک بر نشده بینی پیش منفی تأثیرات یتجار شریک شرکت تحت تاثیر یها تمیالگوریا 

 . شوند میضرایب کمتر محاسبه  گذاری ارزش

 سنگین مارکتینگ های هزینهرشد ارگانیک در مقابل نیاز به  .9
 در فروشگاه دو. کنید فکر ساده مثال این به. زند یمضرایب لطمه  گذاری ارزشمارکتینگ به  های هزینهدر شرایط برابر، وابستگی زیاد به 

 فروشگاه به تنهایی به روزه همه مشتریان ،نتیجه در و دارند دوست را آن مشتریان که دارد خدماتی/  کاالیی یکی. دارد وجود شهر وسط

 ، "دهان به دهان" ندیفرا این طریق از و دهند می اطالعفروشگاهی  نیچناز وجود  بالقوه مشتریان سایر به مشتریان این سپس. روند یم

 این نتیجه جدید مشتریان همهبدیهی است که  و کند می تبلیغ مرتباً دوم فروشگاه صاحب. شوند میمشتریان بیشتری روانه آن فروشگاه 

اگر  دارد؟ باالتری نقدی جریان احتماالً یک کدام؟ دهید میشما باشید کدام شغل را کسب و کار را هستند.  یدرپ یپ تخفیفات و تبلیغات

 شما مجبور باشید مشتری را بخرید یا اجاره کنید یک مدل کسب و کار غیر بهینه، ساده و عادی خواهید داشت. 

داشتن  حال نیدرعو  سنگین بازاریابی های هزینه با شرکتی کردن پیدا. کنند میاز این مطلب پشتیبانی  آمده دست بهی تجربی ها داده

 21کسینتفل کند می بازاریابی در زیادی گذاری سرمایه که اینترنتی شرکت بهترین شایدضریب قیمت بر درآمد باال کاری بسیار دشوار است. 

 ها نیبهتر بهترین را نتفلیکس بسیاری ،رسد یم اجرا به نوبت وقتی(. است اخیر ماهه سه فروش از ٪15 حدود اش یابیبازارهزینه ) باشد

این شرکت  .کند می رشد درصد 51 از بیشساالنه  و است توجه مورد بسیار مدیریتی قدرت نظر از که است شرکتی نی؛ بنابرادانند یم

که معامالت مارکتینگ سنگین  هایی شرکتاکثر  .دهد میمعامالت تجاری انجام  3X 2012و   4X 2011همچنان با تخمین درآمد 

 . باشد یمارزش نتفلیکس دارند، ارزش ضریب قیمت بر درآمد آنها رقمی بسیار کمتر از 

کسب و کار نیازی به  های مدل گونه نیا .24بایدو ،23اپن تیبل ، 22اسکایپ ،سبوکیف ،گوگل ، 21بی ای ،یاهو دارند، مانند دیگری نکته

 تفاوت و ،است شده گرفته یاسکایپدر یک جلسه  اسالید یک از قبل سال چند است آمده زیر در که تصویریتبلیغات و بازاریابی ندارند. 

به گفته نیکوالس که خودش یک بازاریاب قوی در حوزه  .دهد می نشان انگیزی شگفت را به طرز ارگانیک رشد و "ترافیک خرید" بین

یک کاربر  آوردن دست بهدر مقابل هزینه  دالر 1.111 اسکایپ برای جدید کاربر یک آوردن دست به هزینهتبلیغات و بازاریابی سنگین بود 

 ایسته داشتن ضریب قیمت بر درآمد باالتری است؟بود. به نظر شما کدام شرکت در این معادله ش 25برای پلتفرم وُنِج
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 است صفرهزینه نهایی برای هر تماس تلفنی 

 استفاده از فناوری نقطه به نقطه به اسکایپ اجازه می دهد که برای هر مشکل

 بیزنس مدل نرم افزاری را استفاده کنداپراتور یک 

تامین کنندگان بیزنس مدل های موجود  برهم زدنVOIPو مدارهای مخابرات 

 AT&Tبیزنس مدل اسکایپ بیشتر شبیه بیزنس مدل یاهو است تا ونج یا 

 هزینه اضافه کردن یک کاربر جدید

 دالر 1.111 اسکایپ

 دالر 411 ونج



 

 

 

 

 

خفنی در حوزه مارکتینگ بود اما بعد از مدتی از انجام آن صرفنظر کرد. جف بزوس در مصاحبه ای  گذار هیسرما 26جف بزوسمدتی برای 

 جواب البته. و میانجام داد یونیزیتلو غاتیماهه تبل 15تست  کیما حدود سه سال پیش تبلیغات تلویزیونی را متوقف کردیم "اعالم کرد 

کننده، درآمد کسب کنیم  ری و تحویل به مصرفدال غاتیبا گرفتن تبل میتوان یمکردیم  فکر میکه  یمتیاما به اندازه کشش ق داد، هم

د. در آن صورت قدرت به جای تبلیغات شو یمشتر یعال خرید صرف تجربه ها قسمت زیادی از هزینه قرار است"افزود:  یو "جوابگو نبود.

بازاریابی دهان به دهان در معرفی محصوالت ما بیشتر می شود. نکته این است که اگر محصول یا خدمت فوق العاده ای ارائه بدهیم مردم 

  "خودشان متوجه آن می شوند

است که اگر دو کسب و کار وجود  نینکته ساده ا کیشود، بلکه  تلقی مارکتینگ یبرنامه ها یکل تیبه عنوان محکوم دینبامساله  نیا

نیاز از آن  باشند و در عین حال یکی از آنها نیازمند تبلیغات و دیگری بی کسانی همه موارد به جز برنامه مارکتینگداشته باشد که در 

 ن باالتر است.گذاری آ کند و رقم ارزش گذاری بیشتری می استریت روی آن کسب و کاری که مشتری ارگانیک دارد سرمایه باشد، وال

 

 رشد .11
کنیم. هیچ چیزی به اندازه یک رشد با کیفیت  بهترین قسمت ماجرا را برای آخر کار در نظر گرفتیم. در این قسمت درباره رشد صحبت می

ایه شود. اینطور بخوانید هیچ چیزی به اندازه یک رشد با کیفیت منجر به سرم گذاری باالتر نمی و عالی موجب دستیابی به ضریب ارزش

بزرگ و بزرگتر  ندهیدر آ به دست آمده ینقد یها انی، درآمد و جر دیرشد کن عتریاست که هرچه سر یهیبدشود.  گذاری بیشتر نمی

بازار که جدید قدرتمند  شرکت از فرصت کیدهد که  ینشان م نیرشد باال همچن دارد. DCF بر روی یمیمستق یامدهایکه پ خواهند بود

ضریب  یگذار رشد و ارزش نیبدر نیتجه  ناپذیر وجود دارد به خوبی استفاده کرده است. با مشتری های سیریدر آن تقاضای بسیاری 

 قیمت بر درآمد رابطه مستقیمی وجود دارد. 

نسبت به سال های گذشته شده است همین مساله رشد شرکت هاست.  2111دلیل دیگری که منجر به پرداخت پریمیوم باالتر در سال 

را با  تیواقع نیا یوقت کنند. یرشد تالش م یواقعاً برا یفناور یها غول نیاز بزرگتر ی، برخ دیکن یمشاهده م ریکه از جدول زهمانطور 

 یگذار هیسرما با یعموم یگذار فناور هیسرمااز عرضه های عمومی سهام شرکت ها  در پنج سال گذشته کنارهم می گذارید  یکممقدار 

. به همین ترتیب آنها به احتمال زیاد با دیدن شرکتی با نرخ  رشد شده است مشتاق تر به آن سوجالب رشد  یها یژگیبا و ییها در شرکت

درصد باشد آنها شدیدا به وجد  111درصد و یا حتی  51درصد واقعا هیجان زده خواهند شد. حاال اگر این نرخ رشد باالی  25بیش از 

 ها با وجود رشد پایین به تنهایی برای سرمایه گذار جذاب نیست. خواهند آمد. معامالت داخلی و خارجی شرکت

  

 2112 2111 نام شرکت

 %21 %25 گوگل

 %12 %14 ای بِی
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 %9 %9 سیسکو

 %5 %22 اینتل

 %6 %11 مایکروسافت
 2112و  2111. مقایسه رشد پنج شرکت در سالهای 2جدول 

در شد خوب است، آیا این گزاره درست است؟ آیا دلیلی وجود دارد که بتواند رشد خوب را برای همیشه برای کسب و کار حفظ نماید؟ ر

 یخود م یاست ، رشد به خود ادیز یمورد تقاضا ژهیکه رشد به و میهست یدر بازار میکن یفکر م یمهم است و حت اریکه رشد بس یحال

بلندمدت تبدیل شود ، تأثیری منفی بر یک مدل  ینقد جریانرشدی که هرگز نمی تواند به  .نجاستیهمتواند گمراه کننده باشد. مشکل 

DCF  .یاد می شود. "  رفاه بی فایده " به عنوان نیااز این موضوع خواهد داشت ، نه مثبت 

 یبرا یراه نانیاز کارآفر یاریکرد ، بس "سود"و نه  "درآمد" نهیشروع به پرداخت هز تیکه وال استر ی، هنگام 1991در اواخر دهه 

 ریبه سا یتوجه یاست ، با ب تانرشد درآمد دیخواه یکه م چیزیاگر تمام  که رسد یبه نظر م یافتند. اینطوردرآمد مورد نظر خود  نیتأم

را  نترنتیمثال استفاده شده از حباب ا نیموضوع ، ا نیاثبات ا یاست. برا ای هکامالً سادکار  خیره کنندهرشد درآمد  "ایجاد"،  پارامترها

من  یرشد درآمددر آن صورت ؟ شود یدالر فروخته باشم چه م 1.45 متیبه قرا داشته باشم که آن  کاری کسب و. اگر دیریدر نظر بگ

اگر چه این فقط یک . داندالر درآمد برس اردهایلیرا به م کسب و کار نیفردا ا دتوان یم شخص دیگریاست که  یهیچگونه خواهد بود؟ بد

 یکنندگان و کارمندان را نم نیو تأم انیانتقال ارزش به مشترشوخی بود اما مثال واقعی استعاره فوق، هر کسب و کاری است که در آن 

اشد لذت می برد و برای به دست آوردن آن به این صورت که مشتری از هر پیشنهادی که زیر قیمت بازار ب توان با سود مثبت حفظ کرد.

حالت ، رشد در  نیدر ا بنابراین رشد در گرو کاهش سود از هر معامله و افزایش حجم معامالت است. .خدمت یا محصول عجله خواهد کرد

  شده است. جادیا داریناپا یشنهادیپ یتقاضا لیواقع به دل

برخورد کند ، اما فاقد  پر رونقی دیبه بازار جد یتواند گمراه کننده باشد. اگر شرکت یرشد م در دل آن وجود دارد کهنیز  یگرید تیوضع

 نیشرکت در ا نیاول تی، موفق قتیشود. در حق یم جادیمشکل ا تیبرخوردار نباشد ، در نها داریپا یرقابت تیاز مز ایباشد  "موانع ورود"

سود ناخالص  یجیکاهش تدرمنجر به  یرقابت تیبه بازار عمل خواهد کرد که در صورت عدم وجود مز گرانیددعوت  ریبه عنوان آژ نهیزم

  شوند. یم کاالنیزهبه سرعت  روز دیاز محصوالت جد یبرخ رایکنند ز یروند را دنبال م نیا یکیاز محصوالت الکترون یاری. بسمی شود

 10X  ضرایب باشگاه
عضویت در باشگاه کسب و کارهای دارای ضریب قیمت بر درآمد  تواند بر شانس شرکت در یوجود دارد که م یتجار یژگیده و نیبنابرا

 10X  اما شرکت هایی وجود دارند که بدون  وابسته اند گریکدیبه  پارامترها نیاز ا یاست که برخو باالتر از آن تاثیر بگذارد. بدیهی

 متیق ضریب که از نظر ییشرکت ها شتریبهستند. گفته شده،  10X رکت های کلوب داشتن همه این ده ویژگی باز هم جزو دسته ش

کار میکنند و با وجود فقدان برخی از این ویژگی ها در مقابل امتیاز کاملی که از دست می دهند هنوز هم  باالتر ای 11X ضرایبدرآمد با بر

 بسیار خوب عمل می کنند و موفق هستند. 

در این مدت مطالب زیادی درباره لینکدین، درباره لینکدین منتشر شد ختم میشود.   که هفته گذشتهمثال واقعی دیگری  بههمه اینها 

نوشته شده است . از روز دوشنبه میزان سرمایه این شرکت  27اش شده منتشر تازه سهام قیمت سطح در تغییرعرضه عمومی سهامش و 

اما شنیده ها حاکی از آن است که  منتشر نکرده اندرا این شرکت میزان درآمد پیشرو تخمین  میلیارد دالر بود. تحلیلگران هنوز 4.3

11.8- ارقام، میزان معامالت لینکدین در بازه این بودن دقیق فرض بامیلیون دالر برآورد شده است.  711تا  551درآمد ماهیانه آن بین 

15x  .و  24جهان قرار گرفته و در معرض تحلیل های تردید آمیز نیویورک تایمزاین ارزشگذاری هنگفت مورد توجه اتفاق می افتد

 قرار گرفته است.  29بارونز
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 بسیار ورود موانع ، رشد این .کند می عمل خوب بسیار ما 10X  باشگاه معیارهای لیست برابر در لینکدین که دید خواهید زیر جدول در

. تنها نقدی که ممکن است به آن وارد باشد عدم سودآوری یا سودآوری ندارد وابستگی اصال یا دارد کمی وابستگی و ای شبکه اثرات ،زیاد

نهایی می باشد. سال گذشته میزان سود از سه ماهه سوم تا سه ماهه چهارم سال افزایش یافت اما این شرکت به دلیل افزایش هزینه 

 سال چند طی سود گسترش به تمایل شرکت که فرض این با ، اینبنابرهایش در سه ماهه اول امسال، میزان سودآوری اش را کاهش داد. 

 برای آن چندان غیر منطقی نیست.  10X معامالت با ضریب قیمت بر درآمد  ، باشد داشتهرا  آینده

از آنجایی که یک کاربر جدید برای سیستم ارزشی ندارد پیدا کردن رقیب  پایدار/ موانع ورود یرقابت تیمز

 بسیار سخت است

بله لینکدین واقعا یک نمونه ازشرکتهای داری اثر شبکه ای قوی و کمیاب  ای شبکه اثرات

 است

 رنامه های مدل درآمدی شرکت ها بر دریافت حق اشتراک استوار استاکثر ب بینی پیش/  مشاهده قابلیت

جایگزین دیگری برای  ممکنه کنار گذاشتن این آیتم خیلی سخت نباشد اما مشتری تعویض های هزینه/  مشتری قفل

 محافظت از دیتای تولید شده وجود ندارد

 % است و در حال افزایش نیز هست41بیش از  سطوح حاشیه سود ناخالص

ثابت مانده؛  2111خوب بوده؛ در سه ماهه اول  2111در سه ماهه آخر سال  سودآوری نهایی

 پرچم قرمز برای شناسایی و حل مشکل به اهتزاز درآمده است

 فاقد این آیتم است تمرکز مشتری

 رقبای بزرگی ندارد وابستگی به شرکای تجاری

 رشد ارگانیک دارد و تبلیغات یا خیلی کم یا اصال ندارد نیاز به رشد ارگانیک

 % است111میزان رشد این شرکت بیش از  رشد
 10Xمعیار عضویت در باشگاه  11. بررسی شرکت لینکدین بر اساس 3جدول 

جنجالی با  تجاری های نام از بسیاری .نیستند لینکدین هستند مند عالقه آنها با مردم و مطبوعات که هایی شرکت تمام ، حال این با

خصوصی و درآمدهای باال وجود دارند که از نظر به دست آوردن امتیازات الزم برای پیوستن به باشگاه خوب ارزشگذاری های هنگفت 

 از مندی بهره با و کنند می آزمایش را عمومی بازارهای ها شرکت این که باشیم این شاهد باید آینده ماه 14-12 طیعمل نکرده اند. 

. اگر یک چیز از چرخه ها تاکنون آموخته آوریم بدست واقعی رقم ارزشگذاری برای را بهتری ارزیابی باید 31و بازار نقد شونده ها داده

 .نیستند برابر ها درآمد همه قطع طور به و دارند اهمیت اساسی اصول نهایت در کهباشین اینست 

این مطلب و تفکر درباره این نوشتار موارد دیگری نیز وجود دارند که با  خوانندگان بازخورد دریافت از پس(: 26/5/2111) روزرسانی به

 ذکر جزییات کمتر به این لیست اضافه خواهند شد.

: در شرایط برابر شرکتی که هزینه سرمایه هنگفت تری دارد با ضریب قیمت بر درآمد کمتری معامله 31شدت هزینه سرمایه ای -1

 مستقیماً هم و( ها فعالیت افزایش طریق از) رقیق می کند از را سهام هم که دارد نیاز مداوم بودجه به سرمایه شدتمی کند. 

 .کند می استفاده آمده بدست نقد پول از

 برعکس دیگر برخی و کنند می ایجاد درآمد به نسبتی بیشتر نقدی ها جریان شرکت از برخی - درآمد/  نقد وجوه جریان -2

. هر چقدر رقم این نسبت بزرگتر باشد وضعیت مالی (کنند می ایجاد نقدی جریان به نسبت بیشتری درآمد) کنند می عمل
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 liquid marketplace 

ای صرف خرید  شوند. هزینه سرمایه هایی هستند که برای ایجاد سود در آینده صرف می هزینه) Capital Expenditure ( ای هزینه سرمایه 31

باقیمانده از سال گردد. عمر مفید این داراییها باید بیش از میزان  های ثابت و مولد جدید یا افزودن ارزش داراییهای ثابت و مولد موجود می دارایی

های  نهمالیاتی باشد که در آن این هزینه صرف شده است. خرید زمین، ساختمان، تجهیزات و ماشین آالت و داراییهای ثابت و درازمدت از نمونه هزی

 .ای هستند سرمایه



 32درآمد شناسایی از قبل که است این رایج موارد از یکی اما ، است انجام قابل مختلفی های راه از کار اینشرکت بهتر است. 

 خالص درآمد حاشیه از بهتر شما نقدی حاشیه اگر و ، است پادشاه . پول نقدبگیرید نقد پول خود مشتری از ، خود حسابداری

 نقدی جریان که شرکتهایییعنی کارتان را بسیار خوب انجام داده اید. عکس این قضیه نیز صادق است.  ، باشد شما حسابداری

 .دارند کمتری گذاری ارزش ضریب ، کنند می تولید درآمد به نسبت کمتری بسیار

 محکمی موقعیت از ، خود بازار موقعیت دلیل به ، شرکت یک اوقات گاهی اما ، است تر انتزاعی کمی موضوع این - اختیاری -3

 کرد می معامله 1x  درآمد با آمازون ، پیش سال چند. باشد داشته اختیاری جدید کامالً کسب و کار یک در تا است برخوردار

 به نهایت در و بود جدید کامالً بیزنس یک برای "اختیار" یک AWS. بود کرده اندازی راه را 33AWS به تازگی سرویس و

 .شد گذاری ارزش ترتیب همین

4- TAM- مورد در این مطلب خوانندگان از یکی TAM34 کهادعا می شود  .پرسیده است السو است موجود بازار کل مخفف که 

TAM در واقعیت چنین چیزی را  اما ، کنم می درک را مفهوم این من. دهد قرار تأثیر تحت را ضریب ارزشگذاری تواند می

 شرکت ، همچنین .کنند نمی پیدا راه عمومی بازارهای به هرگز این آیتم هستند درگیر که هایی شرکت بیشترتجربه نکرده ام. 

بنابراین نظر من این است که می تواند  .دارند اختیاری دیگر بازارهای در معموالً ، دارند باالیی درآمد بر قیمت ضریب که هایی

 اما این تاثیر بر شرکت های سهامی عام بسیار کم است.  بگذارد تأثیر خصوصی های شرکت ارزشگذاری بر

 لینک مقاله اصلی:

https://abovethecrowd.com/ 2111/15/24 /all-revenue-is-not-created-equal-the-keys-to-the-11x-

revenue-club/ 

 

                                                           
 .شود تحت آن درآمد شناسایی می کند که یک اصل حسابداری است که شرایط خاصی را تعیین می (Revenue recognition) شناسایی درآمد 32
یک ابزار  AWS .است آمازون های شرکت ترین نوآوری ، بدون شک یکی از مهم )AWS(Amazon Web Services(( سرویس  آمازون وب 33

 . های مختلف در فضای ابری است بسیار مناسب برای استقرار اپلیکیشن
34

که کل تقاضای بازار برای یک محصول یا خدمت خاص  استمعادل کل بازارهای موجود : (Total Available Market(TAM))اصطالح  

 می رودبه شمار 

https://fanology.ir/tag/amazon/

