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 « NAVاز صفر تا  معرفی کتابِ »

 

با خواندن این کتاب، یک  هایی خاص است.  گذاری درستِ شرکت نوعی ارزش   NAVبه زبانی ساده،  

ترین  کامالً درست و ایمن در بورس و بازارهای مالی را با آگاهی از جزئی   گذاریِ بار برای همیشه روش سرمایه 

 .طور کامالً کاربردی خواهید آموختو به   فرایند مربوطهمراحل 

ی  به نام »از صفر تا تحلیل بنیادی«، نتیجه   کتاب قبلی این نویسنده  هفتمچاپ  موفقیت مبتنی بر  

ها با  نیز همان مزیت  «NAV»از صفر تا    کتاب   در  آن کتاب بود؛   موضوع   ساده بیان شدنِدقیق، کاربردی و  

در  درست    و برآورد  گذاریسرمایه تشخیص  و    NAVی  ی محاسبه نحوه   دقتی دو چندان و این بار در مورد

ی کتاب  مه ای از مقد توان در مورد این کتاب نیز جمله گنجانیده شده است؛ پس می بورس و بازارهای مالی  

کتاب باشد، استادِ همراه است و هیچ اغراقی در این    که یکتر از آن این کتاب بیش قبلی را تکرار کرد که: »

 سخن نیست.«

فعالیت علمی و عملیِ خود   پانزده سالدر طیِ « رویا درخشانی»  دکتر کتاب، سرکار خانمی  نویسنده

گذاریِ ایران و با عشق  های سرمایه ترین شرکت نامو در کسوت استاد دانشگاه و مدیر بورس و هلدینگِ خوش 

ی آموزش تحلیل  توجهی درزمینه وتحلیل بازار سرمایه، دست به نوآوری جالب ی ذاتی به موضوع تجزیه و عالقه 

فعاالن ژرف نگر بورس و    بیشتر مورد استقبال   روزروزبه ده است که  درست ز   گذاریِسرمایه مفاهیم  بنیادی و  

 گیرد. می قرار  بازارهای مالی و تحلیلگران 

ترین کارهایی که  است و نویسنده شما را گام به گام با ذکر جزئی   آساناستفاده از این کتاب، بسیار  

 کند.گذاری درست انجام دهید راهنمایی می باید برای یک ارزیابی و سرمایه 

زمینه  در  هم  راهنمایی،  زمینه این  در  هم  و  ساده  زبان  به  پیچیده  محاسبات  توضیح  با  ی  کار  ی 

)سرمایه سامانه شما  نیاز  مورد  کامپیوتری  دانشجویان  های  حتی  و  بورس  تحلیلگران  اندیش،  ژرف  گذارانِ 

 های مرتبط( در حد ریزترین جزئیات است. رشته 

 

 

 

 

 



 

 ضروری است؟  «NAVاز صفر تا »کتاب  خواندن چرا 

 اند:ی کلی قابل تقسیم هایی که سهام آنها اکنون در بورس در حال معامله هستند؛ به سه دسته شرکت

 های پتروشیمی و دارویی( های تولیدی )مانند شرکتشرکت  -الف

 تر( گذاری کوچک های سرمایه گذاری )مانند هلدینگ ها و شرکتهای سرمایه شرکت -ب 

 . ها و...(ها، بیمه ی خدماتی )مانند بانکبه عبارتای یا های پروژه شرکت -پ 

 ها باید با مدل خاصی از منظر تحلیل بنیادی بررسی شوند. هر کدام از این نوع شرکت 

هایی حتی اگر مقدور باشد،  برای تحلیل تمام انواع چنین شرکتاستفاده از فقط یک روش خاص  

 درست نیست. 

سرکار خانم »رویا درخشانی« در کتاب اول خود به نام از »صفر تا تحلیل بنیادی«، تحلیل بنیادی  

های مرتبط با  شرکت  ،«NAV»از صفر تا    اکنون در کتابِاند و  های تولیدی را بررسی کرده شرکت

و کاربردی مورد بررسی و  ایرانی  های کامالً و با ذکر مثال  هابرای آن با روش مناسب  ا ر گذاریسرمایه

 اند.داده تجزیه و تحلیل قرار  

 ای است؟ کتاب پیچیده« NAVاز صفر تا »کتاب آیا 

آموزید  می قدم به قدم  شما    این کتاب نیز در  مانند کتاب اولِ همین نویسنده )از صفر تا تحلیل بنیادی(  

 گذاری: های سرمایهکه برای تحلیل شرکت 

 استخراج کنید از کجا باید اطالعات الزم را  -1

 کنید  ارزیابیرا  اطالعات چگونه باید آن  -2

 برسید. NAVچگونه در نهایت به نتیجه و   -3

باشید؛ چرا که یچهبنابراین   یا دشواری موضوع نداشته  از احتمال دیرفهم بودن  اصوالً    گونه نگرانی 

ی مالی  ی به وجود آوردن چنین کتابی از سوی نویسنده، قابل استفاده کردن فرایند و محاسبات پیچیدهفلسفه 

 در عمل و در بورس و بازارهای مالی ایران بوده است. 

 چیست؟  «NAVتا از صفر » مزیت کتاب 

به   NAVهایی که در مورد  کتاب از برخی جوانب، آن هم  طور کامالً  وجود دارد همگی موضوع را 

اند؛ بخصوص که هیچ نکته یا بحثی در مورد بورس ایران و موارد کاربردی دیگر ندارند؛  تئوریک بررسی کرده 

یک    NAVیگر، در زبان فارسی تاکنون کتابی نبوده که دقیقاً و با ذکر جزئیات طرز به دست آوردن  دعبارتبه 

نظر می شر به  لذا  بیان کند؛  را  از یک  کت  این کتاب، بخشی  با چاپ  زمینه   خألرسد  استفاده مهم در  ی  ی 

است. کاربردی از مفاهیم و تحلیل مالی در فضای کسب و کارهای ایران پر شده 




