تِ ًام خذا
ًام درس :هذیزیت هالی
فصل اٍل:کلیات هذیزیت هالی
استاد گزاهی :جٌاب اقای دکتزعلیزضا اتزٍد
سال تحصیلی 94-93
اساهی تْیِ کٌٌذگاى:
سارا تاتالری
سحزاسکٌذری
هحثَتِ ٍاحذی دایٌی

تا تشکز اس استاد گزاهی

سِ سؤال کِ اس هْن تزیي سؤاالتی ّستٌذ کِ تایذ قثل اس شزٍع ّز فعالیت تجاری تَسط هذیز هالی پاسخ دادُ شَد:
-1چِ ًَع سشهبیِ گزاسیْبی ثلٌذ هذتی هَسد ًیبص است؟ ثِ ػجبست دیگش ،دس چِ صٌؼتی فؼبل خَاّیذ ثَد ٍ ثِ چِ ًَع هبضیي آالت  ،سبختوبى،
تجْیضات ٍ اهىبًبت تحمیك ٍ تَسؼِ ًیبص داسیذ؟ جَاة ایٌگًَِ سؤاالت دس ثَدجِ ثٌذی سشهبیِ ای دادُ خَاّذ ضذ.
ثَدجِ ثٌذی سشهبیِ ای  :فشآیٌذ ثشًبهِ سیضی ٍ هذیشیت سشهبیِ گزاسی ّبی ثلٌذ هذت ضشوت
ًىتِ  :1یىی اص ػَاهل هؤثش دس اًتخبة ًَع فشصتْبی سشهبیِ گزاسی ،هبّیت فؼبلیت ضشوت است.
هثبل :تصوین گیشی دس هَسد افتتبح یه ضؼجِ جذیذ ،هی تَاًذ ثشای خشدُ فشٍضی  ،یه تصوین ثَدجِ
ثٌذی سشهبیِ ای هْن ثبضذ.
ًىتِ  :2اسبس ٍ ضبلَدُ ثَدجِ ثٌذی سشهبیِ ای سا سِ هَسد تطىیل هیذٌّذ:
الف) اسصیبثی جشیبًبت ًمذی
ة) صهبى دسیبفت جشیبًبت ًمذی
ج)سیسه هَجَد دس جشیبًبت ًمذی
ٍ-2جَُ هَسد ًیبص سشهبیِ گزاسی خَد سا چگًَِ تأهیي هی وٌیذ؟ اص تأهیي هبلی ثلٌذ هذت استفبدُ هیىٌیذ؟ آیب ضشوبی جذیذی سا هی پزیشیذ
یب ٍجَُ هَسد ًیبص سا ٍام هیگیشیذ؟ جَاة ایي گًَِ سؤاالت دس سبختبس سشهبیِ دادُ خَاّذ ضذ.
سبختبس سشهبیِ :ثِ تشویت خبصی اص ثذّی ثلٌذهذت ٍ حمَق صبحجبى سْبم وِ ثشای تأهیي هبلی ػولیبت یه ضشوت هَسد استفبدُ لشاس هی
گیشد.
دٍ سؤال وِ هذیش هبلی دس سبختبس سشهبیِ ثبیذ جَاة دّذ:
ثْتشیي تشویت ثذّی ٍ حمَق صبحجبى سْبم وذام است؟
اسصاى تشیي هٌبثغ ثشای تأهیي ٍجَُ هَسد ًیبص ضشوت وذام اًذ؟
ًىتِ  :3چٌبًچِ ضشوت سا ثِ هثبثِ یه ویه دس ًظش ثگیشین ،سبختبس سشهبیِ هطخص وٌٌذُ چگًَگی تمسین آى ویه است.
-3اهَس هبلی جبسی ضشوت هبًٌذ دسیبفت ٍجِ اص هطتشیبى ثب پشداخت ٍجِ ثِ تأهیي وٌٌذگبى هَاد اٍلیِ سا چگًَِ هذیشیت هی وٌیذ؟ جَاة
ایٌگًَِ سؤاالت دس هذیشیت سشهبیِ دس گشدش دادُ خَاّذ ضذ.
هذیشیت سشهبیِ دس گشدش تؼییي همذاس ٍ تشویت هٌبثغ ٍ هصبسف سشهبیِ دس گشدش ثِ ًحَی وِ هَجت افضایص ثشٍت سْبهذاساى گشدد ایي
ٍظیفِ ثبیذ ّش سٍص اًجبم ضَد.

ثَدجِ ثٌذی سشهبیِ ای
سبختبس سشهبیِ
هذیشیت سشهبیِ دس گشدش

هذیشیت هبلی ػجبست است اص هذیشیت ثش هٌبثغ ٍ هػبسف سشهبیِ ،ثِ عَسی وِ ثشٍت سْبهذاساى ثِ حذاوثش ثشسذ.
ًىتِ  :4هٌبثغ سشهبیِ سا سوت چپ تشاصًبهِ (ثذّی ٍ حمَق صبحجبى سْبم) تطىیل هیذٌّذ ٍ هصبسف
سشهبیِ ًیض سوت ساست تشاصًبهِ (داساییْب) تطىیل هیذٌّذ.

ّذف تلٌذهذت
حذاوثش وشدى
سَد

ّذف کَتاُ هذت
هجبلغ صیبد سَد

حذاوثش وشدى
ثشٍت
سْبهذاساى

ثبالتشیي لیوت ثبصاس
ّش سْن ػبدی

هشایا
 .۱سَْلت هحبسجِ سَد .۱
 .۲سَْلت تؼییي ساثغِ .۲
ثیي تػویوبت هبلی ٍ
سَد
.۳
.۴
.۵
.۶
.۷
.۱
.۲
.۳
.۴

هعایة
تأویذ ثش وَتبُ هذت
ػذم تَجِ ثِ سیسه ثب ػذم
اعویٌبى
ػذم تَجِ ثِ صهبى ثٌذی ثبصدّب
ًیبص ثِ هٌبثغ هبلی فَسی
ایي ّذف دس هؤسسبت غیشاًتفبػی
هفَْم ًذاسد.
لضٍهبً هٌبفغ اضخبظ هشتجظ ثب
ضشوت سا دس ًظش ًوی گیشد
لبثل دستىبسی است.

 .۱ػذم اسائِ استجبط دلیك ثیي
تأویذ ثش ثلٌذ هذت
تَجِ ثِ سیسه ثب ػذم
تػویوبت هبلی ٍ لیوت سْبم
 .۲اهىبى ایجبد اضغشاة ٍ ًگشاًی دس
اعویٌبى
ضٌبسبیی صهبى ثٌذی
هذیشیت
ثبصدُ ّب
تَجِ ثِ ثبصدُ
سْبهذاساى

جذٍل  1-1همبیسِ دٍ ّذف هذیشیت هبلی ،حذاوثش سبختي سَد ٍ ثشٍت سْبهذاساى

ًىتِ :5ثشٍت سْبهذاساى تحت تبثیش دٍ ػبهل لشاس هی گیشد -1 :ثبصدُ  -2سیسه ثِ عَسی وِ ّش چِ
ثبصدُ افضایص یبثذ ،ثشٍت سْبهذاساى افضایص یبفتِ ٍ ّش چِ سیسه وبّص یبثذ  ،ثشٍت سْبهذاساى
افضایص هی یبثذ.
-1ث

ًىتِ  :6هْن تشیي سیسىی وِ ثش یه ضشوت هی تَاًذ ٍاسد ضَد ،سیسه ٍسضىستگی است .

ًىتِ  :7دس صَستی وِ ضشوت ٍسضىست ضَد ،دٍ گشٍُ هتضشس هی ضًَذ:
 -1سْبهذاساى
 -2ثستبًىبساى
ًتیجِ ولی :ثِ عَس ولی ّذف هذیشیت هبلی حذاوثش وشدى ثشٍت سْبهذاساى است( .افضایص ثشٍت سْبهذاساى ثب افضایص
اسصش ضشوت)

ًىتِ  :8حذاوثش وشدى ثشٍت سْبهذاساى هؼبدل حذاوثش وشدى اسصش جبسی حمَق صبحجبى سْبم ٍ
حذاوثش وشدى اسصش جبسی سْبم ضشوت است.
ًىتِ  :9هذیش هبلی هیتَاًذ اص عشیك تغییش ػَاهل صیش ثش ثشٍت سْبهذاساى تبثیش ثگزاسد:
سَد ّش سْن فؼلی ٍ آتی
صهبًجٌذی  ،هذت ٍ سیسه سَدآٍسی
خظ هطی تمسین سَد
ضیَُ تبهیي هبلی هَسسِ
ًىتِ  :10اّذاف فشػی دس ساستبی ّذف اصلی هذیشیت هبلی وِ حذاوثش وشدى ثشٍت سْبهذاساى است
ثبیذ لحبػ گشدد.
تؼییي اًذاصُ ضشوت ٍ ًشخ سضذ آتی آى  :ثب اسصش ول داسایی ّبی ضشوت تؼییي هی ضَد.
تؼییي ثْتشیي تشویت داسایی ّب :سیسه هشثَط  ،سیسه تجبسی است.
تؼییي ثْتشیي هٌبثغ ضشوت (سبختبس سشهبیِ) :سیسه هشثَط  ،سیسه هبلی است.

ًىتِ ّ :11ذف هذیشیت هبلی هٌبفغ اجتوبػی اص لجیل هٌبفغ هصشف وٌٌذگبى  ،هٌبفغ وبسوٌبى ٍ هٌبفغ
سبیش افشاد جبهؼِ سا تأهیي هیىٌذ.

-1تجضیِ ٍ تحلیل ٍ ثشًبهِ سیضی هبلی(ٍظبیف هشثَط ثِ سَدآٍسی) :ضبهل هتٌبست سبختي سبختبس
داساییْب ،ثذّیْب ٍ حمَق غبحجبى سْبم ،ثْجَد ػولىشد ضشوت ٍ ثشًبهِ سیضی آتی ،دس لبلت ایي ًَع
تػویوبت  ،هذیش هبلی ثب ثشسسی سالهت هبلی ضشوتً ،یبص هبلی آى سا هتٌبست ثب ػولىشد فؼلی ٍ
سضذ هَسد اًتظبس آتی تؼییي هی وٌذ .ثِ ػجبست دیگش هیتَاى ایي ٍظبیف سا ضبهل  -1 :وٌتشل ّضیٌِ
ّب -2لیوت گزاسی  -3پیص ثیٌی سَد  -4تحلیل ثبصدُ ٍ سیسه دس تػویوبت هبلی.
-2تػویوبت سشهبیِ گزاسی :تخػیع ٍجَُ تأهیي ضذُ ثیي داسایی ّبی فیضیىی ٍ هبلی ثِ ًحَ
ثْیٌِ ٍ ثشای تحػیل ثیطتشیي ثبصدُ ٍ ثش هػبسف سشهبیِ تأویذ داسد ٍ تؼییي وٌٌذُ تشویت
داساییْبی ضشوت است.
-3تػویوبت تأهیي هبلی (تػویوبت هشثَط ثِ سبختوبى هبلی ٍ سشهبیِ) :تؼییي ٍ اًتخبة ثْتشیي
ضیَُ تبهیي هبلی ٍ تشویت آى ٍ ثش هٌبثغ سشهبیِ تأویذ داسد وِ ایي تَاًبیی هذیشیت اص عشیك غَست
سَد ٍ صیبى لبثل هطبّذُ است.

کٌتزٍلز
ثشًبهِ سیضی ٍ وٌتشل
گضاسضگشی ٍ تغییش
اسصیبثی ٍ هطبٍسُ
اداسُ اهَس هبلیبتی
گضاسش ثِ دٍلت
ًگْذاسی داسایی ّب
اسصیبثی التصبدی

خشاًِ دار
تْیِ سشهبیِ
استجبط ثب سشهبیِ گزاساى
تأهیي هبلی وَتبُ هذت
ثبًىذاسی
اػتجبسات ٍ ٍصَل هغبلجبت
سشهبیِ گزاسیْب
ثیوِ

ًىتِ  :12هسئَلیت خضاًِ داس اهَس هبلی هشتجظ ثب خبسج اص سبصهبى هبًٌذ اداسُ ثذّیْب ٍ داساییْب ،ثشًبهِ سیضی
هبلی ،ثَدجِ ثٌذی سشهبیِ ای،تبهیي هبلی ضشوت ٍ هذیشیت هجوَػِ سشهبیِ گزاسّب است  .هسئَلیت وٌتشٍلش
اهَس هبلی هشتجظ ثب داخل ضشوت هبًٌذ حسبثذاسی هبلی ٍ صٌؼتی ،اهَس هبلیبتی  ،ثَدجِ ثٌذی ٍ وٌتشل است.

ته هبلی( هؤسسِ اًفشادی)
اًَاع سبصهبىّبی تجبسی

ضشوت تضبهٌی
ضشوت سْبهی
چشخِ التصبدی

هحیظ ػولیبتی هذیشیت هبلی
هحیظ التصبدی

تَسم

هؤسسبت ٍ ثبصاسّبی هبلی

لَاًیي ٍهمشسات هبلیبتی

هبلیبت

هؤسسِ فشدیٍ ،احذی تجبسی است وِ ثِ یه فشد تؼلك داسد .تؼذاد هؤسسبت اًفشادی اص سبیش اًَاع ضشوتْب یؼٌی
تضبهٌی ٍ سْبهی ثیطتش است .هضایب ٍ هؼبیت هؤسسِ فشدی ثِ ضشح صیش است:

هشایا
-1سَْلت تأسیس (سبدُ تشیي ضىل سبصهبًی)
-2پبییي ثَدى ّضیٌِ ی تأسیس
-3ضشیه ًطذى ثب دیگشاى دس سَد ٍ وٌتشل

هعایة
-1هحذٍدیت دس افضایص سشهبیِ( دضَاسی دس تأهیي سشهبیِ)
ً-2بهحذٍد ثَدى هسئَلیت صبحت هَسسِ
-3هحذٍد ثَدى ػوش هؤسسِ ثِ ػوش صبحت آى
-4اسصش گزاسی ایي ٍاحذّب هتأثش اص هتغیشّبی هختلف است
-5دضَاسی اًتمبل هبلىیت

جدول 3-1مشایا و معایة مؤسسه فزدی

ًىتِ  :13هسئَلیت ًبهحذٍد :یؼٌی دس صَست ػذم پشداخت ثذّیْب ،ثستبًىبساى هیتَاًٌذ ػالٍُ ثش داساییْبی
هؤسسِ ،داساییْبی ضخصی هبله سا ّن تَلیف ٍ تولیه وٌٌذ ٍ ثضسگتشیي ػیت ضشوتْبی ته هبلی است.
ًىتِ  :14هبله یه هَسسِ اًفشادی هیتَاًذ توبهی سَد هؤسسِ سا ثشداضت وٌذ ّیچ تفبٍتی ثیي دسآهذ هؤسسِ
ٍ دسآهذ فشد ٍجَد ًذاسد ٍ توبهی سَد هؤسسِ هطوَل ًشخ هبلیبت ضخص هبله هیطَد.

ضشوت تضبهٌی ،هطبثِ هَسسِ فشدی است ثب ایي تفبٍت وِ هبله آى ثیص اص یه ًفش است ،هضایب ٍ هؼبیت ایي
ضشوتْب ثِ ضشح صیش است:
هعایة
هشایا
-1هسئَلیت تضبهٌی ًبهحذٍد ضشوب
-1سَْلت تأسیس
-2ػذم ضوَل ثسیبسی اص همشسات لبًًَی -2اًحالل ثِ دلیل خشٍج یب فَت ّش یه اص ضشوب
-3هحذٍدیت دس افضایص سشهبیِ(دضَاسی دس تأهیي سشهبیِ)
-4دضَاسی اًتمبل هبلىیت
جدول 4-1مشایا و معایة شزکتهای تضامنی

چٌذ ًىتِ دس صهیٌِ ضشوتْبی تضبهٌی
ًحَُ تمسین سَد ٍ صیبى ثیي ضشوب ،دس تَافمٌبهِ ضشوت ،هطخع هیطَد.

ّوِ دسآهذّبی ضشوت تضبهٌی ،ثِ ػٌَاى دسآهذ ضخػی هطوَل هبلیبت هیطَد.
همذاس سشهبیِ ای وِ یه ضشوت تضبهٌی هی تَاًذ تأهیي وٌذ ،ثِ هجوَع ثشٍت ضشوب هحذٍد هیطَد.
دس ضشوتْبی تضبهٌی هختلظ ،یه یب چٌذ ضشیه تضبهٌی (ضشیه فؼبل) ٍجَد داسًذ وِ هسئَلیت ًبهحذٍد داسًذ ٍ وبسّبی
یه یب چٌذ ضشیه دیگش سا اداسُ هی وٌٌذ وِ ضشیه ثب هسئَلیت هحذٍد ًبهیذُ هی ضًَذ ٍ هطبسوت فؼبلی دس اهَس ضشوت
ًذاسًذ.
هسئَلیت هحذٍد یؼٌی دس ثشاثش تؼْذات ضشوت ،ثِ دسغذ هطبسوت اٍ دس ول ضشوت هحذٍد هی ضَد.

سْبهی ضشوتی است وِ ضخػیت حمَلی آى جذای اص غبحجبى آى (سْبهذاساى ) هی ثبضذ ٍ هبلىیت دس آى اص عشیك
توله سْبم احشاص هی ضَد .هضایب ٍ هؼبیت ضشوت سْبهی ثِ ضشح صیش است:
هعایة
هشایا
-1هطىالت ٍ ثبال ثَدى ّضیٌِ ّبی
ً-1بهحذٍد ثَدى ػوش ضشوت
تأسیس
-2هسئَلیت هحذٍد سْبهذاساى دس ثشاثش تؼْذات ضشوت
-2پشداخت هبلیبت اضبفی(هضبػف)
-3سَْلت اًتمبل هبلىیت اص عشیك اًتمبل سْبم
-4تَاًبیی افضایص لبثل هالحظِ سشهبیِ ٍ سَْلت جزة ٍ جوغ (هبلیبت ثشدسآهذ ضشوت ٍ هبلیبت ثش
سَد سْبهذاساى)
آٍسی سشهبیِ اص ثبصاسّبی هبلی
-5داسا ثَدى ضخصیت حمَلی جذاگبًِ اص هبلىبى (سْبهذاسى) خَد
جدول 5-1مشایا و معایة شزکت سهامی

ًىتِ  :15یه ایشاد ثسیبس هْن ضشوتْبی ضشوتْبی سْبهی ،هبلیبت هضبػف یؼٌی اص سَد ضشوت دٍثبس هبلیبت وسش هی
ضَد :یىجبس دس سغح ضشوت ٍ صهبًی وِ سَد ػبیذ ضشوت هی ضَد ٍ یىجبس ّن دس سغح فشدی ٍ صهبًی وِ ثِ سْبهذاس
سَد پشداخت هی ضَد.
ًىتِ  :16پذیذُ تفىیه هبلىیت ٍ هذیشیت دس ضشوتْبی سْبهی ،هضایبی هختلفی ثِ ضشح صیش است:
-1اهىبى تذاٍم فؼبلیت ثشای ضشوت
-2سَْلت ثخطیذى ثِ ًمل ٍ اًتمبل هبلىیت ثیي سْبهذاساى
-3اهىبى استفبدُ ثیطتش اص هذیشاى هتخصص
الجتِ دس وٌبس ایي هضایب ،هؼبیجی ًیض ایي پذیذُ ثِ دًجبل داسد وِ هْوتشیي آًْب پذیذ آهذى ّضیٌِ ّبی ًوبیٌذگی است.

تعزیف راتطه نمایندگی:
ّشگبُ هبله یه داسایی ،فشد دیگشی سا استخذام وٌذ تب حبفظ هٌبثغ ٍی ثبضذ ساثغِ ًوبیٌذگی ثشلشاس هی ضَد.
ساثغِ ًوبیٌذگی ،ساثغِ ثیي سْبهذاساى ٍ هذیشاى ًبهیذُ هی ضَد .دس توبهی سٍاثظ ًوبیٌذگی ،احتوبل تؼبسؼ ثیي
هٌبفغ هبله ٍ ًوبیٌذُ ٍجَد داسد .دس ایي تؼبسؼ ،هسئلِ ًوبیٌذگی ًبهیذُ هی ضَد.

رٍاتط ًوایٌذگی
-1ساثغِ ًوبیٌذگی ثیي هذیشاى ٍ سْبهذاساى

-2ساثغِ ًوبیٌذگی ثیي هذیشاى ٍ ثستبًىبساى
-3ساثغِ ًوبیٌذگی ثیي هذیشاى ٍ ثستبًىبساى دس ضشایظ ثحشاًْبی هبلی

تعاریف هشینه نمایندگی
ّ .1ضیٌِ ای ّستٌذ وِ هبلىبى ثِ خبعش اػوبل ًظبست ثش ػولىشد ،فؼبلیتْب ٍ الذاهبت هذیشاى هتحول هی ضًَذ تب اعویٌبى پیذا
وٌٌذ هذیشاى دس ساستبی حذاوثش سسبًذى هٌبفغ آًْب وبس هی وٌٌذ.
ّ .2ضیٌِ ای است وِ سْبهذاساى ثشای ون وشدى تضبد هٌبفغ ًوبیٌذُ ثب سْبهذاساى هی پشداصًذ.
 .3هوىي است ثیي حذاوثش ضذى هٌبفغ سْبهذاسى ٍ هٌبفغ ضخػی هذیشاى اغغىبن یب تضبد هٌبفؼی ثِ ٍجَد آیذ وِ آى سا
هطىل یب هسئلِ ًوبیٌذگی هی ًبهٌذ.
ّ .4ضیٌِ ًبضی اص تؼبسؼ ثیي هذیشاى ٍ ریٌفؼبى است وِ ریٌفؼبى ضبهل -1:سْبهذاساى -2 ،وبسوٌبى -3 ،هطتشیبى -4 ،تأهیي
وٌٌذگبى هَاد اٍلیِ -5 ،ثشخی اص سبصهبًْبی دٍلتی -6 ،اػتجبسدٌّذگبى

ّشیٌِ ّای ًوایٌذگی

ّ -1ضیٌِ ّبی ًظبست ثش ػولیبت هذیشاى :ثبثت حسبثشسی ٍ استمشاس سٍیِ ّبی وٌتشلی
ّ-2ضیٌِ ّبی هشثَط ثِ سبختبس سبصهبًی جْت هحذٍد وشدى سفتبس ًبهغلَة هذیشاى
ّ-3ضیٌِ ّبی فشغت یؼٌی سْبهذاساى هججَسًذ هحذٍدیت ّبیی اػوبل وٌٌذ.

راّْای کاّش ّشیٌِّای ًوایٌذگی:

• -1افضایص پبداش ٍ حمَق هذیشاى
• -2هذاخلِ هستمین سْبهذاساى دس اهَس سبصهبى
• -3تْذیذ ثِ اخشاج هذیشاى
• -4تْذیذ ثِ خشیذ (ثلؼیذى) سْبم ضشوت تَسظ سلجب

ًىتِ  :17آیب هذیشاى دس جْت هٌبفغ سْبهذاساى ػول هی وٌٌذ؟
ثِ دٍ ػبهل ثستگی داسد:
اّذاف هذیشیت ٍ اّذاف سْبهذاساى چمذسثِ ّن ًضدیه اًذ؟ ثِ ًحَُ ی پشداخت حمَق ٍ پبداش هذیشاى
هشثَط هیطَد.
اگش هذیشاى اّذاف سْبهذاساى سا ثشآٍسد ًىٌٌذ آیب هَلؼیت ضغلی ضبى سا اص دست هی دٌّذ؟ ثِ ًظبم
وٌتشل ضشوت هشثَط هیطَد.

محیط اقتصادی:
ػَاهل هختلفی هبًٌذ چشخِ التػبدی ،تَسم ٍ همشسات دٍلتی دس پیشاهَى فؼبلیت ضشوت ّب ٍجَد داسد.
الف)چشخِ التصبدی :الگَی التػبدیست وِ دس یه سیستن التػبدی تىشاس هی ضَدّ.ش چشخِ تجبسی داسای چْبس
حبلت است وِ ثِ تشتیت ػجبستٌذ اص:سًٍك"سوَد"ثحشاى ٍ ثْجَد التػبدی.
ة)تَسم :ػجبستست اص افضایص لیوتْب دس ٍضؼیت تَسم (سَد ٍالؼی)ّش سْن افضایص صیبدی ًذاسد.ثلىِ سَد اسوی
افضایص هیبثذ ٍ اًمذس ثبصدّی سْبم ثبیذ افضایص یبثذ تب ًشخ تَسم سا ججشاى ًوبیذ.
ج)لَاًیي ٍ همشسات هبلیبتی

مؤسسات و تاسارهای مالی:
دس ایي ثبصاسّب هؤسسبتی ٍجَد داسًذ وِ ثؼٌَاى ٍاسغِ ًمص اًتمبل ٍجَُ سا ثش ػْذُ داسًذ.ثبصاسّبی هبلی ثبصاس
هجبدلِ ٍجَُ ٍ داسایی ّبی هبلی(اًَاع اٍساق ٍ اسٌبد ثْبداس)ثیي ػشضِ وٌٌذگبى ٍ هتمبضیبى ٍجَُ است.

کارکزدّای تاسار هالی

• .1ووه ثِ فشایٌذ تطىیل سشهبیِ
• .2تَصیغ سیسه ثیي هتمبضیبى ٍجَُ ٍ داسًذگبى ٍجَُ
• .3تؼییي لیوت ػبدالًِ اٍساق ثْبداس اص عشیك ایجبد سٍاثظ هتمبثل خشیذاس ٍ فشٍضٌذُ ایي فشایٌذ
سا(لیوت یبثی)هی ًبهٌذ.
• .4ایجبد ثبصاس ثبًَیِ ثشای هؼبهالت اٍساق ثْبداس

• .5وبّص ّضیٌِ هؼبهالت :هؼبهالت دٍ ًَع ّضیٌِ داسًذّ)1(.ضیٌِ جستجَّ)2(.ضیٌِ اعالػبت
• .6تخػیع سشهبیِ یؼٌی اگش ثبصاس هبلی وبسا ثبضذ هی تَاى سشهبیِ ّبی هَجَد دس جبهؼِ سا ثِ
ثخص ّبیی اص غٌبیغ ٍ خذهبت تخػیع دّذ وِ اص هضیت ًسجی ثیطتشی ثشخَسداسًذ.

ًىتِ  :18هی تَاى داسایی سا ثِ دٍ گشٍُ تمسین وشد:
.1داسایی هطَْد:داساییست وِ اسصش آى دس خَد داسایی است ٍ ثِ خصَصیبت هبدی اى ثستگی داسد(.هبًٌذ
تجْیضات سبختوبى)
.2داسایی ًبهطَْدً:وبیٌذُ حك لبًًَی ًسجت ثِ هٌفؼتی دس آیٌذُ است.یؼٌی داسًذُ آى هی تَاًذ دس آیٌذُ
هٌبفؼی سا ثذست آٍسد.داسایی هبلی یه ًَع اص داسایی ًبهطَْد است.داسایی هبلی هبًٌذ سْبم"اٍساق لشضِ"ٍ
ثذّی.
ًىتِ ّ :19ش چِ ثبصاس هبلی اص ضشایظ سلبثت وبهل ثْشُ هٌذ گشدد لیوت اٍساق ثْبداس ػبدالًِ تش تؼییي هی ضَد.

مؤسسات مالی:

هؤسسبت هبلی ٍظیفِ هْن اًتمبل ٍجَُ هبصاد (تأهیي وٌٌذگبى ٍجَُ هبلی)ثِ آى دستِ اص افشاد ٍ هؤسسبتی وِ ثب ووجَد ٍجَُ
هبلی سٍثشٍ ّستٌذ سا ثش ػْذُ داسًذ.

اًَاع هؤسسات هالی
-1ثبًه ّبی تجبسی
-2هؤسسبت ثبًىی ٍ اػتجبسی
-3ضشوت ّبی ثیوِ

-4ضشوت ّبی وبسگضاسی ٍ هؤسسبت تأهیي سشهبیِ
:5ضشوت ّبی هبلی
-6غٌذٍلْبی هطتشن سشهبیِ گزاسی
:7غٌذٍق ّبی ثبصًطستگی

.1ثبًه ّبی تجبسی :هؤسسبت سپشدُ گزاسی وِ ػوذُ تشیي داسایی اًْب"ٍاهْب" ٍ ػوذُ تشیي ثذّی آًْب سپشدُ ّب ّستٌذ.
ًىتِ  :20دٍ ًَع تأهیي هبلی دس ثبًه ّبی تجبسی:
الف)تأهیي هبلی غیش هستمین:تفبٍت ثیي ًشخ سپشدُ ّب ٍ ًشخ ٍاهْب وِ لسوت اػظن سَد ثبًىْبست.

ة)تأهیي هبلی هستمین:وبسهضد ضوبًت ًبهِ ثبًىی وِ ثبًىْب دسیبفت هی وٌٌذ.
:2هؤسسبت ثبًىی ٍ اػتجبسی :هؤسسبت سپشدُ گزاسی دس لبلت ثبًه ّبی پس اًذاص ٍ تؼبًٍی اػتجبس ّستٌذ.ایي هؤسسبت
اغلت خذهبتی هبًٌذ خذهبت ثبًه ّبی تجبسی سا اسائِ هی دٌّذ ،ثب ایي تفبٍت وِ توبیل داسًذ ٍام ّبی خَد سا دس یه ثخص
هبًٌذ ٍام ّبی هستغالت یب ٍاهْبی هػشفی هتوشوض وٌٌذ.

:3ضشوت ّبی ثیوِ :هؤسسبت هبلی وِ افشاد ٍ ضشوتْب سا دس ثشاثشخغش ّبی احتوبلی پَضص هی دٌّذ.
:4ضشوتْبی وبسگضاسی ٍ هؤسسبت تأهیي سشهبیِ  :هؤسسبت هبلی وِ ثشای اًتطبس ٍساق ثْبداس ثِ ضشوتْب ووه هی وٌٌذ ٍ
دس فؼبلیت ّبیی هبًٌذ وبسگضاسی اٍساق ثْبداس ٍ هؼبهالت اٍساق ثْبداس ٍاسد هی ضًَذ.
:5ضشوت ّبی هبلیٍ :اسغِ ّبی هبلی وِ ٍام ّبیی سا ثِ افشاد ٍ هؤسسبت تجبسی اػغب هی وٌٌذ ثش خالف هؤسسبت سپشدُ
گزاسی ،ضشوت ّبی هبلی سپشدُ ای سا لجَل ًوی وٌٌذ ٍدس همبثل تأهیي هبلی اص ثذّی ّبی وَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت استفبدُ
هی وٌٌذ.
:6صٌذٍق ّبی هطتشن سشهبیِ گزاسی :ایي هؤسسبت الذام ثِ جوغ آٍسی هٌبثغ هبلی افشاد ٍضشوتْب ًوَدُ ٍ آًْب سا دس ثشاثش
پَستفَلیَی هتٌَػی اص داسایی ّب سشهبیِ گزاسی هی وٌٌذ.
:7صٌذٍق ّبی ثبصًطستگی :هؤسسبت هبلی وِ سشهبیِ گزاساى ثشای هَػذ ثبصًطستگی خَد سپشدُ گزاسی وشدُ اًذ الذام ثِ
اسائِ عشحْبی پس اًذاص هی وٌٌذ.

:2جوغ اٍسی پس اًذاص ّب
:3ػشضِ خذهبت تخصصی
الف)ثش حست حك هبلی
عجمِ ثٌذی ثبصاسّبی هبلی

ًمص ّبی هؤسسِ ّبی هبلی

:1وبّص سیسه اص ساُ تٌَع ثخطیذى ثِ هجوَػِ اٍساق ثْبداس

ة) ثش حست سشسسیذ حك هبلی
ج) ثش اسبس سبختبس سبصهبًی

د) ثش حست هشحلِ اًتطبس
ح)ثش حست ٍاگزاسی

الف)طثقه تندی تز حسة حق مالی:
:1اٍساق هؼشف حمَق هبلىیت(یؼٌی ثبصاس سْبم)
:2اٍساق هؼشف حمَق داسایی (ًظیش ثبصاس اٍساق سٌّی ٍ اجبسُ)
:3اٍساق هؼشف ثذّی(ًظیش اٍساق لشضِ)
ب)طثقه تندی تز حسة سزرسید حق مالی:
:1ثبصاس پَل:ثبصاسی وِ دس اى اٍساق ثْبداس ثب سشسسیذ یه سبل ٍیب ووتش اص یىسبل هؼبهلِ هی ضَد هبًٌذ اٍساق
تجبسی"اٍساق خضاًِ"ٍ تَافك ًبهِ ثبص خشیذ
:2ثبصاس سشهبیِ:ثبصاسی است وِ دس اى اٍساق ثْبداس ثب سشسسیذ ثیطتش اص یىسبل هؼبهلِ هی ضَد هبًٌذ اٍساق
لشضِ ثلٌذ هذت"سْبم"ٍ اٍساق سٌّی.

ج)طثقه تندی تز اساس ساختار ساسمانی:
:1ثبصاس حشاج:دس یه هىبى فیضیىی هؼیٌی لشاس داسًذ ٍ وبسگضاساى ثؼٌَاى ٍاسغِ اهش هؼبهلِ گشاى سا اًجبم هی دٌّذ.

:2ثبصاس هجتٌی ثش چبًِ صًی یب هؼبهلِ گشی دس ایي ثبصاسّب تؼیي لیوت اص هجشای هزاوشُ ٍ چبًِ صًی تؼییي هی ضَد(.ا
تی سی ٍ( otcهىبى فیضیىی هؼٌی ًذاسد.
:3ثبصاس سَم ضبهل ولیِ ثبصاسّبی خبسج اص ثَسس وِ اٍساق ثْبداس پزیشفتِ ضذُ دس ثَسس دس خبسج اص ثَسس هَسد
هؼبهلِ لشاس هی گیشد.
:4ثبصاس چْبسم ثبصاسیست وِ سشهبیِ گزاساى ػوذُ هؼبهالت ثضسي سا اًجبم هی دٌّذ ٍ ثذٍى وبس هضد است.

د)طثقه تندی تز حسة مزحله انتشار:
:1ثبصاس اٍلیِ الف)ثبصاسی وِ اٍساق ثْبداس ثشای اٍلیي ثبس دس اى ػشضِ ضذُ ٍ هجبدلِ هی ضَد.
ة)ایي ثبصاس هحل تطىیل سشهبیِ است.
:2ثبصاس ثبًَیِ:ثبصاسیست وِ اٍساق ثْبداس ثشای ثبس دٍم یب سَم ٍ  .....دس آى هؼبهلِ هی
ضَد(.ثشای سشهبیِ گزاسی جْت خشیذاسی یب فشٍش سْبم خشیذاسی ضذُ (
ٍظبیف ثبصاس ثبًَیِ ػجبستٌذ اص:
:1ایجبد اهىبى هجذد ثشای سشهبیِ گزاسی جْت خشیذاسی یب فشٍش سْبم خشیذاسی ضذُ
دس ٌّگبم ًیبص ثِ پَل.
:2تؼیي لیوت اٍساق ثْبداس جذیذی وِ لشاس است دس ثبصاس اٍلیِ ػشضِ ضَد.
:3ایجبد صهیٌِ گستشش هبلىیت ضشوت ّب.
.4لیوت سْبم هٌؼىس وٌٌذُ ػولىشد هذیشیت ضشوت
ح)طثقه تندی تز حسة واگذاری:

:1ثبصاس ًمذی:ثبصاسیست وِ دس اى داسایی هبلی ثشای ٍاگزاسی فَسی هجبدلِ هی ضَد.
:2ثبصاس آتی (هطتمِ)دس ایي ثبصاس"اٍساق هطتمِ"هَسد هؼبهلِ لشاس هی گیشد.

ًىتِ  :21اٍساق هطتمِ لشاسدادیست وِ داسًذُ اش سا هَظف یب هختبس هی وٌذ وِ داسایی هبلی سا دس صهبًی
دس آیٌذُ ثخشد یب ثفشٍضذ.
ًىتِ  :22وویسیَى ثبصاس سَم ووتش اص وویسیَى دس ثَسس اٍساق ثْبداس
ًىتِ  :23تفبٍت (OTCثبصاس هؼبهلِ گشی)ٍ ثبصاس حشاج:
-1ثبصاس حشاج ثش خالف ثبصاسّبی OTCداسای هىبى فیضیىی است.
-2اغلت خشیذ ٍ فشٍش سا هؼبهلِ گشّب اًجبم هیذّذ اهب ّذف اصلی تطىیل ثبصاس حشاج هشتجظ وشدى
خشیذاساى ٍ فشٍضٌذگبى دس OTCاست.
ًىتِ  :24ایي ٍالؼیت وِ ثبصاس خبسج اص ثَسس ّیچ ًَع هىبى فیضیىی ًذاسد ثذیي هؼٌی است وِ
هشصّبی وطَسّب ًوی تَاًذ هبًؼی ثشای هؼبهالت ایي ثبصاسّب ثبضذ.

ًىتِ :25عجك فشضیِ ثبصاس وبسا تغییشات لیوت سْبم ًبضی اص اعالػبت هَجَد است.
ًىتِ :26دس فشضیِ ثبصاس وبسا ثؼلت تبثیش سشیغ اعالػبت ثش لیوت اٍساق ثْبداس ٍ دستشسی یىسبى ّوِ فؼبالى ثِ
ایي اعالػبت هَجت هی ضَد وِ:

:1تغییشات آتی لیوتْب لبثل پیص ثیٌی ًیست.
:2لیوت ّب اص یه گشدش تصبدفی تجؼیت هی وٌٌذ.
ّ:3یچىس ثبصدُ غیش ػبدی ًوی تَاًذ ثذست اٍسد.
ًىتِ :27صهبًی ثبصاس وبسا ثَجَد هی آیذ وِ ضشایظ صیش فشاّن گشدد:
:1تؼذاد صیبدی سشهبیِ گزاس هٌغمی ٍ فؼبل دس ثبصاس حضَس داضتِ ثبضٌذ.
:2اعالػبت ثِ صَست تصبدفی ٍ هستمل اص سبیش اعالػبت ایجبد هی ضَد.
:3دسیبفت اعالػبت ثذٍى ّضیٌِ ثشای ّوِ سشهبیِ گزاساى اهىبى پزیش ثبضذ.
:4سشهبیِ گزاساى دس همبثل اعالػبت جذیذ سشیؼب ػىس الؼول ًطبى هی دٌّذ.

اًَاع کارایی

:1وبسایی ػولیبتی
:2وبسایی تخصصی
:3وبسایی اعالػبتی

اًَاع اشکال هختلف تاسار کارا

 )1ضىل ضؼیف ثبصاس وبسا
)2ضىل ًیوِ لَی ثبصاس وبسا
)3ضىل لَی ثبصاس وبسا

 )1شکل ضعیف تاسار کارا :
دس ایي ثبصاس اعالػبت هشثَط ثِ لیوت ّب ٍ ثبصدُ ّبی گزضتِ ثشای دست یبثی ثِ ثبصدُ غیش ػبدی وبسسبص ًخَاّذ
ثَد .یؼٌی سشهبیِ گزاس ثب استفبدُ اص سٍش ّبی خشیذ ٍ فشٍش هجتٌی ثشاعالػبت لیوتی ثبصدُ تبسیخی ًویتَاًذ
ثبصدُ هبصاد ثذست اٍسد.
)2شکل نیمه قوی تاسار کارا:
دس ایي ثبصاس توبم اعالػبت ػوَهی ٍ دس دستشس ثِ سشػت ثش لیوتْب تبثیش گزاضتِ است .دس ایي ضىل وبسایی
ّیچ سشهبیِ گزاسی ًویتَاًذ ثب استفبدُ اص سٍضْبی خشیذ ٍ فشٍش هجتٌی ثش ّش گًَِ اعالػبت ػوَهی هَجَد ثِ
ثبصدُ ثیطتشی دست یبثذ.ایي ثبصاس دس ثش گیشًذُ ضىل ضؼیف ثبصاس وبسا ًیض ّست.
)3شکل قوی تاسار کارا:
دس ایي ثبصاس لیوت سْبم وبهال تحت تبثیش اعالػبت ػوَهی ٍ غیش ػوَهی است.دس ایي ثبصاس ّیچ سشهبیِ گزاسی
ًویتَاًذ ثب استفبدُ اص ّش گًَِ اعالػبتی اػن اصػوَهی یب غیش ػوَهی ثِ ثبصدُ هبصاد(ثبصدُ غیش ػبدی)دست یبثذ.

ﮐﮐﻳﻪ ﻁﻼﻋﻋﺕ

ﺎﺎﻝ ﻋﻋﻋ ﻣﻣ ﻭ ﻏ ﻳﻳ ﻋﻋﻋ ﻣﻣ ))ﮑﻝ
ﻗﻗی(

ﺍﻁﻼﻋﻋﺕ ﻋﻋﻋ ﻣﻣ ))ﮑﻝ ﻧ ﻳﻳﻪ ﻗﻗی(
ﺍﻁﻼﻋﻋﺕ ﮔﮔﮔﺗﻪ
ﻳﻑ (
))ﮑﻝ

شکل( 1_1انواع کارایی )
ًىتِ  :29دس ثبصاسّبی وبسا ّش لذس ضذت وبسایی ثیطتش ضَد  ،لیوت ثبصاس اٍساق ثْبداس ثِ لیوت راتی(لیوت
ٍالؼی)آى ّب ًضدیىتش خَاّذ ضذ.
ًىتِ  :30الگَّبی ٍاوٌص ثبصاس دس ثشاثش اعالػبت جذیذ ثِ چْبس دستِ صیش تمسین هی ضَد وِ دس ضىل صیش
اسائِ ضذُ است:

ﺍﺍ
(۱ﻭﻭﮐ
ﭘﭘﭘﭘ ﺍﺍ

ﯽﯽﯽﯽﯽﯽﯽ
ﯽﯽﯽﯽﺑﻳﻧ
ﻧﻧﻧﻧﻧ ﻳﻳ)ﺍﻁﻁﻋﻋﻋﻋ

ﺑﺑﮔ ﺷﺷ

ﻧﻧﻥﻥﻻﺯﺯ(

ﮐﮐﮐﮐ ﻧﻧ ﺑﺑﺑﺑﻪ
ﮐﻧﺵ ﺑﻳﺵ ﺯ ﺩ

ﻥﻥﻥﻥ ﻋﻋﻋ(
(۲ﻭﻭﮐ ﻧﻧﻧﻧﻧﻧ ﺍﺍﺍﺍییﮐﮐﺭﺭ)ﻫ ﻣﻣﻣﻣ
(۳ﻭﻭ ﻪﻪﻪﻪﺑﻪﻪﻪﻪﻪﻳ ﺍﺍ ﺍﺍﺍﺍﺍﺍ) ﭘﭘﭘ ﺍﺍ ﻣﻣﻥ

ﻭ ﺍﺍﻧﺵ

ﻧﻧﻧ

(۴ﮔﮔ ﮔﮔﮔﮔﮔﮔ ﮐﮐﮐﮐﺑ ﻳﻳ ﺯﺯﺯﺩﺩ) ﭘﭘ ﺯﺯ

ﻳﻊ

ﻭﻪﻪﻧﺵ ﺑﻪﻪﻪﻪﻪ ﻳﻳ ﺍﻓ ﺗﺗﺗﺗ

ﻣﻣﻥ ﻋﻋﻋ(
ﻭ ﺍﺍﻧﺵ ﺑﺑﺑﺑﺑﺑﺑ ﺎﺎﺍ
ﻗﻳ ﻣﻣﻣ
ﺯﺯﺯﺯﻏﻳﺭﺭﻋﻋ ﺩﺩ ﺳﺳ.
ﺏﺏﺏﺏ
ﻥﻥﻥﻥﻥ ﺍﺍ ﻣﮑﮑﻥﻥ ﮐﮐ
ﺩﺩﺩﺩﺩﺯﺯﺭﺭﻏﻳﺭﺭﺩﺩﺭﺭﻣ ﺩﺩﺩﺩﺩﻣﻳ ﺩﺩﺩﺩ)ﻥﻥ ﻳ

ﺩﺩ۲

۱۴۰

ﺭﺭﺭﺭﺑﺑﺑﺑﺑﺧﺧﺧ
ﮐﮐ ﮐﮐﮐﮐﮐﻣ
ﻭﻭﮐ ﻧﻧﻧﻧﻧﺯﺯﺭﺭﮐﮐﺭﺭ
ﺯﺯﺯﺯﻏﻳﺭﺭﻋ ﺎﺎییﻏﻳﺭﺭﻣﻣﮑﻥ ﺳﺳ(.
ﺏﺏﺏﺏ
ﮐﮐ
ﺭﺭﺭﺭﺎﺎ ﻧﻧ ﺑﺑﺑﺑﻪ ﻣﻣﻥﻥ ﺍﺍﺍﻡﻡﺧﺧﺧ)ﺭﺭﺭ

ﻧﻧ۱

(

شکل :2_1واکنش قیمت سهم در تزاتز انتشار خثز جدید در تاسارهای کارا و غیز کارا

استٌثاط سزهایِ گذاراى اس تاسار کارا
در صَرتی کِ تاسار کارا تاشذ
)1اًتطبس گستشش تحلیلگشاى هبلی سَدهٌذ ًخَاّذ ثَد.
)2اخجبس هْن دس ثبصاس اسصضی ًخَاّذ داضت.
)3تحلیل تىٌیىبل دس ضىل ضؼیف وبسایی اسصضی ًخَاّذ داضت.
)4تحلیل ثٌیبدی دس ضىل ًیوِ لَی وبسایی اسصضی ًخَاّذ داضت.
)5ثشای هذیشاى فؼبل ثبصدُ اًذوی ٍجَد خَاّذ داضت.

دالیل اّویت کارایی تاسار سزهایِ عثارتست اس:
)1وبسایی ثبصاس هَجت تؼییي ػبدالًِ لیوت اٍساق ثْبداس خَاّذ ضذ.
)2وبسایی ثبصاس هَجت تخػیع سشهبیِ ثْیٌِ خَاّذ ضذ.

فزضیِ ّای تاسار کارا
)1اسصش فؼلی خبلع توبم سشهبیِ گزاسیْبی هبلی ثشاثش غفش است.
)2ػذم وست ثبصدُ اضبفی.
)3ػبهل هَجت وبسایی ثبصاس سلبثت ثیي سشهبیِ گزاساى است.
)4اگش ضشوتی ثب فشٍش یىی اص سْبم خَد پَلی ثذست اٍسد لیوت فشٍش اى هٌػفبًِ است.
)5حذالل لسوتی اص تغییشات سٍصاًِ لیوت ثبصتبة اعالػبت جذیذ وِ اگش تغییش ًىٌذ یؼٌی ػذم وبسایی.
)6لیوت اٍساق ثْبداس ثِ اسصش راتی اش ًضدیه است (یب دلیمب دٍ ثشاثش است).

ًىتِ  :31یه استثٌبء ضىل ضؼیف وبسایی ساّجشد ضتبة است.ایي ساّجشد ثیبى هیىٌذ وِ ثِ احتوب ل
صیبد سْبهی وِ دسسٍص گزضتِ لیوت ضبى افضایص یبفتِ اهشٍص ّن ثب افضایص لیوت هَاجِ خَاّذ ضذ.
ًىتِ  :32هْوتشیي ػَاهل تبثیش گزاس ثش تحَالت ثبصاسّبی هبلی جْبًی:
ً)1شخ ثْشُ الیجَس
)2سضذ ًسجی التصبد وطَسّب دس ػشصِ ثیي الوللی
)3سیسه سیبسی وطَسّبی هختلف
ًىتِ  :33اًَاع سٍضْبی ضشوتْب دس هشحلِ ػول ثشای وست حذاوثش ثشٍت سْبم ػجبستٌذ اص:
)1ثِ حذاوثش سسبًیذى حمَق صبحجبى سْبم
)2دٍ ثشاثش وشدى سَد دس هذت چْبس سبل
)3ثذست اٍسدى دست ون  25دس صذ ًشخ ثبصدُ ثشای سْبهذاساى
ًىتِ ّ:34ش ٍلت ّوسبیِ ام ثیىبس هی ضَد دٍسُ سوَد التصبدی(تجذیل سوَد التصبدی ثِ ثحشاى)ػجبستٌذ
اص:
)1سیبست ّبی پَلی:اص لجیل وبّص ًشخ ثْشُ
)2سیبست ّبی هبلی:اص لجیل وبّص ًشخ هبلیبت ّب
)3ثیوِ ثیىبسی
ًىتِ  :35هْوتشیي ػَاهل تأسیس ضشوت ّبی فشػی تَسظ ضشوت ّبی چٌذ هلیتی:
)1ثشتشی تىٌَلَطی ٍ هذیشیت
)2پبییي ثشدى ثْبی توبم ضذُ هحصَالت
)3پشّیض اص پشداخت حمَق گوشوی

ﻣﺩﻲﺭﺕ ﻣﺎﻟﻲ
ﺍﺳﻔﻧﺩ 94

ﺻﻭﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻱ
ﺍﺳﺗﺎﺩ ﻣﺣﺕﺭﻣ :ﺩﻛﺗﺭﻋﻠﻲ ﺭﺿﺎ ﺁﺑﺭﻭﺩ
ﺗﻭﺳﻁ:
ﺗﻭﺭﺝ ﻓﺎﻧﻳﺎﻥ
ﻧﮕﻳﻧ ﺷﻛﻭﻩ ﺯﻧﺩ
ﻓﺎﻁﻣﻪ ﻛﺎﺭﮔﺭﻱ ﺁﺭﻳ ﺎﻧ

صورت هاي مايل
ﻼﻼﻼﻼﻼﻼ� ﺩﺭ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﮔﻳﺭﻱ ﻣﺎﻟ� ﻫﺳﺗﻧﺩ
ﺻﻭﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺟﺯﺉ ﻣﻧﺎﺑﻊﻼﻫﻼ
ﻋﺑﺎﺭﺗﻧﺩ ﺍﺯ:

ﺻﻭﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ
ﺗﺭﺍﺯﻧﺍﻣﻪ

ﺳﻭﺩ )ﺯﻳﺎﻥ (
ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻥﻘﺩﻳ

-1ﺗﺭﺍﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺭﺎﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﻳﺎﻧﮕﺭ ﻭﺿﻳﻌﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻙ ﺷﺭﻛﺕ ﺩﺭﻲﻙ ﻣﻘﻁﻊ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻳﻥ ﺍﺳﺕ .
ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﺭ ﺣﺳﺏ ﺩﺭ ﺟﻪ ﻧﻘﺩ ﺷﻭﻧﺩﮔﻲ )ﺗﺭ ﺗﻳﺑ ﻻﺩﺗ ﻻﻣﺎﻥ ﻻﻻﻻ ﺑﻻﻻﻳ ﺗﺑﺩﻳﻝ
ﺷﺩﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻪﻻﻻﺩ (ﻣﺭﺗﺏ ﻣﻲ ﺷﻭﻧﺩ
ﻧﻘﺩﺷﻭﻧﺩﮔﻲ ﭼﻲﺳﺕ ؟ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺳﺭ ﻋﺗ ﻭﺳ ﻻﻟﺕ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﻳﻙ ﺩﺍﺭﻳﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺩ .

ﺍﺑﻌﺎﺩﻧﻘﺩ ﺷﻭﻧﺩﮔﻲ
ﻻﻬﻻﻟﺕ ﺗﻻﻻﻳﻝ ﺑﻪ ﻧﻘﺩ

ﻻﻻﻼﻗﻳﻻﺕ ﺑﺎ ﻫ ﻻ ﻻﺭ ﻻﻋﺳﺭﻳﻊ ﻻ

ﺑﺩﻫﻲ ﻫﺎﺩﺭ ﺗﺭﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﻣﺩﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻣ ﺑﺭﺍﻱ ﭘ ﺭﺩﺍﺧﺗ ﺷﺩﻥ ﻣﺭﺗﺏ ﻣﻲ ﻻ ﻻ

ﺣﻘﻭﻕ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺁﺧﺭﻳﻥ ﻣﻭﺭﺩﻱ ﺍ ﺳﺗ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺭﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﺛﺑﺕ ﻣﻲ ﺷﻭﺩ :
ﺍﻧﻭﺍﻉ ﺩﺍﺭﺍ ﻳﻳ

ﺍﻧﻭﺍﻉ ﺑﺩﻫﻲ

ﺟﺎﺭﻱ

ﺟﺎﺭﻱ

ﻏﻳﺭ ﺟﺎﺭﻱ

ﻏ ﻳﺭ ﺟﺎﺭﻳ

)ﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﻠﻧﺩ ﻣﺩﺕ ( ﻣﺟﻭﻉ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺩﻫ ﻳ ﻫﺎ )-ﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﺛﺎﺑﺕ (ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﻳﻲ ﻫﺎ =ﺣﻘﻭﻕ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ

ﻼﻼﻼﻼﻼﻼ ﻼﻼﺎﻡ
ﻼﻼﻼﻼ
ﻼﺭﻑ ﺳﻬﺎﻡ
ﺳﺭﻻﺎﻳﻪ
ﺍﻧﺩ ﻭﺧﺗﻪ ﻪﺎﻱ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﻭ ﺗﻭﺳﻌﻪ

ﺳﻭﺩ ﻭﺯﻳﺎﻥ ﺍﻧﺑﺎﺷﺗﻪ
ﺑﺩﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﻠﻧﺩ ﻣﺩﺕ +ﺣﻘﻭﻕ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ =ﺗﺎﻣﻳﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻠﻧﻻ ﻣﺩﺕ ﺷﺭﻛﺕ
)ﺑﺩﻭﻥ ﺑﻬﺭﻩ (ﺑﺩﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ –ﺩﺍﺭﻲ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ =ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺭﺩﺵ ﺧﺎﻟﺹ

ﻣﺛﺎﻝ :ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎﻟﺹ ﻣﺛﺑﺕ ﻳﻌﻧﻲ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩﻲ ﻛﻪ ﺷﺭﻛﺕ ﻁﻲ  12ﻣﻻ ﺍﻳﻧﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ
ﺩﺍﺑﻲﺵ ﺍﺯ ،ﺩﺭ ﻭﺟﻭﻫﻲ ﺍﺳﺕ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺩ ﻁﻲ ﻫﻣﻳﻥ ﻣﺩﺕ ﺑﭘﺭﺩﺍﺯﺩ .

ﻧﻛﺗﻪ :ﺍﻫﺭﻡ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺩﻫﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺗﺍﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻲﻙ ﺷﺭﻙﺕ ﺍﺳﺕ .
ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻪﺭﻡ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﺩﻫﻱ ﻫﺎﻱ ﺷﺭﻛﺕ ﻧﺳﺏ ﻡﺳﺗﻘﻳﻡ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﺩﻪﻲﺑﻲﺷﺗﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻪﺭﻡ
ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻻﺗﺭ
ﺍﻫﺭﻡ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻧﺟﺭ ﺑﻪ :
ﺳﻭﺩ ﺑﺎﻟﻘ ﻭﻩ ﺳﻩﺎﻣﺩﺍﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﻓﺯﺍﻲﺵ ﻣﻲﺩﻫﺩ ﻲﻌﻧﻲ ﺳﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻣﻲ ﺩﻫﺩ .
ﺍﻓﺯﺍﻲﺵ ﺍﺣﺗﻣﺍﻝ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻭﺭﺷﻛﺳﺗﮕﻲ ﻲﻌﻧﻲ ﺭﻳﺳﻙ ﺭﺍ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻣﻲ ﺩﻫﺩ .
ﻧﻛﺗﻪ
ﺗﻔﺎﻭﺕﺑﻱﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻓﺗﺭﻱ ﺩﺭ ﺩﺭﻙ ﺍﺛﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺭ ﺳﻭﺩﻲﺎ ﺯﻳﺎﻥ ﮔﺯﺎﺭﺵ
ﺷ ﺩﻩ ﺷﺭﻛﺕ ﻩﺎ ﺍﻫﻣﻳﺕ ﺩﺍﺭﺩ .
ﻧﻛﺕﻪ :ﺑﺎ ﺗﻭﺟﻬ ﺑﻪ ﺍﺻﻝ ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻣﺎﻡ ﺷﺩﻪ ﺗﺎﺭﻲﺧﻲ ﺗﺣﻠﻲﻝ ﮔﺭﺍﻥ ﻭ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭﺍﻥ ﻥﻣﻲ
ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺭﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ،ﺍﺭﺯﺵ ﺧﺎﻟﺹ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺗﻲﺩﺍﺭﻱﻱ ﻫﺍ ﻱ ﺷﺭﻛﺕ ﺭﺍ
ﺑﺩﺳﺕ ﺁﻭﺭﺩﻧﺩ .
ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺗﺭﺍﺯﻧﺎﻣﻪ

ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ  )/ﺣﻘﻭﻘ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ +ﺑﺩﻫﻲ(=ﻣﺻﺎﺭﻑ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ /ﺩﺍﺭﺍﻳ ﻳ ﻫﺎ

﷼ﻱ﷼ﻥ ﷼ ﺍﺳﺕ .ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺎﺭﺩﺍ ﺭﻳﻳ
ﻣﺛﺎﻝ :1ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻓﺗﺭﻱ ﺩﺍﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺛﺑﺕ ﺷﺭﻛﺕ ﺍﻟﻑ ﺑﺭﺍﺑﺭ 700ﻣﻳ
ﻫﺎ 1000ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﺑﺭ ﺍﻭﺭﺩ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ .ﻁﺑﻕ ﺻﻭﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ،ﺧﺎﻟﺹ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺭﺩﺵ ﺍﻳﻥ
ﺷﺭﻛﺕ 400ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﺍﺳﺕ .ﻭﻟﻲ ﺍﮔﺭ ﺗﻣﺎﻣﻲ ﺩﺭﺎﻱﻱ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﻧﻘﺩ ﺷﻭﺩ ،ﺍﻳﻥ ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺑﻪ
600ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺩ .ﺩﺭ ﺿﻣﻥ ،ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻓﺗﺭﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺎﺭ ﺑﺩﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﻠﻧﺩ ﻣﺩﺕ
ﺍﻳﻥ ﺷﺭﻛﺕ 500ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﺍﺳﺕ .ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻓﺗ ﺭﻳ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺣﻘﻭﻕ ﺻﺍﺣﺑﺎﻥ ﺳﻬﺍﻡ ﺍﻳﻥ ﺷﺭﻛﺕ ﺭﺍ
ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﻛﻧﻳﺩ .
جواب :روش اول
ﺷﺭﻛﺕ ﺍﻟﻑ
ﺗﺭﺍﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻓﺗﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺳﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

)ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻡﻳﻠﻳﻭﻥ ﷼ (

ﺭﻭﺵ ﺩﻭﻡ :
ﺣﻘﻭﻕ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ +ﺑﺩﻫ ﻳ ﻫﺎ =ﺩﺍﺭﻳﻲ ﻫﺎ
ﺣﻘﻭﻕ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ +ﺑﺩﻼ� ﺑﻠﻧﺩ ﻣﺩﺕ +ﻼﺩﻫﻲ ﺟﺎﺭﻱ =ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺛﺎﺑﺕ +ﺩﺍﺭﺍ ﻳﻳ ﺟﺎﺭﻱ
ﺑﺩﻫﻲ ﺑﻠﻧﺩ ﻣﺩﺕ –ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺛﺎﺑﺕ +ﺑﺩﻫﻲ ﺟﺎﺭﻱ-ﺩﺍﺭﺍ ﻳﻳ ﻼﺎﺭﻱ=ﺣﻘﻭﻕ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ
ﺑﺩﻫﻲ ﺑﻠﻧﺩ ﻣﺩﺕ –ﺩﺍﺭﺍ ﻳﻳ ﺛﺎﺑﺕ+ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺭﺩﺵ ﺧﺎﻟﺹ= ﺣﻘﻭﻕ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ
=700+400-500=600ﺣﻘﻭﻕ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ )ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻓﺗﺭﻱ(
 =1000+600-500=1100ﺣﻘﻭﻕ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ )ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ(

-2ﺻﻭﺭﺕ ﺳﻭﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ

ﺻﻭﺭﺕ ﺣﺳﺎﺏ ﺳﻭﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺑﻳﺎﻧﮕﺭ ﻋﻣﻠﻛﺭﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺭﻛﺕ ﺩﺭ ﻁﻲ ﻳﻙ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧ ﻳ ﻛﻪ ﻣﻌﻣﻭﻻ ﻳﻙ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺕ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﻲ
ﺩﻫﺩ

ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺳﻭﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ :

ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎ –ﺩﺭ ﺁﻣﺩ ﻫﺎ =ﺳﻭﺩ

ﺩﺭ ﺑﺭﺭﺳﻲ ﺻﻭﺭﺕ ﺳﻭﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻭﺭﺩ ﺑﺎﻳﺩ ﺗﻭﺟﻪ ﻛﺭﺩ :
-1ﺍﺻﻭﻝ ﭘﺫﻳﺭﻓﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺣﺳﺎﺑﺩﺍﺭﻱ :

ﺍﺻﻝ ﺗﺣﻘﻕ ﺩﺭﺁﻣﺩ
ﺍﺻﻝ ﺗﻁﺎﺑﻕ

-2ﺍﻗﻼﻡ ﻏﻳﺭ ﻧﻘﺩﻱ
ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻳﻥ ﺳﻭﺩ ﺣﺳﺎﺑﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻧﻘﺩﻱ ﺭﺍﺍﻗﻼﻡ ﻏﻳﺭ ﻧﻘﺩﻱ ﻣﻲ ﮔﻭﻳﻧﺩ .
ﺍﻗﻼﻡ ﻏﻳﺭ ﻧﻘﺩﻱ ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺕ ﺳﻭﺩ ﻭﺯﻳﺎﻥ ﻟﺣﺎﻅ ﻣﻲ ﺷﻭﺩ .
ﻣﻬﻣﺗﺭﻳﻥ ﻗﻠﻡ ﺩﺭ ﺍﻗﻼﻡ ﻏﻳﻱﺩﻘﻧ ﺭ ،ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﺳﺕ ﻛﻪ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻧ ﻘﺩﻳ ﻧﻳﺳﺕ ﺑﻠﻛﻪ ﺻﺭﻓﺎ ﻳﻙ ﺭﻗﻡ ﺣﺳﺎﺑﺩ ﺍﺭﻳ
ﺍﺳﺕ
-3ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﺯﻳﻧﻪ
ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻪﺎﻱ ﻣﺣﺻﻭﻝ
-1ﻣﻭﺍﺩ ﺧﺎﻡ
-2ﻛﺍﺭ ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ
�ﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺏ ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻡﺎﻡ ﺷﺩﻩ ﻛﺎﻻﻲ ﻓﺭﻭﺵ ﺭﻓﺗﻪ ﮔﺯﺍﺭﺵ ﻣﻲ ﺷﻭﺩ ﻭ
ﺳﺭﺑﺍﺭ ﺗﻭﻟﻳﺩ )ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺕ ﺳﻭﺩ ﻭ ﺯ
ﺷﺎﻣﻝ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻪﺎﻱ ﺛﺎﺑﺕ ﻭ ﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺳﺕ (
ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻪﺎﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﻁﻲ ﻲﻙ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﺷ ﺧﺻ ﺷﻧﺎﺳ ﺎﻳﻳ ﺷﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺕ ﺳﻭﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﻧﻭﺎﻥ ﻫﺯﻳﻧﻪ
ﻫﺎﻱ ﻋﻣﻭﻣﻲ ،ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ﻧﺷﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻭﺩ .

ﻧﻛﺗﻪ  :ﻳﻛﻳ ﺍﺯ ﺑﺯﺭﮔﺗﺭﻱﻥ ﺟﺭﻳﺎﻧﻬﺎﻱ ﻧﻘﺩﻱ ﺧﺭﻭﺟﻱ ﻫﺭ ﺷﺭﻛﺕ ﺍﺳﺕ
ﻧﺭﺥ ﻧﻬﺎ ﻳﻳ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﺩﺭ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﮔﻳﺭﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻫﻣﻳﺕ ﺩﺍﺭﺩ .
ﺩﺭ ﺁﻣﺩ ﻣﺷﻣﻭﻝ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ /ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ =ﻧﺭﺥ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ
ﻣﻘﺩﺍﺭ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﺎﺿﺎﻓﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﻛﺳﺏ ﻫﺭ ﺩﻻﺭ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﻣﻲ ﺷﻭﺩ =ﻧﺭﺥ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ
ﻧﺭﺥ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ =ﻧﺭﺥ ﻧﻬﺎﻳ ﻳ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ

ﻣﺛﺎﻝ

ﺍﮔﺭ ﻧﺭﺥ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﺛﺎﺑﺕ ﺑﺎﺷﺩ

%35 
ﺑﻳﺵ ﺍﺯ 18333333ﺩﻻﺭ 

:2
ﺳﻭﺩ ﻣﺷﻣﻭﻝ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﻳﻙ ﺷﺭﻛﺕ  200000ﺩﻻﺭ ﺍﺳﺕ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﺍﻳﻥ ﺷﺭﻛﺕ ﭼﻘﺩﺭ ﺍﺳﺕ ؟ﻧﺯﺥ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﻭ ﻧﺭﺥ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ
ﺍﻳﻥ ﺷﺭﻛﺕ ﭼﻧﺩ ﺩﺭﺻﺩ ﺍﺳﺕ ؟
ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﺷﺭﻛﺕ
50000*%15=7500
(75000-50000)*%25=6250
(100000-75000)*%34=8500
7500+6250+8500+39000=61250
(200000-100000)*%39=39000

=200000/61250=%30625ﺩﺭﺍﻣﺩ ﻣﺷﻣﻭﻝ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ /ﻣﻘﺩﺍﺭ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ =ﻧﺭﺥ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ
=%39ﺁﺧﺭﻳﻥ ﻧﺭﺥ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ =ﻧﺭ ﺥ ﻧﻬﺎﻳﻳ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ

ﺻﻭﺭﺕ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻫﺎی ﻧﻘﺩی :
ﺻﻭﺭﺕ ﺟﺭﻳﻥﺎ ﻧﻘﺩی ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻳﮑی ﺍﺯ ﺻﻭﺭﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻳﺩ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻫﺎی ﻭﺭﻭﺩی ﻭ ﺧﺭﻭﺟﯽ ﻭﺟﻪ
ﻧﻘﺩ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻭﺍﺣﺩ ﺍﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻁﯽ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺷﺧﺹ ﻧﺷﺎﻥ ﺩﻫﺩ .ﺑﻪ ﻧﺣﻭی ﮐﻪ ﺑﺗﻭﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺎﻧﺩﻩ ﺍﺑﺗﺩﺍی ﺳﺎﻝ  ،ﻣﺎﻧﺩﻩ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﻧﻣﻭﺩ
ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻫﺎی ﻭﺭﻭﺩی ﻭ ﺧﺭﻭﺟﯽ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ ﻋﻣﺩﺗﺎ ً ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﺯﻳﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧﺩ:

ﺟﺭﻱﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ
ﻛﺎﻫﺵ ﺩﺭ ﺩﺍﺭ ﻳﻳ ﻫﺎ
)ﻏﻳﺭ ﺍﺯ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ
ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺣ ﻘﻭﻘ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ
ﺳﻬﺎﻡ

ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺩﺭ ﺑﺩ ﻫﻲ ﻬﺎ

ﺟﺭﻳﺎﻥ ﺧﺭﻭﺟﻲ
ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍ ﻳﻳ ﻫﺎ

ﻛﺎﻫﺵ ﺩﺭ ﺣﻘﻭﻕ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ
ﻛﺎﻫﺵ ﺩﺭ ﺑﺩﻫﻳ ﻫﺎ

ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻧﻘﺩی ﻋﺑﺎﺭﺗﻧﺩ ﺍﺯ:
ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺭﺩﺵ ﺧﺎﻟﺹ -ﺧﺎﻟﺹ ﻣﺧﺎﺭﺝ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﺍی -ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻧﻘﺩی ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﯽ= ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻧﻘﺩی ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﻳﺭی ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ ﻫﺎ
ﺧﺎﻟﺹ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻧﻘﺩی ﭘﺭﺩﺍﺧﺗﯽ ﺑﻪ ﻭﺍﻡ ﺩﻫﻧﺩﮔﺎﻥ+ﺧﺎﻟﺹ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻧﻘﺩی ﭘﺭﺩﺍﺧﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺩﺍﺭﺍﻥ= ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻧﻘﺩی ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﻳﺭی ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ ﻫﺎ
ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ-ﺍﺳﺗﻬﻼک+ﺳﻭﺩ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺑﻬﺭﻬ ﻭ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ = ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻧﻘﺩی ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﯽ

ﺍﺳﺗﻬﻼک -ﺑﻬﺎی ﺗﻣﺎﻡ ﺷﺩﻩ ﮐﺎﻻی ﻓﺭﻭﺵ ﺭﻓﺗﻪ -ﻓﺭﻭﺵ= ﺳﻭﺩ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺑﻬﺭﻬ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ
ﺍﺳﺗﻬﻼک+ﺧﺎﻟﺹ ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺕ ﺍﺑﺗﺩﺍی ﺩﻭﺭﻩ -ﺧﺎﻟﺹ ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ ﺛﺎﺑﺕ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ= ﺧﺎﻟﺹ ﻣﺧﺎﺭﺝ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﺍی
ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺭﺩﺵ ﺧﺎﻟﺹ ﺍﺑﺗﺩﺍی ﺩﻭﺭﻩ -ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺭﺩﺵ ﺧﺎﻟﺹ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ= ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺭﺩﺵ ﺧﺎﻟﺹ
ﺧﺎﻟﺹ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻧﺗﺷﺭ ﺷﺩﻩ ﺟﺩﻳﺩ-ﺳﻭﺩ ﺗﻘﺳﻳﻣﯽ= ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻧﻘﺩی ﭘﺭﺩﺍﺧﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺩﺍﺭﺍﻥ
ﺧﺎﻟﺹ ﻭﺍﻡ ﻫﺎی ﺟﺩﻳﺩ)ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺑﺩﻫﯽ ﺑﻠﻧﺩ ﻣﺩﺕ(-ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺑﻪﺭﻪ= ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻧﻘﺩی ﭘﺭﺩﺍﺧﺗﯽ ﺑﻪ ﻭﺍﻣ ﺩﻫﻧﺩﮔﺎﻥ
ﺳﻭﺩ ﺗﻘﺳﻳﻣﯽ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭی  +ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺳﻭﺩ ﺍﻧﺑﺎﺷﺗﻪ = ﺳﻭﺩ ﺧﺎﻟﺹ

)ﻧﺭﺥ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ)(1-ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺑﻬﺭﻩ-ﺳﺎﻳﺭ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎ-ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺍﺩﺍﺭی ﻭ ﻓﺭﻭﺵ -ﺍﺳﺗﻬﻼک-ﺑﻬﺎی ﺗﻣﺎﻡ ﺷﺩﻩ ﮐﺎﻻی ﻓﺭﻭﺵ ﺭﻓﺗﻪ-ﻓﺭﻭﺵ(=ﺳﻭﺩ ﺧﺎﻟﺹ

ﻧﮑﺎﺕ:

*ﺳﻭﺩ ﺧﺎﻟﺹ ،ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻧﻘﺩی ﻧﻳﺳﺕ ﺯﻳﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻭﺩ ﺧﺎﻟﺹ،ﻫﺯﻳﻧﻫ ﻫﺎی ﺍﺳﺗﻬﻼک ﻭ ﺑﻬﺭﻩ ﮐﺳﺭ
ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻧﻘﺩی ﮐﺳﺭ ﻧﻣﯽ ﺷﻭﺩ.
 .1ﻧﺎﻡ ﺩﻳﮕﺭ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻧﻘﺩی ﻧﺍﺷﯽ ﺍﺯ ﺑﻫ ﮐﺍﺭﮔﻳﺭی ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ ﻫﺎ،ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻧﻘﺩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺕ
.2ﺩﺭ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺣﺳﺎﺑﺩﺍﺭی ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻧﻘﺩی ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﯽ،ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺑﻬﺭﻩ ﻳﮏ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﻧﻅﺭ
ﮔﺭﻓﺗﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﻣﺎ،ﻫﺯﻳﻧﻫ ﺑﻬﺭﻩ،ﻫﺯﻳﻧﻫ ﺗﺂﻣﻳﻥ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺕ.
.3ﺧﺎﻟﺹ ﻣﺧﺎﺭﺝ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﺍی ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺭﮐﺕ ﻓﺭﻭﺵ ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ ﻫﺎی
ﺛﺎﺑﺕ ﺑﻳﺵ ﺍﺯ ﺧﺭﻳﺩ ﺁﻥ ﺍﺳﺕ.
.4ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻧﻘﺩی ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺩﻳﻥ ﻣﻌﻧﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻁﯽ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ،ﭘﻭﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺭﮐﺕ ﺑﺎ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﺎ
ﻭﺍﻡ ﮔﺭﻓﺗﻥ ﺗﺄﻣﻳﻥ
ﮐﺭﺩﻩ ﺑﻳﺵ ﺍﺯ ﭘﻭﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻡ ﺩﻫﻧﺩﮔﺎﻥ ﻭ ﺳﻬﺎﻣﺩﺍﺭﺍﻥ ﭘﺭﺩﺍﺧﺗﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ.
*ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺻﺎﺭﻑ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ:
-1ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ:ﺍﻗﺩﺍﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻧﺟﺭ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ.
-2ﻣﺻﺎﺭﻑ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ :ﺍﻗﺩﺍﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻧﺟﺭ ﺑﻪ ﻣﺻﺭﻑ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ
ﻣﺻﺎﺭﻑ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ – ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ=ﺧﺎﻟﺹ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ

ﻗﺎﻋﺩﻩ ﻫﺎﯽ ﮐﻠﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺻﺎﺭﻑ ﻭﺟﻭﻩ:
*ﻫﺭ ﺍﻓﺯﺍﻳﺷﯽ ﺩﺭ ﺣﺳﺎﺏ ﻫﺎی ﺳﻣﺕ ﺭﺍﺳﺕ ﺗﺭﺍﺯﻧﺍﻣﻪ)ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ ﻫﺍ( ﻭﻳﺎ ﻫﺭ ﮐﺎﻫﺷﯽ
ﺩﺭ ﺣﺳﺎﺏ ﻫﺎی ﺳﻣﺕ ﭼپ ﺗﺭﺍﺯﻧﺎﻣﻪ)ﺑﺩﻫﯽ ﻫﺎﻭ ﺣﻘﻭﻘ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ(ﻣﻧﺟﺭ ﺑﻪ
ﻣﺻﺎﺭﻑ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ.
*ﻫﺭ ﮐﺎﻫﺷﯽ ﺩﺭ ﺣﺳﺎﺏ ﻫﺎﯽ ﺳﻣﺕ ﺭﺍﺳﺕ ﺗﺭﺍﺯﻧﺍﻣﻪ)ﺩﺍﻼﺍﻳﯽ ﻫﺎ(ﻭﻳﺎ ﻫﺭ ﺎﻓﺯﺍﻳﺷﯽ
ﺩﺭ ﺣﺳﺎﺏ ﻫﺎی ﺳﻣﺕ ﭼپ ﺗﺭﺍﺯﻧﺎﻣﻪ)ﺑﺩﻫﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺣﻘﻭﻘ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ(ﻣﻧﺟﺭ ﺑﻪ
ﻣﻧﻼﻊ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ
ﻁﺑﻘﻪ ﺑﻧﺩ ﻼﻣﻼﻗﻼﻡ ﺻﻭﺭ ﻼ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻫﺎ ﻼ ﻧﻘﺩی

ﻓﻋﺎﻟﻳﺕ ﻫﺎی ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﯽ.
ﻓﻌﺎ ﻟﻳﺗ ﻫﺎﯽ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﻣﺎﻟﯽ

ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻫﺎی ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭی

.1

ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻫﺎﻼ ﻼﻣﻠﻳﺎﺗﯽ

ﺍﻳﻥ ﺩﺳﺗﻪ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎ ﻣﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﺻﻠﯽ ﻭﺍﺣﺩ ﺗﺟﺎﺭی ﮐﻪ ﻣﺗﺿﻣﻥ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺧﺩﻣﺕ
ﺍﺳﺑﻭ  ،ﺕﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺩﻫﺎ ﻭ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻪﺎﯽ ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺳﻭﺩﻭﺯﻳﺎﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﯽ ﻣﻧﻅﻭﺭ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ.

ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻧﻣﻭﺩ:

ﺑﻪ ﻣﻧﻅﻭﺭ ﮔﺯﺍﺭﺵ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻫﺎی ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ
ﺭﻭﺵ ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ
.1
(ﺵ
 .2ﺧ ﺍﺭﻭﺵ ﻻﻳ ﻻﺳﺗﻘﻳﻡ)ﺵﻻﻭ ﻻﺑ ﻻﻻ.ﻠﻻﻳ
ﻻﻟﻑ  :ﻓﻌﻻﻻﻳ ﻻ ﻻﺎی ﻻﻻ.ﻻﺗﻻ  -ﺭﻭ ﻻ ﻻ ﻻﻻﻘ.ﻻ :
 .1ﺩﺭ ﺍﻳـﻻیﺭﻭ ﻻﻧﻻ ﻻﻧ.ﻻﻧﺍﻻﺭﻻ.ﻻ.ﺎﻥ ﻫﻻی ﻭﺭ ﻻﻳﻭ ﺧـﺭﻭﺟـﯽﺍﻻﺟــﻪ ﻻﻘﺩ ﻻ ﻻﺭ ﻻ.ﻻﺍﮔﺎﻻ ﻻﻻﻻﺭ ﻻ ﻻ.ﺩﻻ ﻻﻻﻻ
ﺗﻘ .ﻻ ﺁﻧـﻬﻻ)
ﺧﻻﻻﺹ ﻻ.ﻻ ﻻ.ﻻﻳﺣﺎﺻﻝ ﺍﺯ ( ﻣﺻـﺭ ﻻ ﻻﺩﻻ(ﺩﺭ ) ﻻ.ﻠﻳﺎﺕﭘ ﺩﻻﻻﺳﺕ ﻣﯽ)ﻻ.ﺩ.
 .2ﺩﻻﻣﺭﻭ ﻻﮐﻻ ﻻﺗﻘﻳﻻﺳ ﺩ ﻻﺩ ﻫﺎﻏﮐﻭ ﻫﺯﻳﻻﻣﻻﺎ ﻻ ﻣ ﻻﮑ ﻻ ﻻﺩﻻﻭﺩﻻﮐ ﻻ ﻻﻻ.ﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺑﻧﺎی ﺗﻌﻬﺩی ﺑﻪ ﻣﺑﻧﺎی ﻧﻘﺩی
ﻻﻻ.ﺎﻓﺕ ﻣﻻ ﻻﻻ ﻻﻻ
ﻻ.ﻻﻳﻥ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺩﺭﻳ ﻻ.ﯽ ﺍﻻ ﻻ.ﻻﺑ ﻻ .ﻻ ﺩ ﻻ.ﻻ ﻻ ﻳﻻ ﭘــﻻﻻﻻﻻﻻﻻ ﻁﺑﻻﻻﺕ ﻳﮏ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺑﻻﺳﺕﺍﻻﻳﻻ.
ﻻﻻ.ﺎﻥ ﻫﺎی ﻻ ﻻﺩی ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻭﻻﻠﻳﺎﺕ ﻋﺑﺎﺭﺗﻧﺩ ﺍﺯ :
 .1ﻭﺟﻪ ﻧـﻘﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺗﯽ ﺍﺯ ﻣﺷﺗﺭﻳﺎﻥ ﺑـﺎﺑﺕ ﻓﺭﻭﺵ ﮐﺎﻻ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺧﺩﻡﺕ
.2ﻣﮑ ﻻﻋﻧﻘﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺗﯽ ﺑﺎﺑﺕ ﺍﻻﺎﺭﻻ)ﻻﺣﻻﻋ،ﻝﺣﻻﻼﻻﻻﻻﺣﻣﻪﮐ،ﮐﻻﺎﺭﻣﺯﻻﻧﻻ ﻻﻻﻳﻻﻁﻻﻻﻳﺎﻓﻻ(ﻻ ﻻ ﻧﻘﺩﯽ ﻋﻣﻻ.ﻻﻻﻻ
ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻫﺎی ﺧﺭﻭﺟﯽ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻋﺑﺎﺭﺗﻧﺩ ﺍﺯ :
 .1ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ ﭘﺭﺩﺍﺧﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﺭﺿﻪ ﮐﻧﻧﺩﮔﺎﻥ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ
.2ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﻫﺎی ﻧﻘﺩی ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﻧﻧﺩﮔﺎﻥ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑﻳﻣ ،ﻪﻣﺎﻟﻳﺎﺕ،ﺣﻘﻭﻕ ﻭ ﺩﺳﺗﻣﺯﺩ،ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺽ ﻭﺳﺎﻳﺭ
ﭘﺭﺩﺍﺧﺗﻬﺎی ﻋﻣﻠﻳﺎﺗی ﻣﺷﺎﺑﻪ.

ﻓﻌﺎﻳﺕ ﻫﺎی ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﯽ – ﺭﻭﺵ ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ :

*****
ﻭﺟﻭﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺗﯽ ﺍﺯ ﻣﺷﺗﺭﻳﺎﻥ
*****
ﻭﺟﻭﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺗﯽ ﺑﺎﺑﺕ ﺳﺎﻳﺭ ﺩﺭﺁﻣﺩﻫﺎ
)*****(
ﻭﺟﻭﻩ ﭘﺭﺩﺍﺧﺗﯽ ﺑﺎﺑﺕ ﺧﺭﻳﺩ ﮐﺎﻻ
)*****(
ﻭﺟﻭﻩ ﭘﺭﺩﺍﺧﺗﯽ ﺑﺎﺑﺕ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎ
ﺧﺎﻟﺹ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ ﺣﺎﺻﻝ ﺍﺯ ) ﻣﺻﺭﻑ ﺷﺩﻩ ﺩﺭ ( ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ *****

ﺏ :ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻫﺎی ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﯽ  -ﺭﻭﺵ ﻏﻳﺭ ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ )ﺭﻭﺵ ﺗﻌﺩﻳﻠﯽ ( :

 .1ﺩﺭ ﺍﻳـﻥ ﺭﻭﺵ ﺩﻻﻳﻝ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻳﻥ ﺳـﻭﺩ ﻭﻳژﻩ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﯽ ﺩﻭﺭﻩ ﻭ ﺧﺎﻟﺹ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ ﺣﺎﺻﻝ ﺍﺯ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺕﻭﺿﻳﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .ﺑﻪ
ﻋﺑﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺭ ﺳﻌﯽ ﺑﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺳﻭﺩ ﻭﻳژﻩ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺑﻧﺎی ﺗﻌﻬﺩی ﺑﻪ ﻣﺑﻧﺎی ﻧﻘﺩی ﺗﺑﺩﻳﻝ ﻧﻣﻭﺩ.
 .2ﺑﻪ ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺳﻭﺩ ﻭﻳژﻩ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﯽ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺕ ﺍﻗﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻭﺩ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﺗﺎﺛﻳﺭی ﺑﺭ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ ﻧﺩﺍﺷﺗﻪ
ﺍﺳـﺕ  ،ﺑﻪ ﺳـﻭﺩ ﻭﻳژﻩ ﻋﻣـﻠﻳﺎﺗﯽ ﺍﻓــﺯﻭﺩﻩ ﺷـﺩﻩ ﻭﺍﻗﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ ﺑﯽ ﺗﺎﺛﻳﺭ ﺑﻭﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﺳﺭ ﺷﻭﺩ.
ﻓﻌﺎﻳﺕ ﻫﺎی ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﯽ – ﺭﻭﺵ ﻏﻳﺭ ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ :
*****
ﺳﻭﺩ)ﺯﻳﺎﻥ( ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﯽ

ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ

ﻼ:

***
ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺍﺳﺗﻬﻼک ﺍﻣﻭﺍﻝ ﻭ ﻣﺎﺷﻳﻥ ﺁﻻﺕ
***
ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺍﺳﺗﻬﻼک ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ ﻧﺎﻣﺷﻬﻭﺩ
***
ﺯﻳﺎﻥ ﻓﺭﻭﺷﯽ ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ ﻫﺎی ﻏﻳﺭ ﺟﺎﺭی
ﺵﺵ
*** ﺍﺍ
ﺍﺳﺗﻬﻼک ﮐﺳﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺭﺿﻪ ﭘﺭﺩﺍﺧﯽﺗ
ﮐﺎﻫﺵ ﺩﺍﺭﻼ..ﻬﺎی ﻏﻳﺭ ﺟﺎﺭی ﻣﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻫﺎی ﻼﻠﻳﺎﻼﻼ ***
ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺑﺩﻫﯽ ﻫﺎی ﻏﻳﺭ ﺟﺎﺭی ﻣﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻫﺎی ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﯽ ***
ﻭ...

ﮐﺳﺭ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ:

ﺳﻭﺩ ﻓﺭﻭﺵ ﺩﺍﺭﺍﻳﻳﻬﺎی ﻏﻳﺭ ﺟﺎﺭی
ﺍﺳﺗﻬﻼک ﺻﺭﻑ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺭﺿﻪ ﭘﺭﺩﺍﺧﺗﯽ
ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺩﺍﺭﺍﻳﻳﻬﺎی ﺟﺎﺭی ﻣﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻫﺎی ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﯽ
ﮐﺎﻫﺵ ﺑﺩﻫﯽ ﻫﺎی ﺟﺎﺭی ﻣﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻫﺎی ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﯽ
ﻭ..

)***(
)***(
)***(
)***(
)***(

.2 .ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻫﺎی ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭی :
ﻋﻣﺩﺗﺎ ً ﺑﺭ ﻣﺑﺎﺩﻻﺕ ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﺍﻳﻳﻬﺎ ﺗﺄﮐﻳﺩ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﻭ ﺷﺎﻣﻝ ﺟﺭﻳﺎﻧﻬﺎی ﻭﺭﻭﺩی ﻭ ﺧﺭﻭﺟﯽ
ﺑﺷﺭﺡ ﺯﻳﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ:
ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻫﺎی ﺧﺭﻭﺟﯽ
ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻫﺎی ﻭﺭﻭﺩی
ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ ﻣﺻﺭﻓﯽ ﺩﺭ :
ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ ﺣﺎﺻﻝ ﺍﺯ :
ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭی ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ
ﻓﺭﻭﺵ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭی ﺩﺭﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ
ﺧﺭﻳﺩ ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ ﺑﻠﻧﺩﻣﺩﺕ
ﻓﺭﻭﺵ ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ ﺑﻠﻧﺩﻣﺩﺕ
ﺍﻋﻁﺎی ﻭﺍﻡ ﻭ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﺍﻗﺳﺎﻁ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ
 .3ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻫﺎی ﺗﺎﻣﻳﻥ ﻣﺎﻟﯽ :
ﻋﻣﺩﺗﺎ ً ﺑﺭ ﺍﻗﻼﻡ ﺳﻣﺕ ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎﺭ ﺗﺭﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﻭﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﻣﻝ ﺟﺭﻳﺎﻧﻬﺎی ﻭﺭﻭﺩی ﻭ ﺧﺭﻭﺟﯽ
ﺑﺷﺭﺡ ﺯﻳﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ:
ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻫﺎی ﺧﺭﻭﺟﯽ
ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻫﺎی ﻭﺭﻭﺩی
ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ ﻣﺻﺭﻓﯽ ﺩﺭ :
ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ ﺣﺎﺻﻝ ﺍﺯ :
ﺑﺎﺯﺧﺭﻳﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺭﺿﻪ
ﻗﺭﺿﻪ /ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﺳﻭﺩ ﺳﻬﺎﻡ
ﺑﺎﺯﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﻭﺟﻭﻩ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺿﯽ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕ

*ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺗﺟﺯﻳﻪ ﻭ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺻﻭﺭﺕ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ:

.1ﺑﺭﺍی ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻭﺟﻭﺩی ﮐﺎﻻ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﻭﺵ ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ،ﻓﺎﻳﻔﻭ
ﻭ ﻻﻳﻔﻭ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻧﻣﻭﺩ.
.2ﺩﺭ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺗﻭﺭﻣﯽ،ﺍﮔﺭ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻓﺎﻳﻔﻭ)ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﻭﺍﺭﺩﻩ(ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ
ﺷﻭﺩ،ﻣﻭﺟﻭﺩی ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻳﻣﺕ
ﺟﺎﺭی ﺑﺎﺯﺎﺭ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﺷﺩﻩ ﺳﻭﺩ ﺭﺍ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻧﺷﺎﻥ ﻧﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺳﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﯽ
ﺩﻫﺩ ﻭﻫﺭ ﭼﻪ
ﻣﻭﺟﻭﺩی ﮐﺎﻻی ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﮔﺯﺍﺭﺵ ﺷﻭﺩ،ﺳﻭﺩ ﻧﺎﻭﻳژﻩ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺷﺩ ﻭ ﺑﺭﻋﮑﺱ.
.3ﺩﺭ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺭﮐﻭﺩ ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻻﻳﻔﻭ )ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺁﺧﺭﻳﻥ ﻭﺍﺭﺩﻩ(،ﻣﻭﺟﻭﺩی
ﮐﺎﻻی ﺍﺧﺭ ﺩﻭﺭﻩ
ﻣﺎ ﺗﺷﮑﻳﻝ ﺷﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺧﺭﻳﺩ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺕ ﺭﮐﻭﺩ ﺻﻭﺭﺕ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻭﺩ
ﺑﻳﺷﺗﺭی ﺭﺍ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﯽ
ﺩﻫﻧﺩ.
.4ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻭﻝ ﻭ ﺍﺳﺗﺎﻧﺩﺍﺭﺩﻫﺎی ﺣﺳﺎﺑﺩﺍﺭی،ﮐﻠﻳﻪ ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺭ
ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻝ ﺑﻬﺎی
ﺗﻣﺎﻡ ﺷﺩﻩ ﺗﺎﺭﻳﺧﯽ ﺛﺑﺕ ﻭ ﺑﺭ ﻫﻣﻳﻥ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻳﺯ ﻣﺳﺗﻬﻠﮏ ﮔﺭﺩﻧﺩ ﺩﺭ ﻧﺗﻳﺟﻪ:
* 1.4ﺗﺣﻠﻳﻝ ﮔﺭﺍﻥ ﻭﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭﺍﻥ ﻧﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺭﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﭘﯽ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺧﺎﻟﺹ
ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺗﯽ ﺩﺍﺭﺍﻳﻳﻬﺎی ﺷﺭﮐﺕ ﺑﺑﺭﻧﺩ.
.

*2.4ﺩﺭﺷﺭﺍﻳﻁ ﺗﻭﺭﻣﯽ،ﺑﺎ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻓﺭﻭﺵ ﻣﺣﺻﻭﻻﺕ،ﺩﺭﺁﻣﺩﻫﺎ ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺭﺯﺵ
ﺑﺍﺯﺍﺭ ﮔﺯﺍﺭﺵ ﻣﯽ ﺷﻭﻧﺩ ﺍﻣﺎﺑﻬﺎی ﺗﻣﺎﻡ ﺷﺩﻩ ﮐﺎﻻی ﻓﺭﻭﺵ ﺭﻓﺗﻪ ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺭﺯﺵ
ﺟﺎﺭی ﺑﺍﺯﺍﺭ ﮔﺯﺍﺭﺷ ﻥﻣی ﺷﻭﺩ ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ ﭼﻭﻥ ﺑﻬﺎی ﺗﻣﺎﻣ ﺷﺩﻩ ﮐﺎﻻی ﻓﺭﻭﺵ ﺭﻓﺗﻪ
ﮐﻣﺗﺭ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻊ ﮔﺯﺍﺭﺵ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ،ﺳﻭﺩ ﺷﺭﮐﺭﺍ ﺕ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ)ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ
ﻏﻳﺭ ﻭﺍﻗﻌﯽ(ﺍﻳﻥ ﭘﺩﻳ ﺩﻩ ﻩﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﻧﺎﻣﻁﻠﻭﺑی ﺑﺭﺍی ﺷﺭﮐﺕ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ
.5ﺩﺭ ﺣﺳﺎﺑﺩﺍﺭی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑﺭ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎی ﺟﺎﺭی ﻳﺎ ﺟﺍﻳﮕﺯﻳﻧﯽ،ﺍﻗﻼﻡ ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ ﻫﺎ ﻭﺑﺩﻫﯽ
ﻫﺎ ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺭﺯﺵ ﺟﺎﺭی ﺑﺍﺯﺍﺭ ﮔﺯﺍﺭﺵ ﻣﯽ ﺷﻭﻧﺩ،ﻟﺫﺍ ﺑﺎ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺳﻁﺢ ﺩﺍﺭﺍﻳی
ﻫﺎ،ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺍﺳﺗﻫﻼک ﺩﺎﺭﺎﻳﯽ ﻫﺎ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺳﻭﺩ ﺷﺭﮐﺕ ﮐﺎﻫﺵ
ﭘﻳﺩﺍ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ.ﮐﺎﻫﺵ ﺳﻭﺩ ﻭ ﺁﻓﺯﺎﻳﺵ ﻗﻳﻣﺕ ﺩﺎﺭﺎﻳﯽ ﻫﺎ ﻣﻭﺟﺏ ﮐﺎﻫﺵ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﻩ
ﺣﻘﻭﻕ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﺳﻫﺎﻡ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺷﺩ،ﻧﺳﺑﺕ ﺑﺩﻫﯽ ﻧﻳﺯ ﮐﺎﻫﺵ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺩ.
.6ﺻﻧﺎﻳﻊ ﺍﺩﻭﺍﺭی،ﺻﻧﺎﻳﻌﯽ ﻫﺳﺗﻧﺩ ﮐﻪ ﻓﺭﻭﺵ ﻭﺳﻭﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﻣﻧﻅﻡ ﻭ ﻣﺗﻧﺎﺳﺏ ﺏﺎ
ﭼﺭﺧﻪ ﻪﺎی ﺗﺟﺎﺭی ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺵ ﭘﻳﺩﺍ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺻﻧﺎﻳﻊ ﻓﻭﻻﺩ ﻭ ﺻﻧﺎﻳﻊ
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ.

ﺗﺟﺯﻳﻪ ﻭ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺻﻭﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻑ(ﺻﻭﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺗﺎﻧﺩﺍﺭﺩ ﺷﺩﻩ :
ﺩﻻﻳﻝ ﺍﺳﺗﺎﻧﺩﺍﺭﺩﻛﺭﺩﻥ ﺻﻭﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺭﺩﻥ
-1ﺑﺭﻁﺭﻑ ﻛﺭﺩﻥ ﻣﺷﻛﻝ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺳﻪ ﺻﻭﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻙ ﺷﺭﻛﺕ ﺑﺎ ﺻﻭﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻭﺩ ﺁﻥ
ﺷﺭﻛﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﮔﺫﺷﺗﻪ
--2ﺑﺭﻁﺭﻑ ﻛﺭﺩﻥ ﻣﺷﻛﻝ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺳﻪ ﺻﻭﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻙ ﺷﺭﻛﺕ ﺑﺎ ﺻﻭﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺭﻛﺗﻲ
ﺩﻳﮕﺭ
ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺍﺳﺗﺎﻧﺩﺍﺭﺩ ﺳﺎﺯﻱ ﺻﻭﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ
1ﺻﻭﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻫﻡ ﻣﻘﻳﺎﺱﺍﻟﻑ(ﻧﺷﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻗﻼﻡ ﺗﺭﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺩﺭﺻﺩﻱ ﺍﺯ ﻛﻝ ﺩﺍﺭﺍ ﻳﻳ ﻫﺎ )ﻛﻝ ﺩﺍﺭﺍ ﻳﻳ/ﺍﻗﻼﻡ
ﺩﺍﺭﺍ ﻳﻳ(
ﺏ(ﻧﺷﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻗﻼﻡ ﺳﻭﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺩﺭﺻﺩﻱ ﺍﺯ ﻓﺭﻭﺵ
ﻓﺭﻭﺵ/ﺍﻗﻼﻡ ﺻﻭﺭﺗﺣﺳﺎﺏ ﺳﻭﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ
ﺝ(ﺑﺭﺍﻱ ﺻﻭﺭﺕ ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ ﻫﻳﭻ ﻣﺑﻧﺎ ﻳﻳ ﻭﺟﻭﺩ ﻧﺩﺍﺭﺩ
-2ﺻﻭﺭﺗﻬﺎﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﺗﻧﻲ ﺑﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻳﻪ :
ﺩﺭ ﺗﺟﺯﻳﻪ ﺩﺭ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺭﻭﻧﺩ ﻭ ﺑﺭﺭﺳﻲ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺻﻭﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ
ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻭﺩ  .ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺭﻳﻙ ﺍﺯ ﺍﻗﻼﻡ ﺻﻭﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﭼﻧﺩ
ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺩ ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻗﻼﻡ ﻡﺗﻧﺎﻅﺭ ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﭘﺎﻳﻪ ﺛﺑﺕ ﻣﻲ ﺷﻭﻧﺩ .

ﺗﺟﺯﻳﻪ ﻭ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ

ﺗﻭﺍﻧ ﺎﻳﻳ ﺷﺭﻛﺕ ﺩﺭ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ﻛﻭﺗﺎﻩ ﻣﺩﺕ

ﻧﺳﺑﺗﻬﺎﻱ ﺳﻧﺟﺵ ﺗﻭﺍﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻭﺗﺎﻩ ﻣﺩﺕ ﻳﺎﻧﺳﺑﺕ ﺍﻱ ﻧﻘﺩﻳﻧﮕﻲ :
ﻧﺳﺑﺕ ﻫﺎﻱ ﺳﻧﺟﺵ ﺗﻭﺍﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻠﻧﺩ ﻣﺩﺕ ﻳﺎ
ﻧﺳﺑﺕ ﺍﻫﺭﻣﻲ

ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻓﺗﺭﻱ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭﻱ ﺩﺍﺭﻳﻲ ﻫﺎ
ﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺩﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ﺑﺭﺍﺑﺭ
ﺍﺳﺕ .
(ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺷﺭﻛﺕ )ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻳﺭﻱ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ (

ﮔﺭﻭﻩ ﺑﻧﺩﻱ ﺳﻧﺗﻲ ﻧﺳﺑﺕ ﻫﺎﻱ
ﻣﺎﻟﻲ

ﻧﺳﺑﺕ ﻫﺎﻱ ﺳﻧﺟﺵ ﻣﺩﻳﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ ﻳﺎﻧﺳﺑﺕ ﮔﺭﺩﺵ:
ﻋﺎﻣﻝ ﻣﺷﺗﺭﻙ ﻧﺳﺏ ﻫﺎﻱ ﮔﺭﺩﺵ،ﻓﺭﻭﺵ ﺍﺳﺕ

ﻋﺎﻣﻝ ﻣﺷﺗﺭﻙ ﺑﻪ ﻧﺳﺑﺕ ﻫﺎﻱ ﺳﻭﺩ ﺁﻭﺭﻱ ،ﺳﻭﺩ ﺧﺎﻟﺹ

ﻧﺳﺑﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ

ﻧﺳﺑﺕ ﻫﺎﻱ ﻧﻘﺩﻳﻧﮕﻲ

-1-1ﻧﺳﺑﺕ ﺟﺎﺭﻱ:
ﺍﻟﻑ(ﺣﺩﺍﻗﻝ ﺑﺎﻳﺩ ﻣﻘﺩﺍﺭ ﻧﺳﺑﺕ ﺟﺎﺭﻱ ﺑﺭﺍﺑﺭ ﻳﻙ ﺷﻭﺩ
ﺏ(ﻫﺭ ﭼﻪ ﻧﺳﺑﺕ ﺟﺎﺭﻱ ﺑﺎﻻﺗﻧﺭ ﺑﺎﺷﺩ ﻭﺿﻌﻳﺕ ﻧﻘﺩﻳﻧﮕﻲ ﺑﺎﻻﺗﺭ ﺍﺳﺕ )ﻧﺳﺑﺕ ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﺩﺍﺭﻧﺩ (
ﻧﺳﺑﺕ ﺟﺎﺭﻱ ﺑﺎﻻﺗﺭ ﺑﻳﺎﻧﮕﺭ ﻋﺩﻡ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﺩﻳﺭﺕ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﻳﻳﻬﺎ ﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺩ .

ﺑﺩﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ /ﺩﺍﺭﻲﻲ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ =ﻧﺳﺑﺕ ﺟﺎﺭﻱ

 ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻧﺳﺑﺕ ﺟﺎﺭﻱﺍﺯ ﺩﺍﺭ ﻳﻳ ﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺩﻫﻲ ﺟﺎﺭﻱ Kﻛﺎﻫﺵ ﻣﻘﺩﺍﺭ ﻧﺳﺑﺕ ﺟﺎﺭﻱ <1
ﻙ ﻛﺎﻫﺵ ﻧﺳﺏ ﺟﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺩﺍﺭ ﻳﻳ ﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺩﻫﻲ ﺟﺎﺭﻱ Kﻛﺎﻫﺵ ﻣﻘﺩﺍﻧﺳﺑﺕ ﺟﺎﺭﻱ >1

:ﻣﺣﺩﻭﺩﻳﺗﻬﺎﻱ ﻧﺳﺑﺕ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ
-1ﻧﺳﺑﺕ ﺟﺎﺭﻱ ﻗﺑﻝ ﺍﺭ ﺑﺭﻭﺯ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺩ
-2ﺑﺎ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺑﺭﺧﻲ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺣﺳﺎﺑﺩﺍﺭﻱ ﻧﻅﻳﺭ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯ ﻳﺎﺑﻳ ﻣﻻﺟﻻﻻﺎﻻ ﻱﻻ ،ﺍﻳﻥ ﻧﺳﺑﺕ ﺗﻐﻳﻳﺭ
ﻣﻲ ﻛﻧﺩ .
-1-2ﻧﺳﺑﺕ ﺁﻧﻲ )ﺳﺭﻳﻊ (:
ﺑﺩﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ )/ﻣﻭﺟﻭﺩﻲ ﻛﺎﻻ -ﺩﺍﺭ ﻳﻳ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ (=ﻧﺳﺑﺕ ﺁﻧﻲ
ﭼﺭﺍ ﻣ ﺍﻛ ﻳﺩﻭﺟﻭﻻ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺍﺭ ﺍﻳﻳ ﺟﺍﺭﻱ ﻛﺳﺭ ﻣﻲ ﻛﻧﻳﻡ ؟ﭼﻭﻥ ﻗﺩﺭﺕ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﻛﺭﺩﻥ ﻣ ﺍﻛ ﻳﺩﻭﺟﻭﻻ ﺑﻪ ﻧﻘﺩ
ﻛﻣﺗﺭ ﺍﺳﺕ .
-1-3ﻧﺳﺑﺕ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ :
ﺑﺩﻫﻲ ﺟﺎﺭﻱ /ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ=ﻧﺳﺑﺕ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ
-1-4ﻧﺳﺑﺕ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺭﺩﺵ ﺧﺎﻟﺹ ﺑﻪ ﻛﻝ ﺩﺍﺭﺍ ﻳﻳ ﻫﺎ :
ﻛﻝ ﺩﺍﺭﺍ ﻳﻳ ﻫﺎ /ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺭﺩﺵ ﺧﺎﻟﺹ=ﻧﺳﺑﺕ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺭﺩﺵ ﺧﺎﻟﺹ ﺑﻪ ﻛﻝ ﺩﺍﺭﺍ ﻳﻳ ﻫﺎ
)ﺑﺩﻭﻥ ﺑﻬﺭﻩ (ﺑﺩﻫﻲ ﺟﺎﺭﻱ –ﺩﺍﺭﺍ ﻳﻳ ﺟﺎﺭﻱ=ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺭﺩﺵ ﺧﺎﻟﺹ
-1-5ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺳﺗﻘﺎﻣﺕ :ﺍﻳﻥ ﻧﺳﺑﺕ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﻳ ﺩﻫﺩ ﺷﺭﻛﺕ ﺩﺭ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺑﺣﺭﺍﻥ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﺩﺕ ﻣﻲ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺧﻭﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﺩ .
ﻣﺗﻭﺳﻁ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻪﺎﻱ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻲ/ﺩﺍﺭﺍ ﻳﻳ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ =ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺳﺗﻘﺎﻣﺕ
ﻣﺗﻭﺳﻁ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻣﻠ ﻳﺎﺗﻳ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺷﺎﻣﻝ ﻫﺯﻳﻧﻫ ﻫﺎﻱ ﺷﺭﻛﺕ ﺑﻪ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﻱ ﻫﺯﻳﻧﻬ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﻭ ﻫﺯﻳﻧﻪ
ﺑﻬﺭﻩ ﺍﺳﺕ .

ﺭﻳﺳﻙ ﻧﻘﺩﻳﻧﮕ ﻳ ﻛﺎﻫﺵ ﺑﻳﺷﺗﺭﻱ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺩ ﻫﺭﭼﻫ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﺑﻳﺷﺗﺭﻱ ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﻏﻳﺭ ﺟﺎﺭﻱ ﻧﮕﻬﺩﺍﺭﻱ ﺷﻭﺩ
ﺍﻣﺎ
ﻣﻌﻣﻭﻻ ﻧﺭﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻧﻳﺯ ﻛﺎﻫﺵ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺩ .
ﭼﺭﺍ ؟
ﺯﻳﺭﺍ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ ﺟﺎﺭﻱ ﻋﻣﻭﻣﺎ ﻛﻣﺗﺭ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺣﺎﺻﻝ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺛﺎﺑﺕ ﺕﻭﻟﻳﺩﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺩ .

-2-1ﻧﺳﺑﺕ ﺑﺩﻫﻲ

:

ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ /ﻣﺟﻣﻭﻉ ﻛﻝ ﺑﺩﻫﻲ ﻫﺎ =ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ  )/ﻡﺟﻡﻭﻉ ﺣﻘﻭﻕ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ –ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ(=ﻧﺳﺑﺕ ﺑﺩﻫﻲ
ﻣﺛﺎﻝ :ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺳﺑﺕ ﺑﺩﻫﻲ ﺑﺭﺍﺑﺭ ﺑﺎ  %28ﺑﺎﺷﺩ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﻣﻲ ﮔﻳﺭﻳﻡ ﻛﻪ ﺷﺭﻛﺕ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺭ ﺩﻻﺭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ )ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻓﺗﺭﻱ (%28ﺩﻻﺭ
ﺑﺩﻫﻲ )/ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻓﺗﺭﻱ(ﺩﺍﺭﺩ .
ﺩﻭﻧﻛﺗﻪ ﻣﻬﻡ :
ﺳﻭﺩ ﺁﻭﺭﻱ ﺷﺭﻛﺕ ﻧﻳﺯ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺩ .ﻫﺭﭼﻫ ﻧﺳﺑﺕ ﺑﺩﻫﻲ ﻫﺎ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻳﺎﺑﺩ ﺍﮔﺭ ﻧﺭﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﻳﺵ ﺍﺯ ﻧﺭﺥ ﺑﻬﺭﻬ ﺑﺩﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺩ
ﻫﺭﭼﻪ ﻧﺳﺑﺕ ﺑﺩﻫﻲ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻳﺎﺑﺩ ﺭﻳﺳﻙ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻳﺯ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﻳﺎﻓﺕ .
ﻧﺳﺑﺕ ﺑﺩﻫﻲ ﺑﻪ ﺣﻘﻭﻕ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ :ﻧﺷﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺩ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻠﻧﺩ ﻣﺩﺕ ﺗﻭﺳﻁ ﺑﺳﺗﺎﻧﻛﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﭼﮕﻭﻧﻪ ﺍﺳﺕ .
ﺣﻘﻭﻕ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ /ﺑﺩﻫﻲ=ﻧﺳﺑﺕ ﺑﺩﻫﻲ ﺑﻪ ﺣﻘﻭﻕ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ
ﻧﺳﺑﺕ ﺑﺩﻫﻲ ﺑﻪ ﺣﻘﻭﻕ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ =1+ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺣﻘﻭﻕ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ /ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ=ﺿﺭﻳﺏ ﻣﺎﻟﻛﺎﻧﻪ
)ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺣﻘﻭﻕ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ = ﺑﺩﻫﻲ ﺑﻠﻧﺩ ﻣﺩﺕ (/ﺑﺩﻫﻲ ﺑﻠﻧﺩ ﻣﺩﺕ =ﻧﺳﻳﺕ ﺑﺩﻫﻲ ﺑﻠﻧﺩ ﻣﺩﺕ
ﻫﺯﻳﻧﻫ ﺑﻬﺭﻬ /ﺳﻭﺩ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺑﻬﺭﻬ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ =ﻧﺳﺑﺕ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﭘﻭﺷﺵ ﻫﺯﻳﻧﻫ ﺑﻬﺭﻬ )ﻧﺳﺑﺕ ﺗﻭﺍﻥ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﺑﻫﺭﻫ (
** ﺍﻳﻥ ﻧﺳﺑﺕ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺩ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺣﻝ ﺳﻭﺩ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﻣﺣﻝ ﺳﻭﺩ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺑﻬﺭﻩ ﻭ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺑﻬﺭﻩ ﺭﺍ ﭘﻭ ﺷﺷ ﺩﺍﺩ
ﻧﻛﺗﻪ  :ﺍﻳﻥ ﻧﺳﺑﺕ ﻣﻌﻳﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺣﺎﺷﻳﻪ ﺍﻳﻣﻧﻲ ﺍﺳﺕ ﻭﻧﺷﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺩ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺩ ﺷﺭﻛﺕ ﻣﻲ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﻛﺎﻫﺵ ﺳﻭﺩ ﺭﺍ ﺗﺣﻣﻝ ﻛﻧﺩ .

ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺑﻬﺭﻬ /ﺳﻭﺩ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺑﻬﺭﻬ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﻭ ﺍ ﺳﺗﻬﻼﻙ =ﻫﺯﻳﻧﻪ ﺑﻬﺭﻬ /ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ +ﺳﻭﺩ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺑﻬﺭﻬ ﻭ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ =ﻧﺳﺑﺕ ﭘﻭﺷﺵ ﻧﻘﺩﻱ
ﺑﻬﺭﻬ

-3ﻧﺳﺑﺕ ﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ )ﻛﺎﺭﺎ ﻳﻳ(:

ﻣﻭﺟﻭﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﻱ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ /ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻣﺎﻡ ﺷﺩﺥ ﻛﺎﻻﻱ ﻓﺭﻭﺵ ﺭﻓﺗﻪ = ﮔﺭﺩﺵ ﻣﻭﺟﻭﺩﻱ ﻛﺎﻻ
ﻣﺗﻭﺳﻁ )ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ (ﻣﻭﺟﻭﺩﻱ ﻛﺎﻻ /ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻣﺎﻡ ﺷﺩﻩ ﻛﺎﻻﻱ ﻓﺭﻭﺵ ﺭﻓﺗﻪ = ﮔﺭﺩﺵ ﻣﻭﺟﻭﺩﻱ ﻛﺎﻻ

)/2ﻣﻭﺟﻭﺩﻱ ﻛﺎﻻﻱ ﺍﺑﺗﺩﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ +ﻣﻭﺟﻭﺩﻱ ﻛﺎﻻﻱ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ( =ﻣﺗﻭﺳﻁ )ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ (ﻣﻭﺟﻭﺩﻱ ﻛﺎﻻ
 -2ﺍﻳﻥ ﻧﺳﺑﺕ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺩ ﺩﺭ ﻁﻲ ﺳﺎﻝ ﭼﻧﺩ ﺑﺎﺭ ﺧﺭﻳﺩﻩ ﺍﻳﻡ ﻭ ﻓﺭﻭﺧﺗﻳﻪ ﺍﻳﻡ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﻛﺭﺩﻩ ﺍﻳﻡ ﻭ ﻓﺭﻭﺧﺗﻪ ﺍﻳﻡ ..
ﮔﺭﺩﺵ ﻣﻭﺟﻭﺩﻱ ﻛﺎﻻ  =360/ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺭﺩﺵ ﻣﻭﺟﻭﺩﻱ ﻛﺎﻻ
ﺍﮔﺭ ﻫﺩﻑ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﮔﺭ ﺍﺯ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﻧﺳﺑﺕ ﮔﺭﺩﺵ ﻣﻭﺟﻭﺩﻱ ﻛﺎﻻ ،ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻋﻣﻠﻛﺭﺩ ﮔﺫﺷﺗﻪ ﺷﺭﻛﺕ ﺑﺎﺷﺩ .ﻣﻳﺎﻧﮕﻳﻥ ﻣﻭﺟﻭﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﺗﺭ
ﺍﺳﺕ
ﺍﻣﺎ
ﺍﮔﺭ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﮔﺭ ﺑﻪ ﺁﻳﻧﺩﻩ ﺗﻭﺟﻪ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻭﺟﻭﺩﻱ ﻛﺎﻻﻱ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﺗﺭ ﺍﺳﺕ .
ﮔﺭﺩﺵ ﺣﺳﺎﺏ ﺩﺭﻳﺎﻓﺗﻧﻲ :ﻧﺷﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺩ ﺷﺭﻛﺕ ﭼﻧﺩ ﺑﺎﺭ ﺗﻭﺍﻧﺳﺗﻪ ﺍﺳﺕ ﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺷﺗﺭﻳﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﻛﻧﺩ .
ﺣﺳﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺗﻧﻲ/ﻓﺭﻭﺵ= ﮔﺭﺩﺵ ﺣﺳﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﻳﺎﻓﺗﻧﻲ

ﻣﺗﻭﺳﻁ ﻓﺭﻭﺵ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ /ﺣﺳﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺗﻧﻲ =ﮔﺭﺩﺵ ﺣﺳﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺗﻧﻲ  =360/ﺩﻭﺭﻩ ﻭﺻﻭﻝ ﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ
ﺣﺳﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﭘﺭﺩﺍﺧﺗﻧﻲ /ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻣﺎﻡ ﺷﺩﻩ ﻛﺎﻻﻱ ﻓﺭﻭﺵ ﺭﻓﺗﻪ =ﮔﺭﺩﺵ ﺣﺎﺳﺏ ﻫﺎﻱ ﭘﺭﺩﺍﺧﺗﻧﻲ
ﮔﺭﺩﺵ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎﻱ ﭘﺭﺩﺍﺧﺗﻧﻲ  =360/ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﺻﻭﺭﺕ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ
ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺭﺩﺵ ﺧﺎﻟﺹ/ﻓﺭﻭﺵ =ﻧﺳﺑﺕ ﮔﺭﺩﺵ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺭﺩﺵ ﺧﺎﻟﺹ
ﺧﺎﻟﺹ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺛﺎﺑﺕ/ﻓﺭﻭﺵ =ﻧﺳﺑﺕ ﮔﺭﺩﺵ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺛﺎﺑﺕ
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺩﺍﺭﻳﻳﻬﺎ /ﻓﺭﻭﺵ =ﻧﺳﺑﺕ ﮔﺭﺩﺵ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ

-4ﻧﺳﺑﺕ ﻫﺎﻱ ﺳﻭﺩ ﺁﻭﺭﻱ :

ﺣﺎﺷﻳﻪ ﺳﻭﺩ ﺧﺎﻟﺹ :ﺍﻳﻥ ﻥﺳﺑﺕ ﻧﺷﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺩ ﭼﻧﺩ ﺩﺭﺻﺩ ﺍﺯ ﻓﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺳﻭﺩ ﺧﺎﻟﺹ )ﭘﺱ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ (ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻣﻲ
ﺩﻫﺩ .
ﻓﺭﻭﺵ /ﺳﻭﺩ ﺧﺎﻟﺹ =ﺣﺎﺷﻳﻪ ﺳﻭﺩ ﺧﺎﻟﺹ
ﻋﻭﺍﻣﻝ ﺗﺎﺛﻳﺭ ﮔﺫﺍﺭ ﺑﺭ ﺣﺎﺷﻳﻪ ﺳﻭﺩ :
-1ﺣﺟﻡ ﻓﺭﻭﺵ
-2ﺳﻳﺎﺳﺕ ﻗﻳﻣﺕ ﮔﺫﺍﺭﻱ
-ﺳﺎﺧﺗﺎﺭ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎﻓﺭﻭﺵ )/ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻣﺎﻡ ﺷﺩﻩ ﻛﺎﻻﻱ ﻓﺭﻭﺵ ﺭﻓﺗﻪ –ﻓﺭﻭﺵ (=ﺣﺎﺷﻳﻪ ﺳﻭﺩ ﻧﺎﺧﺎﻟﺹ
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ /ﺳﻭﺩ ﺧﺎﻟﺹ= ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺩﺍﺭﻳﻲ
ﻳﺎ
ﮔﺭﺩﺵ ﺩﺍﺭﻳﻲ ﻫﺎ *ﺣﺎﺷﻳﻪ ﺳﻭﺩ ﺧﺎﻟﺹ =ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺩﺍﺭﺍﻳﻳﻬﺎ /ﺳﻭﺩ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺑﻬﺭﻩ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ =ﻗﺩﺭﺕ ﻛﺳﺏ ﺳﻭﺩ ﺩﺍﺭﺍ ﻳﻳ
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺣﻘﻭﻕ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ /ﺳﻭﺩ ﺧﺎﻟﺹ =ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺣﻘﻭﻕ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ
ﺭﺍﺑﻁﻪ ﺩﻭ ﭘﻭﻧﺕ :

ﻧﺳﺑﺕ ﺑﺩﻫﻲ /1-ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ= ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺣﻘﻭﻕ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ
ﺿﺭﻳﺏ ﻣﺎﻟﻛﺎﻧﻪ *ﻧﺳﺑﺕ ﮔﺭﺩﺵ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ*ﺣﺎﺷﻳﻪ ﺳﻭﺩ ﺧﺎﻟﺹ= ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺣﻘﻭﻕ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ
ﺑﺎ ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺭﻣﻭﻝ ﺩﻭﭘﻭﻧﺕ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺣﻘﻭﻕ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﺣﺕ ﺗﺎﺛﻳﺭ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻝ ﺍﺳﺕ :
-1ﻛﺎﺭﺍ ﻳﻳ ﻋﻣﻠﻳﺎﻲﺗ ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻳﻪ ﺳﻭﺩ ﺳﻧﺟﻳﺩﻪ ﻣﻲ ﺷﻭﺩ
-2ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻳﺭﻱ ﻣﻭﺛﺭ ﺩﺍﺭﺍ ﻳﻳ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺳﺑﺕ ﮔﺭﺩﺵ ﺩﺍﺭﺍ ﻳﻳ ﺳﻧﺟﻳﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻭﺩ .
-3ﺍﻫﺭﻡ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺳﺑﺕ ﻣﺎﻟﻛﺎﻧﻪ ﺳﻧﺟﻳﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻭﺩ .

-5ﻧﺳﺑﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﻋﻭﺍﻣﻝ ﺗﺎﺛﻳﺭ ﮔﺫﺍﺭ ﺑﺭﺍﻳﻥ ﺿﺭﻳﺏ

ﺩﺭﺁﻣﺩ ﻫﺭ ﺳﻬﻡ /ﻗﻳﻣﺕ ﻫﺭ ﺳﻬﻡ=P/Eﺿﺭﻳﺏ

-1ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻋﺎﻳﺩﺍﺕ ﺷﺭﻛﺕ
-2ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺳﺎﺧﺗﺎﺭ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ
-3ﺣﺟﻡ ﻓﺭﻭﺵ ﻭ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺳﻭﺩ ﻧﺎﺧﺎﻟﺹ ﻭ ﺳﻭﺩ ﺷﺭﻛﺕ

-4ﻓﺭﺻﺕ ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺩ ﺁﺗﻲ )ﻓﺭﺻﺕ ﻫﺎﻱ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭﻱ (

ﺗﻌﺩﺍﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﻧﺗﺷﺭﻩ /ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺣﻘﻭﻕ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ = ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻓﺗﺭﻱ ﻫﺭ ﺳﻬﻡ
ﻭ
ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻓﺗﺭﻱ ﻫﺭ ﺳﻬﻡ /ﺎﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺎﺭ ﻫﺭ ﺳﻬﻡ =M/Bﺿﺭﻳﺏ
ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻥﻘﺩ ﺁﺯﺍﺩ:ﺟﺭﻳﺎ ﻥ ﻥﻘﺩﻳ ﺍﺳﺕ ﻛﻪ ﺟﻬﺕ ﺕﻭﺯﻳﻊ ﺑﻳﻥ ﺳﺭﻣﺎﻲﻪ ﮔﺫﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﻘﻳ
ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺩ .
ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭﻱ ﻧﺎ ﺧﺎﻟﺹ ﺩﺭ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻲ –ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺳﺎﻟﻳﺎﻧﻪ +ﺳﻭﺩ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻲ ﺧﺎﻟﺹ ﺑﻌﺩ ﺍﺯﺯ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ =ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻧﻘﺩ ﺁﺯﺍﺩ

ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭﻱ ﻧﺎ ﺧﺎﻟﺹ ﺩﺭ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻲ –ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺳﺎﻟﻳﺎﻧﻪ +ﺳﻭﺩ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻲ ﺧﺎﻟﺹ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ =ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻧﻘﺩ ﺁﺯﺍﺩ

ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺳﺍﻟﻳﺎﻧﻪ =D
ﺳﻭﺩ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻲ ﺧﺎﻟﺹ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻳﺎﺕ =NOPAT
)NOPAT=EBIT(1-T
ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭﻱ ﺧﺎﻟﺹ ﺩﺭ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻲ =D+ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭﻱ ﻧﺎﺧﺎﻟﺹ ﺩﺭ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻲ
ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﻋﻣﻼﺗﻲ ﺍﻭﻝ ﺩﻭﺭﻩ –ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ =ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭﻱ ﺧﺎﻟﺹ ﺩﺭ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻲ

ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭﻱ ﺧﺎﻟﺹ ﺩﺭ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻲ FCF=NOPAT-

ﻣﺯﺍﻳﺎﻱ ﻧﺳﺑﺕ ﻫﺎﻱ
ﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻣﻛﺎﻥ ﻣﻘﺎﻳﺳﻪ ﻭ ﺑﺭﺭﺳﻲ ﺭﻭﺍﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﺟﺯﺍﻱ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺻﻭﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﻓﺭﺍﻫﻡﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ
ﺑﺭ ﻁﺭﻑ ﻛﺭﺩﻥ ﻣﺷﻛﻝ ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﺷﺭﻛﺕ
ﻣﻌﺎﻳﺏ ﻧﺳﺏ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ
ﻧﺳﺑﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﻳﻙ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺷﺧﺹ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﻣﻲ ﺷﻭﻧﺩ ﻭ ﺭﻭﻧﺩ ﺁﺗﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺣﺎﺳﺑﺎﺕ ﻟﺣﺎﻅ ﻧﻣﻲ
ﻛﻧﻧﺩ
ﻧﺳﺑﺗﻬﺎﻱ ﻓﻘﻁ ﻳﻙ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﻛﻣﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﻛﻧﻧﺩ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻭﻳژﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﻳﻔﻲ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﮔﻳﺭﻱ
ﺗﻭﺿﻳﺣﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻣﻲ ﻛﻧﻧﺩ .
ﻧﺳﺑﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ،ﺗﺎﺑﻊ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺻﻭﻝ ﺣﺳﺎﺑﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺷﺭﻛﺕ ﻣﺭﺑﻭﻁﻪ ﺍﺳﺕ ﻭ
ﺷﺭﻛﺕ ﻣﻲ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺑﻪ ﺳﻬﻭﻟﺕ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻛﻧﻧﺩ ﻛﻪ ﻧﺳﺑﺕ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺩﻫﻧﺩ .
ﻧﺳﺑﺕ ﻫﺎ ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺧﻲ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﻣﻲ ﺷﻭﻧﺩ ﻭ ﺗﻌﻣﻳﻡ ﭘﺫﻳﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺁﻳﻧﺩﻩ ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺕ
ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺷﺭﺍﻳﻁ ،ﭼﻧﺩﺍﻥ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﺑﻪ ﻧﻅﺭ ﻧﻣﻲ ﺭﺳﺩ

ﻧﻛﺗﻪ«:

ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻧﻘﺩﻱ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻲ –ﺟﺭﻳﺎﻥ ﻧﻘﺩﻱ ﻛﻝ = ﻣﺧﺎﺭﺝ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﺍﻱ

ﭘﻳﻭﺳﺕ ﻓﺻﻝ ﺩﻭﻡ
ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺯی ﻣﺎﻟﯽ ﻋﺑﺎﺭﺗﻧﺩ ﺍﺯ

ﻫﻣﺎﻧﻧﺩ ﻧﻘﺷﻪ ﺍی ﺑﺭﺍی ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﻳﯽ  ،ﻫﻣﺎﻫﻧﮕﯽ ﻭ ﮐﻧﺗﺭﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺟﻬﺕ ﺩﺳﺗﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺷﺭﮐﺕ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺩ.
ﺗﻌﻳﻳﻥ ﮐﻧﻧﺩﻩ ﻣﺳﻳﺭ ﺩﺳﺗﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺕ.
ﺍﺯ ﺷﺭﮐﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺭﮐﺕ ﺩﻳﮕﺭ ﻣﺗﻔﺎﻭﺕ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺑﻭﺩ.

ﺩﺭ ﻓﺭﺁﻳﻧﺩ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺯی ﺩﻭ ﺟﻧﺑﻪ ﺍﻫﻣﻳﺕ ﺩﺍﺭﺩ:
ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺯی ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ  :ﻳﻌﻧﯽ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍی ﮐﻪ ﻁﯽ ﺁﻥ ﻣﺷﺧﺹ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ ﺩﺭ ﻁﯽ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻧﺩﻪ ﭼﻪ ﻭﺟﻭﻩ ﻧﻘﺩی ﺭﺍ )ﺩﺭ ﭼﻪ
ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻳﯽ( ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﮐﺭﺩ ﻭ ﭼﻪ ﻭﺟﻭﻫﯽ ﺭﺍ ) ﺩﺭ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻳﯽ ( ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﻧﻣﻭﺩ ،ﺩﺭ ﭼﻪ ﻣﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﺎ
ﮐﺳﺭی ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ ﻭﺩﺭ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ ﺭﻭﺑﺭﻭ ﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﺷﺩ.

ﺣﺩﺍﻗﻝ ﻣﻭﺟﻭﺩی  -ﻣﻭﺟﻭﺩی ﺍﺑﺗﺩﺍی ﺩﻭﺭﻩ  +ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﻁﯽ ﺩﻭﺭﻩ – ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﻁﯽ ﺩﻭﺭﻩ = ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ
ﺑﺭﺍی ﺗﻬﻳﻪ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺯی ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ ﺍﺯ ﺑﻭﺩﺟﻪ ﻧﻘﺩی ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﻳﮑﻧﻳﻡ

-2ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺯی ﺳﻭﺩ :

ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍی ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﭘﻳﺵ ﺑﻳﻧﯽ ﻣﻳﮑﻧﺩ ﺩﺭ ﻁﯽ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻧﺩﻩ ﻓﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺭﺳﻳﺩ؟
)ﻣﻘﺩﺍﺭ  ،ﻧﺭﺥ ﻭ ﻣﺑﻠﻎ ( ﺑﻬﺎی ﺗﻣﺎﻡ ﺷﺩﻩ ﮐﺎﻻی ﻓﺭﻭﺵ ﺭﻓﺗﻫ ﭼﻘﺩﺭ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺷﺩﻭ ﻫﺯﻳﻧﻫ ﻫﺎی ﻋﻣﻭﻣﯽ  ،ﺗﻭﺯﻳﻊ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ
ﺳﺎﻳﺭ ﺩﺭﺁﻣﺩﻫﺎ ﻭ ﻫﺯﻳﻧﻪ ﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺷﺩ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺗﺎ ﺳﻭﺩ ﻧﺎﻭﻳژﻩ  ،ﺳﻭﺩ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﯽ ﻭ ﺳﻭﺩ ﺧﺎﻟﺹ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ
ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺭﺳﻳﺩ.
ﻧﮑﺗﻪ :ﺻﻭﺭﺕ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﭘﻳﺵ ﺑﻳﻧﯽ ﺷﺩﻩ ﻋﺑﺎﺭﺗﻧﺩ ﺍﺯ :ﺗﺭﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ،ﺻﻭﺭﺕ ﺣﺳﺎﺏ ﺳﻭﺩ ﻭﺯﻳﺎﻥ ،ﮔﺯﺍﺭﺵ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ ﭘﻳﺵ ﺑﻳﻧﯽ ﺷﺩﻩ
ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺯی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻧﺩ ﻣﺩﺕ ) ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﺯﻳﮏ ( ﺷﺭﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻭﻧﺩ ﻳﻌﻧﯽ ﺍﺑﺗﺩﺍ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻠﻧﺩ ﻣﺩﺕ ﺗﻬﻳﻬ
ﺷﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺏ ﺁﻥ ﻫﺎ ،ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻭﺗﺎﻩ ﻣﺩﺕ ﺗﻬﻳﻬ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺷﺩ.

ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺯی ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺍﻓﻕ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺯی
ﺗﺟﻣﻳﻊ ﮐﻝ ﻣﺑﻠﻎ ﻫﺎی ﻁﺭﺡ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺭﻭ ژﻩ ﻫﺎ
ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ
ﺑﻭﺩﺟﻪ ﺑﻧﺩی ﺟﺎﻣﻊ  :ﻓﺭﺁﻳﻧﺩی ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻁﯽ ﺁﻥ ﺑﺧﺵ ﻫﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ  ،ﺑﺭﻧﺎﻣ ﻩ ﻩﺎی ﺁﻳﻧﺩﻩ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺏ
ﺑﻭﺩﺟﻪ ﺭﻳﺎﻟﯽ ﺷﺩﻪ ﺗﻪﻳﻪ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﮐﺭﺑﻭ ،ﺩﺩﺟﻪ ﺑﻧﺩی ﺟﺎﻣﻊ ﻳﻌﻧﯽ ﺗﻬﻳﻪ ﮔﺯﺍﺭﺷﺎﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺭﺍی ﺁﻳﻧﺩﻩ ﺍﺳﺕ.

ﺑﻭﺩﺟﻪ ﻓﺭﻭﺵ

ﺑﻭﺩﺟﻪ ﻣﻭﺟﻭﺩی
ﮐﺎﻻی ﺁﺧﺭ ﺩﻭﺭﻩ
ﺑﻭﺩﺟﻪ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻝ

ﺑﻭﺩﺟﻪ ﻣﻭﺍﺩ ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ
ﺑﻭﺩﺟﻪ ﺩﺳﺗﻣﺯﺩ ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ
ﺑﻭﺩﺟﻪ ﺳﺭﺑﺎﺭ ﺳﺎﺧﺕ

ﺑﻭﺩﺟﻪ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﯽ

ﺑﻬﺎی ﺗﻣﺎﻡ ﺷﺩﻩ ﮐﺎﻻی ﻓﺭﻭﺵ ﺭﻓﺗﻪ
ﺑﻭﺩﺟﻫ ﻫﺯﻳﻧﻫ ﻫﺎی ﺍﺩﺍﺭی
ﺑﻭﺩﺟﻫ ﻫﺯﻳﻧﻫ ﻫﺎی ﻓﺭﻭﺵ ﻭ
ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺍﺑﯽ
ﺑﻭﺩﺟﻪ ﺍﻗﻼﻡ ﻏﻳﺭ ﻋﻣﻠﻳﺍﺗﯽ

ﺑﻭﺩﺟﻪ ﻫﺎ

ﺳﻭﺩ ﺧﺎﻟﺹ ﺑﻭﺩﺟﻪ ﺷﺩﻩ
ﻁﺭﺡ ﻫﺎی ﺗﺎﻣﻳﻥ ﻣﺎﻟﯽ

ﺑﻭﺩﺟﻪ ﻣﺧﺎﺭﺝ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﺍی
ﺑﻭﺩﺟﻪ ﻣﺎﻟﯽ

ﺑﻭﺩﺟﻪ ﻧﻘﺩی

ﺗﺭﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﻭﺩﺟﻪ ﺷﺩﻪ
ﺻﻭﺭﺕ ﮔﺭﺩﺵ ﻭﺟﻭﻩ ﻧﻘﺩ ﺑﻭﺩﺟﻪ ﺷﺩﻩ

ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺣﺗﻳﺎﺝ ﺩﺍﺭﻧﺩ
ﭘﻳﺵ ﻓﺭﻭﺵ

ﺍﺟﺯﺍی ﺍﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ

ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺭﺥ ﺭﺷﺩ ﻓﺭﻭﺵ ﺍﺳﺕ ﻧﻪ ﻣﻘﺩﺍﺭ ) ﻣﺑﻠﻎ( ﻓﺭﻭﺵ

ﻫﺩﻓﺵ  ،ﺑﺭﺭﺳﯽ ﺭﺍﺑﻁﻪ ﻣﺗﻘﺎﺑﻝ ﺑﻳﻥ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭی ﻭ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻭﺭﺩ ﻧﻳﺎﺯ ﺩﺭ ﺳﻁﻭﺡ ﻣﺧﺗﻠﻑ
ﻓﺭﻭﺵ ﺍﺳﺕ ﻧﻪ ﺗﻭﺟﻪ ﺻﺭﻑ ﺑﻪ ﺩﻗﺕ ﭘﻳﺵ ﺑﻳﻧﻲ
ﻧﺳﺑﺕ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﺑﺭی ﻫﻣﺎﻥ ﻋﮑﺱ ﻧﺳﺑﺕ ﮔﺭﺩﺵ
ﺻﻭﺭﺕ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﭘﻳﺵ ﺑﻳﻧﯽ ﺷﺩﻩ
ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ ﻫﺎ
ﺍﻳﻥ ﻧﺳﺑﺕ ﻧﺷﺎﻥ ﻣی ﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﺑﺭﺍی ﻳﮏ ﺩﻻﺭ ﻓﺭﻭﺵ ﭼﻪ ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ ﻻﺯﻡ
ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ ﻫﺎی ﻣﻭﺭﺩ ﻧﻳﺎﺯ:
ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ= ﻧﺳﺑﺕ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﺑﺭی
ﺍﺳﺕ.
ﻧﻳﺎﺯﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺗﻐﻳﺭ ﮐﻣﮑﯽ

ﻣﻔﺭﻭﺿﺎﺕ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩی

ﻋﺎﻣﻝ ﻣﺷﺗﺭﻙ ﺑﻪ ﻧﺳﺑﺕ ﻫﺎﻱ ﺳﻭﺩ ﺁﻭﺭﻱ ،ﺳﻭﺩ ﺧﺎﻟﺹ

ﺑﻭﺩﺟﻪ ﻓﺭﻭﺵ :
ﺑﻭﺩﺟﻪ ﻓﺭﻭﺵ  ،ﻧﻘﻁﻪ ﺷﺭﻭﻉ ﺗﻬﻳﻪ ﺑﻭﺩﺟﻪ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﯽ ﺍﺳﺕ ﺯﻳﺭﺍ ﺣﺟﻡ ﻓﺭﻭﺵ ﺑﺭﺁﻭﺭﺩی  ،ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ﺗﻣﺎﻡ
ﺍﻼﻼﻼ ﺑﻭﺩﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺭﺍ ﺗﺣﺕ ﺗﺎﺛﻳﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ.
ﺑﻭﺩﺟﻪ ﻓﺭﻭﺵ  ،ﻣﻘﺩﺍﺭ ﻫﺭ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻣﺣﺻﻭﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﻓﺭﻭﺵﻼﻼ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﻼ ﺭﺍ ﻣﺷﺧﺹ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ.
ﻣﻌﻣﻭﻻ ﺑﻭﺩﺟﻪ ﻓﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺭﻭﺵ ﺑﺭﺁﻭﺭﺩ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ:
-1ﺭﻭﺵ ﻫﺎی ﺁﻣﺎﺭی ) ﺗﺟﺯﻳﻪ ﻭ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺳﺭﺱ ﻫﺎی ﺯﻣﺎﻧی  ،ﺩﻳﺎﮔﺭﺎﻡ ﭘﺭﺍﮐﻧﺵ ،ﺩﺭﺻﺩ ﻓﺭﻭﺵ(.... ،
-2ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺭﺁﻭﺭﺩ ﺩﺍﺧﻠﯽ ،ﻥﻅﺭﺍﺕ ﻣﺩﻳﺭﺍﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻧﺎﻥ ﻓﺭﻭﺵ
 -3ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﻭﺛﺭ ﺑﺭ ﺩﺭﺁﻣﺩ ﻓﺭﻭﺵ ﻭ ﭘﻳﺵ ﺑﻳﻧﯽ ﺭﻭﻧﺩ ﺁﻳﻧﺩ ﻩ ﻩﺭ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﻋﻭﺍﻣﻝ.
ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺑﺭﺁﻭﺭﺩ ﺣﺟﻡ ﻓﺭﻭﺵ ،ﺑﻭﺩﺟﻪ ﻓﺭﻭﺵ ﺍﺯ ﺣﺎﺻﻝ ﺿﺭﺏ ﻣﻘﺩﺍﺭﻓﺭﻭﺵ ﻣﻭﺭﺩ ﺎﻧﺗﻅﺎﺭ ﻫﺭﻣﺣﺻﻭﻝ
ﺩﺭ ﻗﻳﻣﺕ ﻓﺭﻭﺵ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺑﺩﺳﺕ ﻣﯽ ﺁﻳﺩ.
ﭘﻳﺵ ﺑﻳﻧﯽ ﻣﻘﺩﺍﺭﺗﻭﻟﻳﺩ:
ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺑﻭﺩﺟﻪ ﺗﻌﺩﺍﺩ ﻭﺍﺣﺩﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺭﺍی ﺗﺣﻘﻕ ﻓﺭﻭﺵ ﻭ ﺩﺍﺷﺗﻥ ﻣﻭﺟﻭﺩی ﮐﺎﻻ ی ﻣﻭﺭﺩ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ
ﺗﻭﻟﻳﺩ ﮐﺭﺩ ،ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ
ﻣﻭﺟﻭﺩﻱ ﻛﺎﻻﻱ ﺍﻭﻝ ﺩﻭﺭﻩ –)ﻭﺍﺣﺩ ﻫﺎﻱ ﻓﺭﻭﺵ +ﻣﻭﺟﻭﺩﻱ ﻛﻼﻱ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ (=ﺣﺟﻡ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ

ﻣﻭﺟﻭﺩی ﺍﺑﺗﺩﺍی ﺩﻭﺭﻩ – ﻣﻭﺟﻭﺩی ﺁﺧﺭ ﺩﻭﺭﻩ  +ﺗﻌﺩﺍﺩﻓﺭﻭﺵ = ﭘﻳﺵ ﺑﻳﻧﯽ ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺗﻭﻟﻳﺩ

ﺑﻭﺩﺟﻪ ﻧﻘﺩی

ﺑﻭﺩﺟﻪ ﻧﻘﺩی ﻳﮏ ﻣﮑﺎﻧﻳﺳﻡ ﮐﻧﺗﺭﻟﯽ ﺍﺳﺕ ﺯﻳﺭﺍ ﺑﻳﺎﻥ ﮐﻧﻧﺩﻩ ﺍﻧﺣﺭﺍﻓﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺟﺭﻳﺎﻧﺎﺕ ﻧﻘﺩ ﭘﻳﺵ
ﺑﻳﻧﯽ ﺷﺩﻩ ﻭ ﺟﺭﻳﺎﻧﺎﺕ ﻧﻘﺩ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺳﺕ .ﺍﻳﻥ ﺑﻭﺩﺟﻪ ﻭﺳﻳﻠﻪ ﺍی ﺑﺭﺍی ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻧﻘﺩی ﻭ
ﮐﻧﺗﺭﻝ ﺁﻥ ﻧﻳﺯ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ.
ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺧﺵ ﻋﻣﺩﻩ ﺑﻭﺩﺟﻪ ﻧﻘﺩی:

ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻋﺎﻳﺩﺍﺕ ﺷﺭﻛﺕ
ﭘﻳﺵ ﺑﻳﻧﯽ ﻓﺭﻭﺵ
ﺑﺭﺁﻭﺭﺩ ﺟﺭﻳﺎﻧﻬﺎی ﻧﻘﺩی ﻭﺭﻭﺩی ﺷﺭﮐﺕ
ﺑﺭﺁﻭﺭﺩ ﻣﺎﻧﺩﻩ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ ﻭ ﻣﺎﻧﺩﻩ ﻭﺍﻡ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺎﻩ

ﻣﺛﺎﻝ :2ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﻫﺎی ﭘﻳﺵ ﺑﻳﻧﯽ ﺷﺩﻩ ﺧﺭﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺭﺗﻳﺏ  8ﻭ 5ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ﷼
ﺍﺳﺕ ،ﻣﻭﺟﻭﺩی ﺍﺑﺗﺩﺍی ﺩﻭﺭﻩ
 2ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﻭ ﺣﺩﺍﻗﻝ ﻣﻭﺟﻭﺩی ﻣﻭﺭﺩ ﻧﻳﺎﺯ  2ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﮐﺳﺭی ﻳﺎ
ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺍﺭﺩﻳﺑﻬﺷﺕ ﻣﺎﻩ ﺭﺍ ﺣﺳﺎﺏ ﮐﻧﻳﺩ.
ﺣﺩﺍﻗﻝ ﻣﻭﺟﻭﺩی -ﻣﻭﺟﻭﺩی ﺍﺑﺗﺩﺍی ﺩﻭﺭﻩ  +ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﻁﯽ ﺩﻭﺭﻩ – ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﻁﯽ ﺩﻭﺭﻩ = ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺩ

3000،00 = 8000،000-5000،000 +2000،000 -2000،000

ﺗﺎﻣﻳﻥ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭ ﺭﺷﺩ:
ﺩﺭ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﻣﺳﺎﻭی  ،ﻫﺭﭼﻪ ﻧﺭﺥ ﺭ ﺷﺩ ﻓﺭﻭﺷ ﺑﺎ ﻧﺭﺥ ﺭﺷﺩ ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ ﻫﺎ ﺑﻳﺷﺗﺭ
ﺑﺎﺷﺩ،ﻧﻳﺎﺯﺑﻪ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﺭﺟی ﻫﻡ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺑﻭﺩ.
ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺩﺭ ﺳﻭﺩ ﺍﻧﺑﺎﺷﺗﻪ  -ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ = )ﺗﺎﻣﻳﻥ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﺭﺟﯽ(EFN
EFN = g ( A-SPR) – SPR

EFN= Ag-S(1+g)PR

** ﻳﻌﻧﯽ  EFNﺗﺎﺑﻌﯽ ﺍﺯ  gﺍﺳﺕ ﻭ ﺷﻳﺏ ﺁﻥ  A- SPRﺍﺳﺕ ﻭ ﻧﻣﻭﺩﺍﺭ ﺁﻥ :
ﺍﮔﺭ ﻧﺭﺥ ﺭﺷﺩ  Lﺑﺎﺷﺩ  ،ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﺭﺍﺑﺭ ﺑﺎ ’ LLﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ.
 Uﻫﻣﺎﻥ ﻧﺭﺥ ﺭﺷﺩ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺍﺳﺕ  ،ﻧﺭﺥ ﺭﺷﺩ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺁﻥ ﺳﻁﺢ ﺍﺯ ﺍﺯ ﻧﺭﺥ
ﺭﺷﺩ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺳﺗﺭﺳﯽ ﭘﻳﺩﺍ
ﮐﺭﺩ ﻳﻌﻧﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺗﯽ ﮐﻪ  EFN=0ﺍﺳﺕ:
)EFN=0  g(A – SPR ) – SPR = 0G=SPR/(A-SPR
)G=ROA*R/(1-ROA*R

ﻧﺭﺥ ﺭﺷﺩ ﭘﺎﻳﺩﺍﺭﻋﺑﺍﺭﺕ ﺍﺳﺕ ﺍﺯ ﻧﺭﺥ ﺭﺷﺩی ﮐﻪ :

ﺍﻭﻻ"  :ﺑﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﻧﺳﺑﺕﻻﻻﻻﯽ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻧﮑﻧﺩ
ﺛﺎﻧﻳﺎ"  :ﺩﺭ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﺭﺟﯽ  ،ﺍﺯ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺎﺩی ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﻧﻳﻡ.
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺽ ﺟﺩﻳﺩ  -ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺳﻭﺩ ﺍﻧﺑﺎﺷﺗﻪ  -ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻳﻬﺎ= EFN
EFN =AG-SPR(1+g)-SPR(1+g)D/E
]EFN=0 g(A-SPR-SPR *D/E)=SPR(1+D/E)g=(SPR(1+D/E))/(A-[SPR(1+SPR(1+D/E)))R
)g= ROE*R/(1-ROE*R

ﻧﮑﺗﻪ :ﺍﮔﺭ ﺷﺭﮐﺗﯽ ﺑﺧﻭﺍﻫﺩ ﻧﺭﺥ ﺭﺷﺩ ﻓﺭﻭﺵ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻳﺵ ﺍﺯ ﻧﺭﺥ ﺭﺷﺩ ﭘﺎﻳﺩﺍﺭ ﺑﺭﺳﺎﻧﺩ ﺑﺎﻳﺩ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻗﺩﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺭ
ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﻫﺩ.
-1ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺣﺎﺷﻳﻪ ﺳﻭﺩ
 -2ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﮔﺭﺩﺵ ﺩﺍﺭﺍﻳﻳﻬﺎ
 -3ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺍﻫﺭﻡ ﻡﺎﻟﯽ
 -4ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺩﺭﺻﺩ ﻧﮕﻬﺩﺍﺭی ﺳﻭﺩ
ﻧﮑﺗﻪ  :ﻧﺭﺥ ﺭﺷﺩ ﭘﺎﻳﺩﺍﺭ ﻣﻧﻔﯽ ﻧﺷﺎﻥ ﺩﻪﻧﺩﻩ ﻧﺭﺧﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺩ ﻓﺭﻭﺵ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺁﻥ ﮐﺎﻫﺵ ﻳﺎﺑﺩ  ،ﺷﺭﮐﺗﻬﺎ
ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺑﺎ ﻓﺭﻭﺵ ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ ﻭ ﻣﺗﻭﻗﻑ ﮐﺭﺩﻥ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺑﺧﺵ ﻫﺎی ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺧﻭﺩ ﺭﺷﺩ ﻣﻧﻔﯽ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧﺩ.
ﻧﮑﺗﻪ :ﻫﺭﭼﻪ ﻧﺳﺑﺕ ﺑﺩﻫﯽ ﮐﻣﺗﺭ ﺑﺎﺷﺩ  ،ﻧﺭﺥ ﺭﺷﺩ ﭘﺎﻳﺩﺍﺭ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﺯ ﻧﺭﺥ ﺭﺷﺩ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺍﺳﺕ ﻭ ﺑﺎﻟﻌﮑﺱ

ﺭﺍﺑﻁﻪ ﺑﻳﻥ ﺭﺷﺩ ﻓﺭﻭﺵ ﻭ ﻧﻳﺎﺯ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ :

ﺑﺎ ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺭﻣﻭﻝ ﻧﺭﺥ ﺭﺷﺩ ﭘﺎﻳﺩﺍﺭ  ،ﺑﺎﻳﺩ ﺑﻪ  4ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺫﻳﻝ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻁﻪ ﺑﻳﻥ ﻓﺭﻭﺵ ﻭ ﻧﻳﺎﺯﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻭﺟﻪ ﺷﻭﺩ:

ﺍﻧﻌﻁﺎﻑ ﭘﺫﻳﺭی ﻣﺎﻟﯽ ) ﺳﻳﺎﺳﺕ ﻣﺎﻟﯽ(  :ﻫﺭ ﭼﻪ ﻧﺳﺑﺕ  Dﺑﻪ  ) Eﺍﻫﺭﻡ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺭﮐﺕ ( ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻳﺎﺑﺩ
ﻣﻭﺟﺏ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﻣﺎﻟﯽ ﻭﺩﺭﻧﺗﻳﺟﻪﻼﻼﺯﺍﻳﺵ ﺭﺷﺩ ﭘﺎﻳﺩﺍﺭ ﻣﻧﺟﺭ ﻣﯽ ﮔﺭﺩﺩ.
ﺳﻳﺎﺳﺕ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺳﻭﺩ  :ﻫﺭ ﻗﺩﺭ ﻧﺳﺑﺕ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺳﻭﺩ ﮐﻣﺗﺭ ﺑﺎﺷﺩ ﻧﻳﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺩﻳﺩ ﮐﻣﺗﺭ ﺍﺳﺕ ﻭ ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ
ﺭﺷﺩ ﭘﺎﻳﺩﺍﺭ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺩ.
ﺗﺭﺍﮐﻡ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ) ﻧﺳﺑﺕ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﺑﺭی(  :ﻳﻌﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻫﺭ ﷼ ﻓﺭﻭﺵ ﭼﻘﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ ﻣﻭﺭﺩ ﻧﻳﺎﺯ ﺍﺳﺕ ﻭ
ﻧﺷﺎﻥ ﺩﻫﻧﺩﻩ ﮐﺎﺭﺍﻳﯽ ﺩﺭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﻳﺭی ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺩ.
ﻧﮑﺗﻪ  :ﻫﺭ ﭼﻪ ﺗﺭﺍﮐﻡ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ) ﻧﺳﺑﺕ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﺑﺭی ( ﮐﻡ ﺑﺎﺷﺩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻥ ﻓﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﺩﺍﺩ ﺑﺩﻭﻥ ﺍﻳﻧﮑﻪ
ﻧﻳﺎﺯی ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﺎﺷﺩ.
ﺳﻭﺩ ﻧﺎﻭﻳژﻩ ) ﺣﺎﺷﻳﻪ ﺳﻭﺩ (  :ﻫﺭ ﻗﺩﺭ ﺳﻭﺩ ﻧﺎﻭﻳژﻩ ﺑﻁﻭﺭ ﻧﺳﺑﯽ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺑﺎﺷﺩ ﻭﺟﻭﻩ ﻣﻭﺭﺩ ﻧﻳﺎﺯ  ،ﮐﻡ ﺗﺭ ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺑﻭﺩ
ﻭ ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ ﺭﺷﺩ ﭘﺎﻳﺩﺍﺭ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺩ ﻧﺷﺎﻥ ﺩﻫﻧﺩﻫ ﮐﺎﺭﺍﻳﯽ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﯽ ﺍﺳﺕ .
ﻧﺭﺥ ﻣﺑﺎﺩﻟﻪ  :ﻣﺑﺎﺩﻟﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺭﺥ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺍﺯ ﭘﻳﺵ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺷﺩﻩ ﺍی ﺻﻭﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻁﻪ ﺯﻳﺭ
ﻗﺎﺑﻝ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ:

تسوِ تؼالی
ًام دسس:هذيشيت هالی
فػل سَم:تدضيِ تحليل اّشهْا ٍتشًاهِ سيضی سَد
اساهی تْيِ وٌٌذگاى:
ٍيذا اسدتيلی اغل
غادق گلطٌی
هْشاى ػثذی

استاد گشاهی:خٌاب آلای دوتش ػليشضا آتشٍد

1

ًىتِ :1احتوال تػوين گيشی ًاهٌاسة تِ دليل اضتثاُ دس تشآٍسد خشياًات ًمذی پيص تيٌی ضذُ سيسه پيص تيٌی
ًاهيذُ هی ضَد.
ًىتِ :2تشاساس يىی اص اغَل هْن ػلن التػاد،دسيه هحيظ تسياسسلاتتی،سشهايِ گزاسی ّايی وِ اسصش فؼلی خالع
آًْا هثثت تاضذ ووياب است.
ًىتِ :3سٍيىشد اساسی دساسصياتی خشياًات ًمذی ٍتشآٍسد اسصش فؼلی خالع،دستشگيشًذُ سَالْايی هثل ((چِ
هيطَد؟اگش...؟))است وِ لالة اغلی تدضيِ ٍتحليل ((چِ هيطَد؟اگش...؟)) تدضيِ ٍتحليل پيص ًگشی ًاهيذُ هی ضَد.
ًىتِ :4تدضيِ ٍتحليل حساسيت ًَع خاغی اص تدضيِ ٍتحليل پيص ًگشی است ًٍىتِ اغلی دس تدضيِ ٍتحليل
حساسيت ايي است وِ تايذتواهی هتغيشّا،تِ خضيىی ساثاتت ًگْذاسين تا تتَاًين حساسيت تشآٍسد اسصش فؼلی خالع
ًسثت تِ تغييشات آى هتغيش سا تسٌدين.هٌغك تدضيِ ٍتحليل حساسيت،دليما ّواى هٌغك ثاتت ًگْذاضتي
سايشضشايظ دسػلن التػاد استّ .شچِ حساسيت اسصش فؼلی خالع تِ يه هتغيشتيطتش تاضذ،سيسه پيص تيٌی آى
هتغيش تاالست.
ًىتِ :5دستدضيِ ٍتحليل پيص ًگشی ،تواهی هتغيشّای هختلف سا هی تَاى تغييش داد ٍلی هماديشی وِ تِ آًْا دادُ
هيطَد ،هحذٍد است.دس تدضيِ ٍتحليل حساسيت فمظ يه هتغيش هيتَاًذ تغييشوٌذ ٍلی هماديش صيادی تِ آًْا دادُ
هيطَد .اگش ايي دٍ سٍش سا تاّن تشوية وٌينً،تيدِ آى ،سٍضی است وِ تدضيِ تحليل ضثيِ ساصی ًاهيذُ هی ضَد.
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تجزیه وتحلیل سود
دستدضيِ ٍتحليل سَد اص دٍ سٍيىشد استفادُ هی ضَد:
-1تدضيِ ٍتحليل سشتِ سش :دسآى سٍيىشد چگًَگی استثاط تيي فشٍشّ ،ضيٌِ ّاٍهيضاى سَد آٍسی هَسد
اسصياتی لشاس هيگيشد.

-2تدضيِ ٍتحليل اّشهْا :دسآى سٍيىشد چگًَگی تغييش دس سَد ػولياتی يا سَد خالع دس هماتل تغييش دس فشٍش هَسد
هغالؼِ لشاس هيگيشد.

-1تجزیه وتحلیل سربه سر

دسايي تدضيِ تحليل سِ هَسد هْن است:
الف) تدضيِ تحليل ّضيٌِ ّا

ب) تدضيِ تحليل فشٍش
ج) تدضيِ تحليل سَد

الف) تدضيِ تحليل ّضيٌِ ّا
اًَاع ّضيٌِ ّا تِ سِ دستِ تمسين هيطًَذ:
ّ-1ضيٌِ ثاتت):(FC

ّضيٌِ ّايی وِ عی يه دٍسُ صهاًی خاظ تغييشًويىٌذتِ ػثاست ديگش
ّضيٌِ ّايی وِ تاتغييشدس سغَح هختلف تَليذ تغييشی دس ايي ّضيٌِ ّا
ايداد ًوی ضَد هاًٌذ ّضيٌِ اخاسُ ضىل سٍتشٍ:
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ّ-2ضيٌِ هتغيش):(VC

ّضيٌِ ّايی وِ تا تغييشات همذاس تَليذ تغييش هی وٌذ ٍصهاًی وِ تَليذ تشاتش غفش تاضذّ،ضيٌِ ّای هتغيش ّن تشاتش تاغفش
خَاّذ تَد (هاًٌذ ّضيٌِ هَاد هػشفی)
VC = V * Q
ّضيٌِ هتغيش ول ػثاست است اصحاغلضشب ّضيٌِ هتغيش ٍاحذ دس تؼذاد تَليذ:

ّ-3ضيٌِ ًيوِ هتغيش:

ّضيٌِ ّايی ّستٌذ وِ اص دٍخضءتطىيل ضذُ اًذ وِ يه خضء آى ثاتت ٍ خضء ديگش آى هتغيش است  .هاًٌذ ّضيٌِ ًگْذاسی
ٍتؼويشات .

ًىتِ :6خضء ثاتت ّضيٌِ ّای ًيوِ هتغيش دس ّضيٌِ ثاتت ٍ خضء هتغيش ّضيٌِ ّای ًيوِ هتغيش دس ّضيٌِ هتغيش
لحاػ هی وٌين ٍتِ عَس خذاگاًِ تِ تشسسی ّضيٌِ ًيوِ هتغيش ًوی پشداصين.
ًىتِّ :7ضيٌِ ول  :حاغل خوغ ّضيٌِ ّای هتغيش ٍ ثاتت سا هی گَيٌذ.
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TC = VQ + FC

ب) تدضيِ تحليل فشٍش
دسآهذحاغل اص فشٍش ػثاست است اص  :تؼذاد هحػَل فشٍش سفتِ ضشب دستْای فشٍش ّش ٍاحذ است .
TR=P*Q
تٌاتشايي تغييش دس دسآهذ فشٍش هتأثش اص تغييش دس تؼذاد فشٍش يا تغييش دس ليوت ّش ٍاحذ هی تاضذ
ج) تدضيِ تحليل سَد
سَد حاغل اص تفاٍت تيي دسآهذ فشٍش ٍ ّضيٌِ ول هی تاضذ:
(سَدلثل اصتْشُ ٍهاليات)
K=TR-TC=(P*Q)-(VQ+FC)=Q(P-V)-F
.
;Pليوت ّشٍاحذ واال;Q ،تؼذادفشٍش ياتَليذ;K ،هثلغ سَدّ;V ،ضيٌِ هتغيشّشٍاحذّ;F،ضيٌِ ثاتت .

دستدضيِ ٍ تحليل سَد دٍ حالت دسًظشگشفتِ هيطَد:
حالت اٍل :دس غَستيىِ تا افضايص تؼذاد فشٍش ّضيٌِ هتغيش ٍاحذ
ٍليوت ٍاحذ ثاتت تواًذ وِ دسايي غَست سٍاتظ خغی است ًٍوَداس
آى تِ ضىل سٍتشٍ (ضىل ً 1-3وَداس تغييشات سَد)هی تاضذ :
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دسًوَداسفَق  ،دسضشايغی وِ تؼذاد فشٍش Q1است صياى ايداد هيىٌذ،اگشتؼذاد تِ Q2تشسذ دسًمغِ سشتِ سش ٍدس Q3سَد
ايداد هيطَد.
ًىتِ :8دسًمغِ سشتِ سش حساتذاسی )،(Q2سَد لثل اص هاليات ٍ سَد تؼذ اص هاليات ّشدٍتشاتش تا غفش استً .مغِ سشتِ سش
حساتذاسی سغحی اص فشٍش است وِ دس آى  ،سَد خالع پشٍطُ غفش هيطَد.
=(ًمغِ سشتِ سشحساتذاسی) Q

F .
P-V
ًىتِ :9اسصش فؼلی پشٍطُ ای وِ اص ًظش حساتذاسی دليما دسًمغِ سشتِ سش است  ،هٌفی ٍ تاصدُ آى غفش است.
ًىتِّCM :10واى ًسثت حاضيِ فشٍش هی تاضذً ٍCM = 1- V/P .سثت حاضيِ فشٍش ّواى اّشم هشوة است.
ًىتًِ :11سثت حاضيِ ايوٌی هؼياسی اص تفاٍت تيي فشٍش ٍالؼی ٍ فشٍش دسًمغِ سشتِ سش سا تِ غَست دسغذی اص فشٍش
اسائِ هی وٌذ:
ًسثت حاضيِ ايوٌی )(=(MSفشٍش ٍالؼی/فشٍش دس ًمغِ سشتِ سش)1-
تشای تؼييي هماديش سَد دس هماتل تغييشات تؼذادفشٍش ،هيتَاًين اص سٍاتظ صيش استفادُ وٌين:
) K= PQ – ( F + VQ

Q=F+K .
P–V
دسغَستی وِ هثالغ ولی دادُ ضَد ٍ تخَاّين هثلغ فشٍش سا دس ضشايغی وِ  Kسيال سَد ايداد هی وٌذ هحاسثِ وٌين
هيتَاًين اص سٍاتظ صيش استفادُ هی ًوايين:
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K=TR – TR

ّ= VCضيٌِ هتغيشول فؼلی

= Saهثلغ فشٍش(دسآهذ)فؼلی ٍ

ًىتِ :12دسغَستيىِ تؼذاد هحػَالت ضشوت تيطتشاص يه ًَع تاضذ (تشای هحاسثِ تؼذاد فشٍش دس  Kسيال سَد)
هی تَاى اص ساتغِ صيش استفادُ وشد:
 …,a3,a2,a1دسغذ فشٍش ّشيه اص هحػَالت الف ٍ ب ٍ ج  P3,P2,P1ليوت فشٍش ّشٍاحذاصهحػَالت الف ٍ ب ٍ ج ٍ
ّ V3,V2,V1ضيٌِ هتغيش ّشيه اص هحػَالت الف ٍ ب ٍ ج است.
حالت دٍم  :اگش تا افضايص تؼذاد فشٍش ّ ،ضيٌِ هتغيش ٍاحذ
ٍ ليوت ّش ٍاحذ واال واّص ياتٌذ ً ،وَداس آى غيش خغی است
ٍ تِ ضىل سٍتشٍ است:
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 -1سِ هٌغمِ سَد ٍصياى داسين:
الف ) حالتی وِ تؼذاد فشٍش ووتش اص  Q2تاضذ صياى است.
ب )حالتی وِ تؼذاد فشٍش تيي  Q4 ٍ Q2تاضذ سَد است.
ج ) حالتی وِ تؼذاد فشٍش تيطتش اص  Q4تاضذ صياى است.
 -2هؼوَال دٍ ًمغِ سشتِ سش داسين ( ) Q4 ٍQ2
 -3حذاوثش سَد دس ضشايغی است وِ تؼذاد فشٍش تيي دٍ ًمغِ سشتِ سش تاضذ ٍضية دٍ خظ TR ٍ TC ،
هساٍی تاضذ يا تِ ػثاستی دسآهذ ًْايی هساٍی ّضيٌِ ًْايی است ( ) MR = MC
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 -2تجزيه و تحليل اهرم ها
تا تغييش دس همذاس فشٍش  ،سَد ػولياتی ٍ سَد ّش سْن تغييش هی وٌٌذ،هی خَاّين هغالؼِ وٌين تغييش دس سغح فشٍش چمذس
تغييش دس سَد ػولياتی ايداد هی وٌذ ٍ تا تغييش دس سَد ػولياتی چِ تغييشی دس سَد ّش سْن ايداد هی ضَد؟
اًَاع اّشم ػثاستٌذ اص:
الف) اّشم ػولياتی :ساتغِ تيي سغح فشٍش ٍ سَد لثل اص تْشُ ٍ هاليات (سَد ػولياتی  )EBitسا ًطاى هی دّذ.
ب) اّشم هالی :ساتغِ تيي سَد ػولياتی) ٍ (EBitسَد ّش سْن ) (EPSسا ًطاى هی دّذ.
ج) اّشم هشوة :سايغِ تيي سغح فشٍش ٍ سَد ّش سْن ) (EPSسا ًطاى هی دّذ.

الف) درجه اهرم عملياتي )(OL
دسخِ اّشم ػولياتی ػثاست است اص دسغذ تغيش سَد لثل اص تْشُ ٍ هاليات )(EBitدس هماتل يه دسغذ تغييش دس فشٍش.پس اّشم
ػولياتی تاتؼی اص سغح فشٍش است.

ٍ

𝒕𝒊𝑩𝑬𝚫
𝒕𝒊𝑩𝑬
𝑸𝚫
𝟏𝑸

𝒕𝒊𝑩𝑬ٍ𝚫 %درصد تغيير در سود قبل از بهره و ماليات
; دسخِ اّشم ػولياتی
= 𝑸ٍ𝚫= %
درصد تغيير در فروش

هحاسثِ دسخِ اّشم ػولياتی:
𝑭𝑬𝑩𝒊𝒕+
𝒕𝒊𝑩𝑬

= →OL

)𝑽𝑸(𝑷−
𝑭𝑸 𝑷−𝑽 −

= EBit= Q(P-V)→OL

دس سٍاتظ فَق داسين :
 ; Qتؼذاد فشٍش;  ;Pليوت ّش ٍاحذ واال; ّ ; Vضيٌِ هتغيش ّش ٍاحذ واال; ّ ; Fضيٌِ ثاتت0
9

مثال :1اگش ّضيٌِ ثاتت 1هيليَى سيالّ،ضيٌِ هتغيش ٍاحذ  200سيال ٍ ليوت فشٍش ّش ٍاحذ واال  300سيال تاضذ ،دسخِ
اّشم ػولياتی دس هماديش هختلف فشٍش تِ ضشح خذٍل صيش است :

تؼذاد فشٍش

ّضيٌِ ثاتت

ّضيٌِ ّای
هتغيش

فشٍش

سَد(صياى)

دسخِ اّشم ػولياتی

0

1/000/000

5000

1/000/000

_
1/000/000

_
1/500/000

500/000

8000تغييرات درجه اهرم عملياتي
جدول :1-3
1/000/000

1/600/000

2/400/000

()200/000

−4

10/000

1/000/000

2/000/000

3/000/000

12/000

1/000/000

2/400/000

3/600/000

_
200/000

∞±
6

20/000

1/000/000

4/000/000

6/000/000

1/000/000

2

)𝑽𝑸(𝑷 −

()1/000/000

0

−1

=  ٍ OLتا تَخِ تِ هثال فَق ً ،وَداس ايي تاتغ وِ يه تاتغ ّوَگشافيه است هطاتِ
تا تَخِ تِ ساتغِ
𝑭𝑸 𝑷−𝑽 −
ضىل صيش است ٍ تياًگش تغييشات دسخِ اّشم ػولياتی دس سغَح هختلف فشٍش هی تاضذ.
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ًوَداس تغييشات تاتغ دسخِ اّشم ػولياتی دس ضىل صيش ضشح دادُ ضذُ است.
درجه اهرم عملياتي

.

تعداد فروش

نمودار تغييرات درجه اهرم عملياتي
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)𝑽𝑸(𝑷 −

=  ٍ OLخذٍل تغييشات دسخِ اّشم ػولياتی ٍ ًوَداس فَق ًتايح صيش حاغل هی ضَد:
تا تَخِ تِ ساتغِ
𝑭𝑸 𝑷−𝑽 −
 -1تا افضايص تؼذاد فشٍش دسخِ اّشم ػولياتی ) (OLواّص هی ياتذ(.تاتغ OLتاتؼی ًضٍلی است).
 -2اگش تؼذاد فشٍش غفش تاضذ دسخِ اّشم ػولياتی غفش است.
 -3اگش ّضيٌِ ثاتت ػولياتی) (Fغفش تاضذ ،دسخِ اّشم ػولياتی يه است .
 -4اگش تؼذاد فشٍش ون تش اص ًمغِ سش تِ سش تاضذ  ،دسخِ اّشم ػولياتی هٌفی است.
 -5اگش تؼذاد فشٍش هؼادل ًمغِ سش تِ سش تاضذ  ،دسخِ اّشم ػولياتی تی ًْايت است (خَى دس ساتغِ  OLهخشج وسش
هساٍی غفش خَاّذ ضذ).
 -6اگش تؼذاد فشٍش تيطتش اص ًمغِ سش تِ سش تاضذ  ،دسخِ اّشم ػولياتی هثثت است (.ضشوت سَدآٍس تَدُ ٍ هخشج وسش
هثثت است).
 -7دسخِ اّشم ػولياتی ،وليِ اػذاد سا هی تَاًذ اختياس وٌذ تِ خض اػذاد تيي غفشٍ يه OL ≤ 𝟎 .و 𝟏 ≥ OL

نكات

 -1دس اعشاف ًمغِ سش تِ سش،دسخِ اّشم ػولياتی تسياس صياد است دس ًتيدِ سيسه تداسی ًيض دس چٌيي ضشايغی تيطتش اص
سغَح ديگش فشٍش است.
 -2دسخِ اّشم ػولياتی ٍ ًمغِ سش تِ سش ػولياتی ساتغِ هستمين داسًذ ّ ،ش چِ ًمگِ سش تِ سش ػولياتی افضايص ياتذ دسخِ
اّشم ػولياتی افضايص هی ياتذ.
ً-3مغِ سش تِ سش ػولياتی ّواى سش تِ سش حساتذاسی است وِ تشاتش است تا:
𝑭
=𝑸
𝑽𝑷−
تَخِ داضتِ تاضيذ وِ دس هحاسثِ ًمغِ سش تِ سش ػولياتی ّضيٌِ استْالن خضء ّضيٌِ ثاتت لحاػ هی ضَد.
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ً -4مغِ سشتِ سش ًمذی ّواى ًمغِ سش تِ سش ػولياتی (حساتذاسی) است تا ايي تفاٍت وِ ّضيٌِ استْالن اص ّضيٌِ ثاتت
وسش هی ضَد (يؼٌی ّضيٌِ ثاتت تذٍى لحاػ وشدى ّضيٌِ استْالن) يا تِ ػثاست ديگش ًمغِ ّضيٌِ سش تِ سش ًمذی صهاًی
سخ هی دّذ وِ خشياى ًمذی ػولياتی تشاتش غفش تاضذ ٍ اسصش فؼلی آى هٌفی ٍ تشاتش تِ سشهايِ گزاسی اٍليِ است ٍ دس ضوي
ًشخ تاصدُ داخلی آى 𝟎𝟎𝟏−دسغذ است.

ّضيٌِ استْالن = 𝑫

،

𝑫𝑭−
𝑽𝑷−

=𝑸

هثال:اگش تؼذاد فشٍش ٍ20/000احذ تاضذ سَد ػولياتی 4000/000سيال است اگش تؼذادفشٍش تٍِ 30/000احذ تشسذ پيص تيٌی
هی ضَد سَد تِ  8/000/000سيال تشسذ دسخِ اّشم ػولياتی سا هحاسثِ وٌيذ؟

𝟐=

𝟏
𝟏
𝟐

=

𝟎𝟎𝟎𝟖/𝟎𝟎𝟎/𝟎𝟎𝟎−𝟒/𝟎𝟎𝟎/
𝟎𝟎𝟎𝟒/𝟎𝟎𝟎/
𝟎𝟎𝟎𝟑𝟎/𝟎𝟎𝟎−𝟐𝟎/
𝟎𝟎𝟎𝟐𝟎/

درصد تغيير در سَد عولياتي
= درجه اهرم عولياتي
=
درصد تغيير در فرٍش

ًىتِ:13يىی اص واستشدّای اّشم ػولياتی  ،اًذاسُ گيشی خغا دس پيص تيٌی سَد ػولياتی است.
ًىتِ :14دس پشٍطُ ّايی وِ ًياص تِ سشهايِ گزاسی ًسثتا ٌّگفتی تشای واسخاًِ ٍ تدْيضات داسًذ،دسخِ اّشم ػولياتی ًسثتا
تاالست چٌيي پشٍطُ ّايی ،سشهايِ تش ّستٌذ.
ًىتِ ّ: 15ش دسخِ اّشم ػولياتی تاالتش تاضذ ،صياى تالمَُ ًاضی اص واّص فشٍش تيطتش است .
ًىتِ : 16دس تشخی هٌاتغ اّشم ػولياتی سا ساتغِ تيي خشياى ًمذی ػولياتی ) ٍ(OCFحدن فشٍش ) (Qهی داًٌذ ٍ دسخِ اّشم
ػولياتی سا تِ غَست صيش هحاسثِ وشد:
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𝑡𝑖𝐵𝐸 = 𝐶𝐹𝑂 ٍ
درصد تغيير در جرياى ًقدي عولياتي
درصد تغيير در حجن فرٍش

𝐶𝐹

𝐹𝐶𝑂 = 1 +

𝐶𝐹𝑂𝐶𝐹−
𝐹𝐶𝑂

= 𝐿𝑄

= درجه اهرم عولياتي

ًىتِ :17در ًقطه سر به سر ًقدي ،درجه اهرم عولياتي بي ًهايت است چَى جرياى ًقدي عولياتي صفر است.
∞= ±

𝐶𝐹
0

𝐶𝐹

𝑄𝐿 = 1 + 𝑂𝐶𝐹 = 1 +

ًىتِ :18با افزايش سطح تَليد فاصله عوَدي بيي دٍ هٌحٌي كاهش هي يابد.

سطح تَليد

ًوَدار تغييرات ًقطه سر به سر
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درجه اهرم عولياتي

ساتغِ : EPS – Ebit
دس غَستی وِ سَد لثل اصتْشُ ٍهاليات ) )EBitسا تا ػالهت ً yطاى دّين ,هی تَاًين تيي سَد لثل اص تْشُ ٍ هاليات ٍ سَد
ّش سْن ) )EPSساتغِ صيش سا تٌَيسين :
𝑬𝒚−𝒍 𝒚−𝒕 −
𝑵

= 𝑺𝑷𝑬

ّ : Iضيٌِ تْشُ (هثلغ ول); ً : tشخ هاليات;  : Eسَد سْام هوتاص(هثلغ ول);  : Nتؼذاد سْام ػادی هٌتطش ضذُ.
ساتغِ هضتَس ,ساتغِ  EPS – Ebitاست ٍ ًطاى هيذّذ دسّشسغحی اصسَدػولياتی ) )yسَدّشسْن ) )EPSچمذساست.

ب) دسخِ اّشم هالی ))FL

دسخِ اّشم هالی ػثاستست اصدسغذ تغييشدسسَدّشسْن(سَدخالع) دسهماتل يه دسغذ تغييش سَدلثل اصتْشُ ٍهاليات
(سَدػولياتی)

𝐒𝐏𝐄𝚫
𝑺𝑷𝑬𝜟%
= 𝑳𝑭 درجو اىرم مايل
=
𝐒𝐏𝐄 =
𝒕𝒊𝑩𝑬𝜟 𝒕𝒊𝑩𝑬𝜟%
درصد تغيري سود قبل از هبره و ماليات سود عمليايت
𝒕𝒊𝑩𝑬
درصد تغيري سود ىر سهم سود خالص
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مثال : 2درجو اىرم مالی 1.5میباشد ,سودقبل ازبهره ومالیات  20درصد کاىش یافتو است ,سودىرسهم چقدرتغییرخواىد کرد؟
𝑲
سود ىر سهم 𝟎𝟑 درصد كاىش مي يابد ⟹ 𝟎𝟑⟹ −%
𝟎𝟐−%
ًىتِ : 19درجو اىرم مالی تابعی نزولی ازسودقبل ازبهره ومالیات(سودعملیاتی) است.

= 𝟓 𝟏.

محاسبو درجو اىرم مالی
برای محاسبو درجو اىرم مالی می توان ازرابطو زیراستفاده کرد:
𝑡𝑖𝐵E
ىزينو ىاي ثابت مايل E𝐵𝑖𝑡 −

𝑬
𝒕𝟏−

=

𝐹𝑄 𝑃−𝑉 −
𝐸
𝑡𝑄 𝑃−𝑉 −𝐹 − 𝐼+1−

= 𝐿𝐹

 = 𝑰 +ىزينو ىاي ثابت مايل

ًىتِ  : 20درجو اىرم مالی با ىزینو بهره ,سودسهام ممتازونرخ مالیات رابطو مستقیم دارد یعنی با اقزایش این اقالم درجو اىرم مالی افزایش
خواىدیافت.
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مثال : 3دسضشوتی ّضيٌِ ثاتت هالی  2/000/000سيال ٍسَد لثل اص تْشُ ٍهاليات 8/000/00سيال است ,دسخِ اّشم هالی
چمذساست؟
𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟖
𝟒 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟖
𝒕𝒊𝑩𝑬
=
=
𝟑𝟐 = = 𝟏.
=𝑹
𝑬
𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟖
−
)𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐(
𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟔
𝟑
𝑬𝑩𝒊𝒕 − 𝑰 +
𝒕𝟏−
 -1دسغَستی وِ ّضيٌِ ثاتت هالی غفشتاضذ ,دسخِ اّشم هالی هساٍی يه است.
𝒕𝒊𝑩𝑬
𝟏=
𝟎 𝑬𝑩𝒊𝒕 −

=𝑹

ّ -2شچِ ّضيٌِ ثاتت هالی تيطتشافضايص ياتذ ,دسخِ اّشم هالی ًيضافضايص خَاّذ يافت.
 -3تا افضايص سَدلثل اصتْشُ ٍهاليات(سَدػولياتی) دسخِ اّشم هالی( )FLواّص هی ياتذ(.تاتغ FLتاتؼی ًضٍلی است)
 -4اگشسَدلثل اصتْشُ ٍهاليات غفشتاضذ( )EBit=0دسخِ اّشم هالی تشاتش غفشاست.
𝟎=

𝟎
𝑬
𝟎− 𝑰+
𝒕𝟏−

=

𝒕𝒊𝑩𝑬
𝑬
𝑬𝑩𝒊𝒕 − 𝑰 +
𝒕𝟏−

=𝑹

 -5اگشسَدلثل اصتْشُ ٍهاليات ووتشاصًمغِ سشتِ سشهالی تاضذ ,دسخِ اّشم هالی هٌفی است.
 -6اگشسَدلثل اصتْشُ ٍهاليات هؼادل ًمغِ سشتِ سشتاضذ ,دسخِ اّشم هالی تی ًْايت است.
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 -7اگشسَدلثل اصتْشُ ٍهاليات تيطتشاصًمغِ سشتِ سش هالی تاضذ ,دسخِ اّشم هالی هثثت است.
ًمغِ سشتِ سشهالی
ًمغِ سشتِ سشهالی آى همذاساصسَدػولياتی است وِ تِ اصای آى سَدّشسْن هساٍی غفش خَاّذ ضذ.
𝑬
𝑬
= 𝑰 𝑬𝑷𝑺 = 𝟎 ⟹ 𝒀 − 𝑰 𝟏 − 𝒕 − 𝑬 = 𝟎 ⇒ 𝒀 −
=𝒀⟹
𝑰+
𝒕𝟏−
𝒕𝟏−
𝑬
سا ّضيٌِ ثاتت هالی ٍيا ًمغِ سش تِ سش هالی هی ًاهٌذ .
همذاس 𝑰 +
𝒕𝟏−
ًىتِ : 22اصًظشهذيشاى هالی هْوتشيي ًمغِ سشتِ سشً ,مغِ سشتِ سشهالی است.
واستشد اّشم هالی:
اّشم هالی داسای واستشدّای صيشاست:
 -1تَخيِ وٌٌذُ تغييشات سَدّشسْن دسهماتل تغييشات سَدلثل اصتْشُ ٍهاليات
 -2تَخيِ وٌٌذُ اضتثاّات دسپيص تيٌی سَدّشسْن
 -3اّشم هالی تياًگش ساختاسهالی ضشوتْا است.
ًىتِ : 23دسخِ اّشم هالی ًطاى دٌّذُ سيسه هالی است.
ًىتِ : 24افضايص ّضيٌِ ثاتت هالی تاػث افضايص ًمغِ سشتِ سشهالی هيطَد ٍدسخِ اّشم هالی افضايص يافتِ ٍ سيسه هالی
ًيضافضايص هی ياتذ.
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ج) دسخِ اّشم هشوة:

دسخِ اّشم هشوة تياًگشهيضاى تغييشسَدّشسْن(سَدخالع) دسهماتل يه دسغذ تغييشدسفشٍش است .دسخِ اّشم هشوة
تاتؼی ًضٍلی اصسغح فشٍش است.

𝑺𝑷𝑬𝜟
𝟏𝑺𝑷𝑬 𝐒𝐏𝐄𝚫%
= درجو اىرم مركب
=
=
𝑸𝜟
𝑸𝜟%
درصد تغيري در حجم فروش
𝟏𝑸
مثال : 4دسخِ اّشم هشوة  5/2است اگش فشٍش 5دسغذ واّص ياتذ سَدّشسْن چٌذ دسغذ تغييشخَاّذ وشد؟
𝑿
= 𝟓 𝟐.
)𝟓 ⟹ 𝑿 = −𝟎. 𝟏𝟐𝟓 𝒐𝒓 (%𝟏𝟐.
𝟓−%
درصد تغيري در سود ىر سهم سود خالص

ًمغِ سشتِ سش هشوة
تِ اصای چِ تؼذاد اصفشٍش هثلغ سَدّشسْن غفشخَاّذ ضذ؟ ًمغِ سشتِ سشول يا هشوة آى همذاساصفشٍش است وِ تِ اصای
آى ,سَدّشسْن غفشخَاّذ ضذً .مغِ سشتِ سش هشوة ػثاستست اص :
𝑬
𝒕𝟏−
𝑽𝑷−

𝑭+𝑰+
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=𝑸

محاسبو اىرم مرکب

با توجو بو تعریف درجو اىرم مرکب کو بیانگرتغییرسودىرسهم درمقابل تغییردرفروش است می توان رابطو زیررا بدست آورد:
)𝑽 𝑸(𝑷 −
= 𝑳𝑪
𝑬
𝑸 𝑷−𝑽 −𝑭 − 𝑰+
𝒕𝟏−
درجو اىرم مايل × درجو اىرم عمليايت = 𝑳𝑭 × 𝑳𝑶 = 𝑳𝑪

مثال : 5دسخِ اّشم هالی ٍػولياتی تِ تشتية  1.5 ٍ 4هيثاضٌذ ,اگشفشٍش  5دسغذ افضايص ياتذ سَدّشسْن چٌذ دسغذ
تغييشخَاّذ وشد؟
 25 )4دسغذ
 40 )3دسغذ
 30 )2دسغذ
 20 ) 1دسغذ

𝟔 = 𝟓  = 𝟒 × 𝟏.درجو اىرم مركب

𝑿
𝟎𝟑⟹ 𝐗 = %
𝟓𝟎 𝟎.
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=𝟔⟹

درصد تغيري در سود ىر سهم
درصد تغيري در حجم فروش

= درجو اىرم مركب

مثال : 6پيص تيٌی هيطَد اگشفشٍش  5دسغذ افضايص ياتذ سَدلثل اصتْشُ ٍهاليات ٍسَدّشسْن ّشوذام  10دسغذ افضايص
خَاٌّذ يافت ,دسخِ اّشم ػولياتی  ,هالی ٍهشوة تِ تشتية چمذسخَاّذ ضذ؟
%10
=2
%5

= 𝐿𝑂 ⟹

درصد تغيري در سود قابل از هبره و ماليات

𝟐 = 𝟏 × 𝟐 = 𝑳𝑪 ⟹ 𝑳𝑶 × 𝑳𝑭 = 𝑳𝑪

%10
=1
%10

= 𝐿𝐹 ⟹

درصد تغيري در حجم فروش

= درجو اىرم عمليايت

درصد تغيري در سود ىر سهم
درصد تغيري در سود قبل از هبره و ماليات

= درجو اىرم مايل

تغییرات درجو اىرم مرکب
تا تَخِ تِ ساتغِ صيشوِ تياًگشتغييشات دسخِ اّشم هشوة است ًتايح صيش حاغل هيطَد:
)𝑉 𝑄(𝑃 −
𝐸
𝑡1−
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𝑄 𝑃−𝑉 −𝐹 − 𝐼+

= 𝐿𝐶

-1دسّشسغحی اصفشٍش ,دسخِ اّشم هشوة تغييشهيىٌذ.
ّ -2شچِ تؼذاد فشٍش افضايص ياتذ ,دسخِ اّشم هشوة واّص هی ياتذ( CLتاتؼی ًضٍلی است).
 -3اگشّضيٌِ ثاتت ػولياتی ٍّضيٌِ ثاتت هالی غفشضًَذ دسخِ اّشم هشوة هساٍی يه خَاّذ ضذ.
 -4اگشتؼذاد فشٍش غفشتاضذ ,دسخِ اّشم هشوة غفشخَاّذ ضذ.
 -5اگشتؼذاد فشٍش ووتشاصًمغِ سشتِ سشول تاضذ دسخِ اّشم هشوة هٌفی است.
 -6اگشتؼذادفشٍش هؼادل اص ًمغِ سشتِ سشول تاضذ رسخِ اّشم هشوة تی ًْايت است.
 -7اگشتؼذاد فشٍش تيطتشاصًمغِ سشتِ سشول تاضذ دسخِ اّشم هشوة هثثت است.
 -8دسخِ اّشم هشوة تيي غفشٍيه ًخَاّذ تَد.
ًىتِ : 25سيسه ول ضشوت وِ ّواى سيسه ٍسضىستگی است ضاهل سيسه تداسی ٍ سيسه هالی است.
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ﻧﺎﻡ ﺩﺭﺱ :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ :ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ
ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ
ﺍﺳﺎﻣﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ:
ﺭﺿﺎ ﺻﺎﺣﺒﻲ
ﺳﻬﻴﻞ ﺍﺣﻤﺪﻱ
ﺯﻫﺮﺍ ﺗﻘﻴﻠﻮﻳﻲ
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺤﺘﺮﻡ :ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺁﺑﺮﻭﺩ

ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ :ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺟﺎﺭﻱ ﻣﻨﻬﺎﻱ ﺑﺪﻫﻲ ﺟﺎﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻬﺮﻩ.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ :ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ )ﺷﺎﻣﻞ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ،ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ
ﻣﺪﺕ ،ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ،ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻥ( ﻭ ﺑﺪﻫﻴﻬﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻮﺗﺎﻩ
ﻣﺪﺕ )ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮﺁﻥ( ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺭﺍ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺛﺮﻭﺕ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﮔﺮﺩﺩ.

 ﻧﻜﺘﻪ  :۱ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻟﻲ ،ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ
ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
 ﻧﻜﺘﻪ  :۲ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ،ﺍﺻﻮﻻً ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ
ﻭ ﺑﺪﻫﻴﻬﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
 ﻧﻜﺘﻪ  :۳ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ،ﺯﻣﺎﻥ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺕ ﻧﻘﺪﻱ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺕ ﻧﻘﺪﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻳﺎ
ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺕ ﻧﻘﺪﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﻲ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺭﺥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.
 ﻧﻜﺘﻪ  :۴ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﺩﺍﻳﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻗﻼﻣﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺟﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ
ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﺩﺍﻳﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻗﻼﻣﻲ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ.

 ﻣﺜﺎﻝ : ۱ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﺍﻳﻴﻬﺎ ﻭ ﺑﺪﻫﻴﻬﺎﻱ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ

ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ
ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻧﻘﺪ

۱۰

ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ

۱۲

ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ

۳۰

ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ

۳

ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ

۴۲

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ

۵

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ

۳۶

ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺮﺿﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ

۵۰

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ

۹۰

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ:
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ
ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ :
ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻧﻘﺪ

۱۰

ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ

۳۰

ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ

۴۲

۸۲

ﺑﺪﻫﻴﻬﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ :
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ

۱۲

ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ

۳

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ

۵

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﺎﻟﺺ

۲۰
۶۲

ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ
ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ  +ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ = ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﺛﺎﺑﺖ  +ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﺎﻟﺺ
ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﻓﻮﻕ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﺎﻟﺺ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ:
ﺑﺪﻫﻴﻬﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ – ) ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ  +ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ( = ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﺎﻟﺺ
ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺬﺍﺭﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﺎﻟﺺ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺁﻥ،
ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷﺖ:

ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﺛﺎﺑﺖ – ) ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ( ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ – ﺑﺪﻫﻴﻬﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ  +ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ
ﺳﻬﺎﻡ  +ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ = ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ



 .۱ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ
)ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭﺟﻮﻩ( ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺪﻫﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ
ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ
ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﺛﺎﺑﺖ



 .۲ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ
)ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻭﺟﻮﻩ( ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:
ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ
ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺪﻫﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ
ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﺛﺎﺑﺖ

 ﻣﺜﺎﻝ  : ۲ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭﻙ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻭﺟﻮﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
)ﺍﻟﻒ( ﺁﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  ۵ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ ﺟﺰء ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻥ؟
)ﺏ( ﺁﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  ۳ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺟﺰء ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻥ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ ﻳﻚ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺪﻫﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺰء
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﻳﻚ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺟﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺴﺎﺏ
ﺟﺰء ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺳﺖ .

ﭼﺮﺧﺶ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻳﺎ ﮔﺮﺩﺵ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻮﻝ
ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ )ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻮﻩ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﺴﻴﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ( ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ
ﻛﻪ ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ )ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﺑﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﻬﺎﻱ ﻛﺎﻻﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﻓﺘﻪ(
ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )ﻧﺴﻴﻪ( ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺁﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ،
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﻪ ﻛﺎﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ،ﻛﺎﻻﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻣﺪﺗﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﮐﺎﻻ

ﻭﺻﻮﻝ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ

ﺯﻣﺎﻥ

ﺩﻭﺭﻩ ﻭﺻﻮﻝ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯼ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﯽ

ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﮐﺎﻻ
ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺮﺩﺵ ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﮐﺎﻻ
ﺩﻭﺭﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﯽ

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﮐﺎﻻ
ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ

ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺮﺩﺵ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ

ﺷﮑﻞ  :۱-۴ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺮﺩﺵ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ

ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺮﺩﺵ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ:

)ﺩﻭﺭﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ( ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻴﻬﺎ – ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ = ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺮﺩﺵ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ
ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ،ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺧﺮﻳﺪ ،ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺷﻴﺪ ﻭ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰﺍﺳﺖ :ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ ،ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺎﻻﺳﺖ ﻛﻪ
ﮔﺮﺩﺵ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ،ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﺩﻭﺭﻩ ﻭﺻﻮﻝ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ  +ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺮﺩﺵ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ = ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ

ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﻓﻮﻕ ﺩﺍﺭﻳﻢ:

ﺍﺩﺍﻣﻪ...

ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺮﺩﺵ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷﺖ:

 ﻣﺜﺎﻝ  : ۳ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺮﺩﺵ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺭﺍ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻴﺪ ).ﺍﻗﻼﻡ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ(
ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺩﻭﺭﻩ

ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

۲

۳

۲/۵

ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯼ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﯽ

۱/۶

۲

۱/۸

ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﯽ

۰/۷۵

۱

۰/۸۷۵

ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﮐﺎﻻ

ﻓﺮﻭﺵ ﺧﺎﻟﺺ =  ،۱۱/۵ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻛﺎﻻﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﻓﺘﻪ = ۸/۲

ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺮﺩﺵ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ  +ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺮﺩﺵ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ = ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﺭﻭﺯ = ۱۶۶/۰۱

۵۶/۲۵

+

۱۰۹/۷۶

= ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ

ﺩﻭﺭﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ – ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ = ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺮﺩﺵ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ
ﺭﻭﺯ = ۱۲۷/۷۱

۳۸/۳۰

-

 = ۱۶۶/۰۱ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺮﺩﺵ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ

 ﻧﻜﺘﻪ  : ۵ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺮﺩﺵ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺮﺩﺵ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ،ﮔﺮﺩﺵ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺮﺩﺵ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ
ﺣﺠﻢ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺎﻻ
ﻫﺮﭼﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺮﺩﺵ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺯﻳﺎﺩﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺣﺠﻢ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺎﻻ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻧﻘﺪ:

ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻧﻘﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺍﺳﺖ .ﻫﺪﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻭﻻً ﺑﺮﺍﻱ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻓﻌﻠﻲ ﻭ ﺁﺗﻲ ،ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻭﺟﻮﻩ ﻧﻘﺪ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻴﺴﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺴﺐ ﺑﺎﺯﺩﻩ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﻨﺪ .ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ :
 .۱ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ )ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ(
 .۲ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ )ﭘﻮﻝ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻇﻄﺮﺍﺭﻱ( ﻭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ )ﭘﻮﻝ
ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭼﻜﻬﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ( ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺩﻻﻳﻞ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭﺟﻮﻩ ﻧﻘﺪ:

 .۱ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
 .۲ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﻭﺵ
 .۳ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺟﺒﺮﺍﻧﻲ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ :ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭﺍﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺯ ﻭﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﻧﺪﻩ
ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻱ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻧﻘﺪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻬﺎﻱ ﻧﻔﺪﻱ ﻭ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻬﺎﻱ
ﻧﻘﺪﻱ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻟﻒ( ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﻘﺪﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ:
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ:
 .۱ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﻩ ،ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺑﺎﻧﻚ ﺩﺭ ﻭﺻﻮﻝ ﭼﻚ ﻫﺎ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۲ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻬﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
 .۳ﺭﻭﺷﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺳﺮﻳﻊ ﭼﻜﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﺮﻳﻊ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻬﺎ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ
ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺩﻻﻳﻞ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﻧﻘﺪ ﺷﺪﻥ ﭼﻚ ﻫﺎ .۱ :ﺗﺄﺧﻴﺮ ﭘﺴﺘﻲ-ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭼﻚ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ
 .۲ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﮔﺬﺍﺭﻱ -ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ
ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﭼﻚ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ.
 .۳ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﭼﻚ -ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻘﺪ ﺷﺪﻥ ﭼﻚ

 ﻧﻜﺘﻪ  : ۶ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺭﺍ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ ﻭﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺭﺩ .ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﻲ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻭﺻﻮﻟﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭼﻚ ﻫﺎ ،ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ
ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ،ﻛﺎﻫﺶ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﭼﻚ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻮﺩ.
 ﻣﺜﺎﻝ  :۴ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ  ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ ﭼﻚ ﻭﺻﻮﻟﻲ ﺩﺍﺭﺩ.ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺴﺖ ﭼﻚ
ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ  ۵ﺭﻭﺯ ﻃﻮﻝ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ .ﻣﺒﻠﻎ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ؟
ﺭﻳﺎﻝ  =۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ  ×۲۰/۰۰۰/۰۰۰ﺭﻭﺯ ۵

 ﻣﺜﺎﻝ  : ۵ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻋﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ
۱/۰۰۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺳﺖ .ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻭﺻﻮﻝ ﺭﺍ  ۲ﺭﻭﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ .ﺑﺎ ﻓﺮﺽ  %۱۵ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ،ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ-
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ﺭﻳﺎﻝ
۱۰/۵۰۰/۰۰۰
ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ
% ۱۵ × ۲ ×۳۵/۰۰۰/۰۰۰
۱/۰۰۰/۰۰۰
ﻫﺰﻳﻨﻪ
۹/۵۰۰/۰۰۰
ﻣﺰﻳﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﻲ



ﻣﺜﺎﻝ  : ۶ﺣﺪﻭﺩ  ۷ﺭﻭﺯ ﻃﻮﻝ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ ﻛﻪ ﭼﻚ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﻲ ،ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﭘﺴﺘﻲ ﺑﻪ  ۵ﺭﻭﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭﺻﻮﻝ
ﺷﺪﻩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ۵/۰۰۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ  %۱۲ﺍﺳﺖ .ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻘﺪﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﻲ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ:
ﺭﻳﺎﻝ  =۱۰/۰۰۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ  ×۵/۰۰۰/۰۰۰ﺭﻭﺯ ۲
ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ:
ﺭﻳﺎﻝ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ × %۱۲ =۱/۲۰۰/۰۰۰
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺳﺖ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ:

ﺏ( ﻋﻘﺐ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﻘﺪﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ

 .۱ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﺍﺕ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺮﺍﺕ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﺴﺖ.
 .۲ﭘﺴﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﭼﻚ ﻳﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭﺩﺳﺖ
 .۳ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ
 .۴ﺭﻳﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺴﻴﻪ
 .۵ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺻﻔﺮ

 .۶ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻬﺎ

 ﻣﺜﺎﻝ  : ۷ﻫﺮ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۵۰ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﭼﻚ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  ۳ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﺪ ﻣﻲ
ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ  %۰/۰۳۸۴ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﺄﺧﻴﺮ
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺟﻮﻩ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ) .ﺑﻬﺮﻩ ﺳﺎﻻﻧﻪ (%۱۴
ﺭﻳﺎﻝ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ × %۰/۰۳۸۴ × ۳ =۵۷/۶۰۰
ﺑﻬﺮﻩ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ:
ﺭﻳﺎﻝ ۵۷/۶۰۰ × ۲۶ =۱/۴۹۷/۶۰۰
 ،ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ:
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻓﻌﺎﺕ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻧﻘﺪﻱ
ﻣﺪﻟﻬﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ )ﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ(
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻝ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ »ﺑﺎﻣﻮﻝ« ﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻜﺎﺭ ﺑﺮﺩ .ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻛﺮﺩﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ  +ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ = ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ

 :Cﻣﺒﻠﻎ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ.
 :Fﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ،
 :Rﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ )ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ(
 :Tﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ )ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ(

ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ) * (Cﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ:

 ﻣﺜﺎﻝ  : ۸ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﺁﻥ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ ﺍﺳﺖ ۳ ،ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ
ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ %۱۸ ،ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺽ ﻳﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ۵۰.۰۰۰
ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺳﺖ :ﺍﻟﻒ( ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ،ﺏ( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻧﻘﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ
ﻧﻘﺪ.
ﺍﻟﻒ( ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ:

ﺏ( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻧﻘﺪ:

ﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﺪﻟﻬﺎﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ،ﻣﺪﻝ ﻣﻴﻠﺮ ﻭ ﺍﻭﺭ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺭﻭﺵ ﺑﺎﻣﻮﻝ
ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﻴﻠﺮ ﻭ ﺍﻭﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ
ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻱ  Lﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ * ، Cﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ،ﻳﻌﻨﻲ
*  uﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻲ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ:

ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ،ﻳﻌﻨﻲ * ،uﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ:

ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ:

 ﻧﻜﺘﻪ  : ۷ﻣﺰﻳﺖ ﺭﻭﺵ ﻣﻴﻠﺮ-ﺍﻭﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺛﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﺧﺎﻟﺺ
ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺕ ﻧﻘﺪﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ،ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺭﻙ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ.
 ﻧﻜﺘﻪ  : ۸ﺭﻭﺵ ﻣﻴﻠﺮ-ﺍﻭﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ )ﻫﺮ ﭼﻪ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ( ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﻋﻤﺪﺗﺄ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﺴﻴﻪ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ .ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺑﻪ ﺩﻭ
ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻧﺪ (۱ :ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺧﺮﺩﻩ ﻓﺮﻭﺷﻲ (۲ ،ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺠﺎﺭﻱ )ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻲ
ﺩﻫﺪ(.
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮﻱ
ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ
ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻭﺛﻴﻘﻪ

ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻣﺪﻳﺮﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ

ﺭﻭﺵ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ
ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﺮﻭﺵ

ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻧﻘﺪﻱ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺨﻔﻴﻒ

ﻧﻮﻉ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ



ﻧﻜﺘﻪ  : ۹ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ،ﺁﻏﺎﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺖ.



ﻧﻜﺘﻪ  : ۱۰ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ .ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﻭﺭﻩ
ﮔﺮﺩﺵ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺴﺎﻭﻱ ،ﻫﺮﭼﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﻢ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.



ﻧﻜﺘﻪ  : ۱۱ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺳﺖ .ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻳﻚ ﻣﺸﺘﺮﻱ.
ﻭﺟﻮﻩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ:
ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ )ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﺴﻴﻪ( ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺰﺩ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍﻛﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﺴﻴﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺍﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭﺟﻮﻩ ﻻﺯﻡ ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﻢ:
 .۱ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﺵ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ) ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻨﺪﺑﺎﺭ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ( ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ:

 .۲ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ )ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﺴﻴﻪ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﺵ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ(
 .۳ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ )ﺩﺭﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ × ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ(،
ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻴﻢ.

 ﻣﺜﺎﻝ  : ۹ﻓﺮﻭﺵ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۲/۴ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ،ﻣﺪﺕ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﺴﻴﻪ  ۶۰ﺭﻭﺯﻩ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻐﻴﺮ  ۸۰ﺩﺭﺻﺪ
ﺑﻬﺎﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ .ﭼﻘﺪﺭ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻴﻢ.
ﮔﺮﺩﺵ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ۳۶۰ ÷ ۶۰ = ۶

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ÷ ۶ = ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰

ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﺿﺎﻓﻲ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ × %۸۰ = ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰

 ﻣﺜﺎﻝ  : ۱۰ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻛﺎﻻﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﺮﻁ ﻧﺴﻴﻪ  ۶۰ﺭﻭﺯﻩ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺷﺪ .ﻓﺮﻭﺵ ﻧﺴﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۵۰۰ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۳۰ﺭﻭﺯ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﺍﺭﺩ .ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ:

 ﻣﺜﺎﻝ  : ۱۱ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻳﻚ ﻛﺎﻻ %۴۰ ،ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﺁﻥ  %۱۲ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ  ۹۰ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﺴﻴﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ۴۰ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻻ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ:
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ

۴۰ × ۳ = ۱۲۰

ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ

 ۱۲۰ × (%۴۰ + %۱۲) =۶۲/۴ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ

 ﻣﺜﺎﻝ  : ۱۲ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺷﺮﻛﺘﻲ  ۷۰ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،%۴۰
ﺳﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ  ،%۱۰ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻻ  %۳ﻭ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﻓﺮﻭﺵ  % ۸ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ
ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ:
۷۰/۰۰۰/۰۰۰ × (%۴۰ + %۳ + %۸) =۷۰/۰۰۰/۰۰۰× %۵۱ =۳۵/۷۰۰/۰۰۰
ﺭﻳﺎﻝ
 ﻣﺜﺎﻝ  : ۱۳ﻓﺮﻭﺵ ﻧﺴﻴﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ  ۱۲۰ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ،ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ  ۶۰ﺭﻭﺯ ﻭ ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ %۸۰
ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳﺖ .ﺍﻟﻒ( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ؛ ﺏ( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ
ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ:
ﺍﻟﻒ(

ﺏ(

ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ =۲۰ × %۸۰ =۱۶

× ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ= ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﻩ ﻭﺻﻮﻟﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻱ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ،ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.

ﺭﻳﺴﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ
ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:
 -۱ﺭﻳﺴﻚ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ،
 -۲ﺭﻳﺴﻚ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺸﺘﺮﻱ.
ﺍﮔﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎﺭﺍﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﮔﺮﻳﺰﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﻟﺬﺍ ﺭﻳﺴﻚ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺴﻮﺭﺍﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺯ
ﺩﺳﺖ ﻧﺪﺍﺩﻥ ﻣﺸﺘﺮﻱ ) ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ( ﺭﻳﺴﻚ ﻧﻮﻉ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﻳﺮﺩ ﻭ ﺭﻳﺴﻚ
ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ
ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺷﺎﻣﻞ:
 .۱ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
 .۲ﻛﺎﻻﻱ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ.
 .۳ﻛﺎﻻﻱ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎﻻﻱ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳﺖ.

 ﻧﻜﺘﻪ  : ۱۲ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻳﺮ ﺩﺍﺭﺩ:
 .۱ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﺎﻻﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ
 .۲ﺩﺭﺻﺪ ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﺍﺯ ﻛﻞ ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ
 ﻧﻜﺘﻪ  : ۱۳ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺮﻭﺵ ،ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ،ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺩﻭﺍﻡ ﻛﺎﻻ.
 ﻧﻜﺘﻪ  : ۱۴ﻛﺎﻻﻱ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ.
 ﻧﻜﺘﻪ  : ۱۵ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺎﻻﻱ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺩﻭﺍﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺳﺖ.
ﻫﺪﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ،ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ
ﺍﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ
ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﺪﺩ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻫﺪﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ،ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﺳﺖ.
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮﺩ:
ﺏ( ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ.
ﺍﻟﻒ( ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ،

ﺍﻟﻒ( ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ
ﺍﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ،ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ،ﺑﻴﻤﻪ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺭﺍﻛﺪ ﺷﺪﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ) ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ( ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﺎﺳﺪ
ﺷﺪﻥ ﻛﺎﻻ ﺍﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

 = Aﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ
 = Nﺩﻓﻌﺎﺕ ﺳﻔﺎﺭﺵ

 = Rﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
 = Qﻣﻘﺪﺍﺭ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺳﻔﺎﺭﺵ
 = Iﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﻻ

ﺏ( ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ
ﺍﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ
ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﺮﻛﺖ ،ﺍﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻧﻴﺰ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﻻ ﻧﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮﺽ ﺷﻮﺩ:
 = Sﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺳﻔﺎﺭﺵ

ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ :

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ  +ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ = ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺯﻳﺮ ،ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ) (Aﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮﺱ ﺩﺍﺭﺩ.



ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ،ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻔﺎﺭﺷﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ .ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ )ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ( ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ .ﺑﺮﺍﻱ
ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﻣﺸﺘﻖ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ.

ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﻓﻮﻕ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ) (EOQﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.
 ﻣﺜﺎﻝ  : ۱۴ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ،ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻛﻨﻴﺪ.
 = ۵۰۰ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ R

ﻭ

ﺭﻳﺎﻝ I = ۴

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻃﻲ ﻣﺎﻩ:
ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ  ۶ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺒﺎﺭ )

( ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﻭ

ﺭﻳﺎﻝ S = ۴۰

 ﻣﺜﺎﻝ  : ۱۵ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻫﻲ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻛﻴﻒ ﺭﺍ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﺪ .ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻫﺮ ﻛﻴﻒ
۴۵/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲/۰۰۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺳﻔﺎﺭﺵ۱۰۰/۰۰۰
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ  ۵۰ﻛﻴﻒ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ  ۴۰ﻛﻴﻒ
ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺳﺖ:
R = ۵۰ × ۱۲ = ۶۰۰

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ  ۳۰ﺭﻭﺯ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ )

ﻭ

ﺭﻳﺎﻝ S = ۰۰۰/۱۰۰

( ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.

ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﻮﺭﻣﻲ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﺪﻥ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ  ،EOQﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.

ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ

ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﻻﻱ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﺩ .ﺑﺮﺍﻱ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﻮﺩ .ﺳﻄﺢ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻳﺎ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻧﺒﺎﺭ،
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻳﻚ ﻗﻠﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻛﺎﻻ × ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻱ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ × ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻛﺎﻻ × ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ = ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺒﻮﺩ

 ﻣﺜﺎﻝ  : ۱۶ﻣﺼﺮﻑ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ ۱۰۰/۰۰۰ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺳﺖ .ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ۱۰/۰۰۰ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻛﺎﻻ ۱/۰۰۰ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ،ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻃﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭ ﻧﻘﻄﻪ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﻔﺎﺭﺵ )ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،% ۳۰
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ  ۲۳۰ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ  ۵۰۰ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺳﺖ.
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ × ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ = ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻛﺎﻻ

ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﻔﺎﺭﺵ:
ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ،ﺳﻄﺤﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ،ﺳﻔﺎﺭﺵ
ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻄﺢ ،ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.

ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ  = Lﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻭ  = Fﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻛﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﻣﺜﺎﻝ  : ۱۷ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ،ﻧﻘﻄﻪ ﻱ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:
ﻭﺍﺣﺪ EOQ = ۷۵

ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ S =۲/۰۰۰
ﻣﺎﻩ =۰/۲۵

=L

)ﺩﺭ ﺳﻄﺢ  %۱۰ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻛﺎﻻ( F =۱/۲۹

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ،
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﻨﮕﺎﻡ )(JIT
ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ،
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ .ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﻬﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺭﺍﻛﺪ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺍﺳﺖ .ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ .ﺍﻳﻦ
ﺭﻭﺵ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺳﺎﺯﻱ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎﻱ ﮊﺍﭘﻦ ﺑﻜﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺍﺳﺖ؛ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺩﻻﻳﻞ ﺁﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﻧﺪﻙ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻓﻀﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﻭ
ﺭﺍﻛﺪ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺭﻭﺵ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﻨﮕﺎﻡ:
 (۱ﺣﺬﻑ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ
 (۲ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 (۳ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺴﺘﻤﺮ
 (۴ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺭﻭﺵ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﻨﮕﺎﻡ
 .۱ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ
ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻭ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ
 .۲ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ
 .۳ﻛﺎﻫﺶ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ
 .۴ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ



ﻣﺜﺎﻝ  : ۱۸ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻧﻘﺪ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ۱۲،۱۹،۱۵ﻭ )۱۷ﺟﻤﻌﺄ (۶۳
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻄﻠﻮﺑﺴﺖ :ﺍﻟﻒ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻧﻘﺪ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ،ﺏ( ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺳﺎﻻﻧﻪ  %۱۵ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻧﻘﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ؟
ﺟﻮﺍﺏ :ﺍﻟﻒ(
ﺏ(

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ

ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﻫﻨﺪ .ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻫﺎ ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺟﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎﺭﺍﻧﻪ )ﻳﺎ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮ( ﻳﺎ ﺟﺴﻮﺭﺍﻧﻪ )ﻳﺎ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ( ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻮﺩ .ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ
ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ (۱ :ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎﺭﺍﻧﻪ )ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ
ﭘﺬﻳﺮ( (۲ ،ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻫﺎﻱ ﺟﺴﻮﺭﺍﻧﻪ )ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ(

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺟﺎﺭﻱ:

 .۱ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎﺭﺍﻧﻪ :ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺟﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺍﺭﺩ:
ﺍﻟﻒ( ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺟﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﺏ( ﻛﺎﻫﺶ ﺭﻳﺴﻚ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻳﺎ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻧﻘﺪ.
 .۲ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺟﺴﻮﺭﺍﻧﻪ :ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻛﻤﺘﺮ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺟﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺍﺭﺩ:
ﺍﻟﻒ( ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺟﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﺏ( ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻳﺴﻚ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺪﻫﻴﻬﺎ.
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﺪﻫﻲ ﺟﺎﺭﻱ
 .۱ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎﺭﺍﻧﻪ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ،
ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻭﺍﻡ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻭﺍﻣﻬﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎﺭﺍﻧﻪ ﺗﺮ،
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺍﺭﺩ:
ﺍﻟﻒ( ﺭﻳﺴﻚ »ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺪﻫﻲ« ﻭ ﻳﺎ ﺭﻳﺴﻚ »ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ« ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ.
ﺏ( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
 .۲ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺟﺴﻮﺭﺍﻧﻪ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ
ﻭﺍﻣﻬﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﻭ ﻛﻤﺘﺮﺍﺯ ﻭﺍﻣﻬﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ،ﻛﻪ ﺩﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺩﺍﺭﺩ:
ﺍﻟﻒ( ﺭﻳﺴﻚ »ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺪﻫﻲ« ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺏ( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻛﻢ

ﺟﺴﻮﺭﺍﻧﻪ

ﺟﺴﻮﺭﺍﻧﻪ

ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ

ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ

ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎﺭﺍﻧﻪ

ﺯﻳﺎﺩ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﺪﻫﻲ ﺟﺎﺭﻱ

ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ

ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ

ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎﺭﺍﻧﻪ

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺟﺎﺭﻱ

ﺷﻜﻞ  : ۳-۴ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻫﺎﻱ ﺟﺴﻮﺭﺍﻧﻪ ﻭ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎﺭﻧﻪ

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻡ ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺣﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ
ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯼ
ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﯽ

ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ

ﻭﺍﻡ ﻫﺎﯼ
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ
ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﮐﺎﻻ
ﭘﻴﺶ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻫﺎ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﻮﻕ
ﺍﺭﺯﺵ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﯽ
ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭ
ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﻫﺎ
ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ
ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ
ﺍﺟﺎﺭﻩ
ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ

ﺑﺪﻫﯽ

ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺮﺿﻪ ٬ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ

ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ
ﺳﻬﺎﻡ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﺳﻬﺎﻡ

ﺳﻮﺩ

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ:

ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻓﺼﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺩﺍﻳﻤﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.

 ﻧﻜﺘﻪ  : ۱۶ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭﮔﺮﺩﺵ ﺧﺎﻟﺺ ،ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻧﻜﺘﻪ  : ۱۷ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ:
 .۱ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ  :ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭﺍﻡ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻭﺍﻡ ﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﻮﺭﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﺮﺥ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺁﺗﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
 .۲ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ  :ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻳﻚ ﻭﺍﻡ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ،ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ
ﻭﺍﻡ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻭﺍﻡ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﻨﺪ .ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻭﺍﻡ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ،ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۳ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ :ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭﺍﻡ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻭﺍﻡ ﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺍﺳﺖ .ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻧﺮﺥ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺮﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ،ﻧﻮﺳﺎﻥ ﻧﺮﺧﻬﺎﻱ ﺑﻬﺮﻩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﺪﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ
ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ:

 .۱ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺠﺎﺭﻱ
 .۲ﻭﺍﻡ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻜﻲ

 .۳ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺗﺠﺎﺭﻱ)ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺮﺿﻪ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ(
 .۴ﻭﺍﻡ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺠﺎﺭﻱ
 .۵ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ
 .۶ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ:

 (۱ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ

 (۲ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺩﺭﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
 (۳ﺭﻳﺴﻚ؛ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭﺟﻮﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺽ ﺁﺗﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.
 (۴ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎ؛ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ،ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻳﺎ ﻟﺰﻭﻡ
ﺣﻔﻆ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ.
 (۵ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮﻱ
 (۶ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﻟﻲ

 (۷ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ

 (۸ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺷﺮﻛﺖ

(۹ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ

 -۱ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺠﺎﺭﻱ

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﺴﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﺪﻫﻲ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ
ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﻳﺎ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ ﺗﺠﺎﺭﻱ ،ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

 ﻧﻜﺘﻪ  : ۱۸ﭼﻮﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﺎﺩﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ،ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻧﻜﺘﻪ  : ۱۹ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻳﺎ ﻛﺎﻻ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻧﻜﺘﻪ  : ۲۰ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺠﺎﺭﻱ:

 (۱ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ
 (۳ﻋﺪﻡ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻭﺛﻴﻘﻪ

 (۲ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ  :ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻬﺮﻩ ﺿﻤﻨﻲ
 (۴ﻋﺪﻡ ﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭﺍﻥ

* ﻋﻴﺐ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ،ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺘﻮﺭﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻧﻘﺪﻱ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺠﺎﺭﻱ:

 .۱ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ،

 .۲ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻫﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻮﺩ.
 .۳ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻧﻘﺪﻱ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ.
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻧﻘﺪﻱ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻧﻘﺪﻱ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺯﻳﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:
 : iﺩﺭﺻﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻧﻘﺪﻱ
 : nﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺴﺎﺏ
 : dﺩﻭﺭﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.



ﻣﺜﺎﻝ  : ۱۹ﺍﮔﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ » ۲/۱۰ﺧﺎﻟﺺ  «۳۰ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻧﻜﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﺪ ﻧﺮﺥ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﭼﻨﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ؟

 ﻧﻜﺘﻪ  : ۲۱ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﻟﺺ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:

 -۲ﻭﺍﻡ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻜﻲ
ﻭﺍﻡ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻭﺍﻡ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮﺧﻼﻑ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺠﺎﺭﻱ ،ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ .ﺯﻳﺮﺍ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﺍﻡ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺍﻡ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻭﺍﻡ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ،ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻛﻨﺪ .ﻭﺍﻡ ﻫﺎ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﻬﺮﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻡ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ،ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﭘﺎﻳﻪ
ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

 ﻧﻜﺘﻪ  : ۲۲ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺮﺥ ﭘﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻧﺮﺥ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻧﻚ :

ﻭﺍﻣﻬﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺛﻴﻘﻪ :ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻭﺍﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺎﻟﻲ ،ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ
ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﻘﺪﻱ ﺳﺮﻳﻊ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﻋﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻭﺍﻡ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﻡ ﺑﺎ ﻭﺛﺒﻘﻪ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻳﻜﺠﺎ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻮﺩ.

ﻭﺍﻣﻬﺎﻱ ﺑﺎ ﻭﺛﻴﻘﻪ :ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻭﺍﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﺍﻳﻦ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ،ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻳﺎ ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎﻧﻜﻲ )ﺣﺪﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ( :ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻡ
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺨﺺ .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﻱ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻮﺩﻱ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﺩ.ﺍﻳﻦ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ،ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﻭﺍﻡ ﺍﺳﺖ .ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺆﺛﺮ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭﺍﻡ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 ﻧﻜﺘﻪ  : ۲۳ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:

 .۱ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﺍﺳﻤﻲ .۲ ،ﺗﻌﺪﺍﺩﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ .۳ ،ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻛﻪ ﻭﺍﻡ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺍﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،
 .۴ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺟﺒﺮﺍﻧﻲ ۵ ،ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺯ ﻭﺍﻡ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺟﺒﺮﺍﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻱ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

 ﻧﻜﺘﻪ  : ۲۴ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ:

ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻡ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﺰﻳﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

 ﻧﻜﺘﻪ  : ۲۵ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺍﺳﺖ.
 ﻣﺜﺎﻝ  : ۲۰ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎﻧﻜﻲ  ۲۰۰ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺽ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ % ۱۲
ﻣﺎﻧﻨﺪﻩ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ  % ۱۰ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،
 ۱۰۰ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺳﺖ .ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ:

ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ

%۱۲ × ۲۰۰ + %۱۰ ×۱۰۰ = ۲۴ + ۱۰ = ۳۴

 ﻣﺜﺎﻝ  : ۲۱ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺎﻧﻜﻲ  ۸ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺟﺒﺮﺍﻧﻲ  ۲۵ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ
ﻣﺆﺛﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ؟

ﺩﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﻓﻮﻕ ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻡ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺗﻨﺰﻳﻠﻲ ﻛﺴﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ:

-۳ﻭﺍﻡ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ:

ﻭﺍﻡ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ،ﻭﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﻣﺰﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻭﺍﻡ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮﺩ.

 ﻣﺜﺎﻝ  :۲۲ﺷﺨﺼﻲ ﻭﺍﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۳۰ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ  %۱۶ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ
ﺳﺎﻝ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﺪ .ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ) ۴/۸ ،(۳۰ × %۱۶ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﺆﺛﺮ %۱۶ﺍﺳﺖ.

 ﻣﺜﺎﻝ  :۲۳ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻭﺍﻡ ﺗﻨﺰﻳﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺒﻠﻎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺷﺨﺺ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻡ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ:
ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻡ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ:

 = ۳۰ – ۴/۸ = ۲۵/۲ﺑﻬﺮﻩ – ﺍﺻﻞ ﻭﺍﻡ = ﺧﺎﻟﺺ ﻭﺟﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﻭﺍﻡ

ﻣﺜﺎﻝ  : ۲۴ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻟﻒ ﻭﺍﻡ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ  %۲۰ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﺏ ﻭﺍﻡ
ﺗﻨﺰﻳﻠﻲ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ  %۱۹ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﺆﺛﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ؟
 = %۲۰ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻟﻒ

ﻭﺍﻡ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻟﻒ ،ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻱ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﻡ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺎﻧﺪﻩ
ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﺮﺛﺮ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

 ﻣﺜﺎﻝ  : ۲۵ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﺆﺛﺮ ﻳﻚ ﻭﺍﻡ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ  ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﺍﺳﻤﻲ  %۱۹ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ  %۱۵ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ؟

 ﻣﺜﺎﻝ  : ۲۶ﺣﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ  ۴۰ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ  %۱۳ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺷﺪﻩ ﻭ  %۱۰ﺗﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻛﻨﺪ .ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺍﻡ  %۱۸ﻭ
ﺷﺮﻛﺖ  ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺽ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻡ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ؟
%۱۳ × ۲۷/۵ = ۳/۵۷۵

%۱۰× ۱۲/۵ = ۱/۲۵
۴/۸۲۵

 -۴ﻭﺍﻡ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺠﺎﺭﻱ:

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺭﻭﻱ
ﺁﻭﺭﺩ .ﻭﺍﻡ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻮﺩﻩ ،ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺍﻱ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭﺍﻡ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺣﻴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ،ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ
ﻫﺎﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺮﻳﺪﻫﺎﻱ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﮔﺎﻫﻲ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺽ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
 -۵ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺗﺠﺎﺭﻱ:

ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺩﻩ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻢ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻭﺍﻡ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ،ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺗﻨﺰﻳﻠﻲ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
ﺳﻔﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻨﺰﻳﻠﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺁﻥ
ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﺳﻤﻲ ﺳﻨﺪ ﻛﺴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭﻟﻲ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ
ﺍﺳﻤﻲ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ .ﻋﺪﻡ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻭﺛﻴﻘﻪ ،ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﺎﻟﻲ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻭﺭﺍﻕ ،ﺍﺯ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺍﺯ
ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.



ﻣﺜﺎﻝ  :۲۷ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ  ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ  %۱۳ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺷﺪ .ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ
ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ۱۰۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺳﺖ .ﻧﺮﺥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:
ﺑﻬﺮﻩ )(۵۰.۰۰۰.۰۰۰ × %۱۳

۶.۵۰۰.۰۰۰

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﺮﻭﺵ )(۱۰۰.۰۰۰ × ۶

۶۰۰.۰۰۰

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻫﺰﻳﻨﻪ

۷.۱۰۰.۰۰۰

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺗﺠﺎﺭﻱ

ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:
 -۱ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻓﺼﻠﻲ
 -۲ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺩﺍﺋﻤﻲ

 -۳ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻠﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
 -۴ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺍﻡ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻜﻲ

ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﺯﻳﺮﺍ:
ﺍﻭﻻً  :ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺍﻱ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﺪ.

ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻤﻮﺩ.

ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺍﻣﻬﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ.

ﺭﺍﺑﻌﺎً :ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﺭﺍ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﺧﻮﺏ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ
ﺍﺳﺖ.
ﻧﻜﺘﻪ :ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ،ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ.
 -۶ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ
ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﻭﻗﺘﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ:
 .۱ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ،ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺑﺪﻫﻲ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۲ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻗﻮﻱ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۳ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺯﻳﺎﺩ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 .۴ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ.

 ﻧﻜﺘﻪ  : ۲۶ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ ﻭ ﻳﺎ ﮔﺮﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺻﻮﺭﺕ
ﮔﻴﺮﺩ .ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ ،ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ،ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﺲ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭ ﺭﻳﺴﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺰﺍﺑﺎﻱ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ:
 -۱ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ
 -۲ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ
 -۳ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﺎﻣﻞ
 -۴ﭘﻴﺶ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻓﺼﻠﻲ
 -۵ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ:
 -۱ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ
 -۲ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺭ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ
 -۳ﻧﺎﺭﺍﺿﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺻﻮﻝ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻮﻕ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻣﻞ.

ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﮔﺮﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ،ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭﺍﻡ ﺍﺯ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ۵۰ﺗﺎ  ۸۰ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺭﺍ ﻧﻘﺪﺍً ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻭﺍﻡ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ،ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺯﻳﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﮔﺮﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ:
 -۱ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ
 -۲ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻓﺼﻠﻲ
 -۳ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﻳﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺭ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ

ﻣﻌﺎﻳﺐ ﮔﺮﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ:
 -۱ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ
 -۲ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺷﺮﻛﺖ
 -۳ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﻳﺴﻚ ﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺩﺭ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﺪ.

 ﻣﺜﺎﻝ  : ۲۸ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ۲۰ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  %۸۰ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ  %۱۴ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻋﺎﻣﻞ ۱/۵ ،ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ
ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﻋﺎﻣﻞ )(%۱/۵×۲۰×۱۲

۳/۶

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭﺍﻡ )(%۱۴×۲۰×%۸۰

۲/۲۴

ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ

۵/۸۴



ﻣﺜﺎﻝ  : ۲۹ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ  ۵۰۰ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻﻱ ﺧﻮﺩ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻭﺟﻮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ  %۹۰ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ  %۱۶ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ  ۴/۰۰۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺳﺖ .ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:
ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﻋﺎﻣﻞ )

× (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ × %۹۰ × %۱۶

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭﻱ

۱۸.۰۰۰.۰۰۰
۴.۰۰۰.۰۰۰
۲۲.۰۰۰.۰۰۰

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻫﺰﻳﻨﻪ

 ﻣﺜﺎﻝ  :۳۰ﺷﺮﻛﺘﻲ  ۷ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ  %۱۹ﻗﺮﺽ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺍﮔﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻛﺴﺮ ﺷﻮﺩ ﻣﻄﻠﻮﺑﺴﺖ:
ﺍﻟﻒ( ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ؛ ﺏ( ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻱ ﻣﺆﺛﺮ

ﺟﻮﺍﺏ :ﺍﻟﻒ(

ﺭﻳﺎﻝ  = ۷/۰۰۰/۰۰۰ × %۱۹ = ۱/۳۳۰/۰۰۰ﺑﻬﺮﻩ
ﺭﻳﺎﻝ
ﺏ(

 = ۷/۰۰۰/۰۰۰ - ۱/۳۳۰/۰۰۰ = ۵/۶۷۰/۰۰۰ﺑﻬﺮﻩ – ﺍﺻﻞ ﻭﺍﻡ = ﺧﺎﻟﺺ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ



ﻣﺜﺎﻝ  :۳۱ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺎﻧﻚ
ﺍﻟﻒ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺭﺳﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺳﺖ  %۱۸ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺏ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻛﺴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ%۱۷
ﺍﺳﺖ .ﻛﺪﺍﻡ ﻭﺍﻡ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ؟
ﺟﻮﺍﺏ :ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻟﻒ( %۱۸
ﺑﺎﻧﻚ ﺏ(

ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻟﻒ ﻛﻢ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ.



ﻣﺜﺎﻝ  : ۳۲ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻣﺒﻠﻎ  ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺍﻡ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﺍﺳﻤﻲ  %۲۲ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩ .ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ
 %۱۲ﺍﺳﺖ .ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﺆﺛﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺍﻟﻒ( ﺩﺭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ؛ ﺏ( ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻛﺴﺮ ﺷﻮﺩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺟﻮﺍﺏ :ﺍﻟﻒ(

ﺏ(



ﻣﺜﺎﻝ  :۳۳ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ  ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ  %۱۶ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ  ۲۰۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺳﺖ .ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﭼﻨﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ؟
ﺟﻮﺍﺏ:
ﺑﻬﺮﻩ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ

۱۲/۸۰۰/۰۰۰

۸۰/۰۰۰/۰۰۰ × %۱۶

۸۰۰/۰۰۰

)  ۴ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ × ( ۲۰۰/۰۰۰

۱۳/۶۰۰/۰۰۰

ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ

 ﻣﺜﺎﻝ  : ۳۴ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺳﺖ .ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ
ﻳﻚ ﺑﺎﺭ  ۲۵ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻳﻮ  %۷۵ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  %۱۸ﺑﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﻋﺎﻣﻞ  %۲ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ ﭼﻘﺪﺭ
ﺍﺳﺖ؟
ﺟﻮﺍﺏ:

ﺭﻳﺎﻝ

ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﻋﺎﻣﻞ

%۲× ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ×۶

۳/۰۰۰/۰۰۰

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻬﺮﻩ

%۱۸ × ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ × %۷۵

۳/۳۷۵/۰۰۰

ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ

۶/۳۷۵/۰۰۰



ﻣﺜﺎﻝ  : ۳۵ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ  ۲۵۰ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺎﻟﻲ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ
ﺍﺳﺖ .ﻭﺍﻡ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ  %۱۸ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻨﺰﻳﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ  %۲۰ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻋﺎﻣﻞ %۴
ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﺁﻥ  %۱۲ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۱/۰۰۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ  %۳ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ،ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ
ﺩﺍﺷﺖ .ﻛﺪﺍﻡ ﺭﺍﻩ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ :ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺍﻡ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ  ۲۵۰ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ:

ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ:

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:

ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﻡ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ:
ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﻬﺮﻩ

)(۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ × %۲۹

۷۲.۵۰۰.۰۰۰

ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؛ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ

)(۱.۰۰۰.۰۰۰ ×۱۲

۱۲.۰۰۰.۰۰۰

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ

)(۲۹۷.۶۱۱۹.۰۴۸ × %۳

۸.۹۲۸.۵۷۱

۹۳.۴۲۸.۵۷۱
ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ

ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ:
ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﻬﺮﻩ )(۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ × %۱۴/۳

۳۵.۷۵۰.۰۰۰

ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ )(۲۹۷.۶۱۹.۰۴۸ × %۴

۱۱.۹۰۷.۷۶۲

۴۷.۶۵۴.۷۶۲



ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺍﻡ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ:
 .۱ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻭﺍﻡ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻫﻴﭻ ﺭﻳﺴﻜﻲ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺧﺖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ،ﻭﺍﻡ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻫﻲ ﻭﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ.
 .۲ﻭﺍﻡ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻫﻴﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
 .۳ﻭﺍﻡ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﻣﻄﻠﻊ
ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ.
 .۴ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻭﺍﻣﻬﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﻭﺍﻡ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ،ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻛﺴﺮ ﺗﺨﻔﻴﻔﺎﺕ
ﻧﻘﺪﻱ ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎﻝ :ﺷﺮﻛﺘﻲ  ۱۵۰ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻣﻲ ﺳﭙﺎﺭﺩ ﺑﺎﻧﻚ  ۲۵ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺭﺍ
ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﺩ ۱۵ ،ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺨﻔﻴﻔﺎﺕ ﻧﻘﺪﻱ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻛﺎﻻ ﻛﺴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ
 ۷۵ﺩﺭﺻﺪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﻭﺍﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻮﺩ .ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻭﺍﻡ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ؟
ﺭﻳﺎﻝ

(۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰-۲۵.۰۰۰.۰۰۰)(۱-۰/۱۵)(۰/۷۵) = ۷۹.۶۸۷.۵۰۰

 .۷ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ،ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺍﻱ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ
ﻛﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
 .۱ﻧﻮﻉ،

 .۲ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻓﺮﻭﺵ،

 .۳ﺩﻭﺍﻡ ﻛﺎﻻ.

 ﻧﻜﺘﻪ  :۲۷ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ -۱ :ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺎﻻ،
 -۲ﺛﺒﺎﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ.

 ﻧﻜﺘﻪ  : ۲۸ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﺍﺳﺖ ،ﻟﺬﺍ ﺍﻳﻦ
ﺭﻭﺵ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮﺍﻥ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺍﺳﺖ.

 ﻣﺜﺎﻝ  :۳۶ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ  ۵۰۰ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻﻱ ﺧﻮﺩ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻭﺟﻮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ  %۹۰ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ  %۱۶ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ  ۴/۰۰۰/۰۰۰ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺳﺖ .ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻬﺮﻩ

)

× ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ × %۹۰ × %۱۶

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭﻱ

 ﻧﻜﺘﻪ  :۲۹ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻀﺎﻳﻒ ) ﻫﻢ ﺍﻓﺰﺍﻳﻲ( ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

۴/۰۰۰/۰۰۰

۲۲/۰۰۰/۰۰۰

 -۱ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ

 -۲ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ
 -۳ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

 ﻧﻜﺘﻪ  : ۳۰ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

ﺑﺎ ﺳﭙﺎس ﻓﺮاوان از ﺗﻮﺟﻪ ﺷ 
ﻋﺰﯾﺰان

تسم اهلل الزحمه الزحیم

ارسش سماوی پًل
Time value of money

استاد :خىاب آلای دکتز آتزيد
ارائٍ کىىذگان :محسه رحماوی ،ػلی خاللی ،سیذ امیز تالزسادٌ

۲

ف ل :5
ریاضیات مالی
 ارسش سماوی پًل یؼىی یک دالر امزيس ضما ،تیص اس یک دالری کٍ در آیىذٌ دریافت خًاَذ کزد ،ارسش دارد ي ػلت
ایىکٍ پًل دارای ارسش سماوی است تخاطز دخالت ػًامل متؼذدی ماوىذٌ ورز تُرزٌ ،ررًر ي ضرزایت الت رادی
است .

 )1تُزٌ مزکة یا ارسش آری

۳

 اگز مثلغی سزمایٍ گذاری ضًد خُت رؼییه سًد حاصلٍ تا محاسثٍ سیز ريتزي خًاَیم تًد
تاسدٌ  +اصل ; اصل ي تاسدٌ
وز تاسدٌ  xاصل  +اصل ; اصل ي تاسدٌ
(وز تاسدٌ  ) 1 +اصل ; اصل ي تاسدٌ
 ; P۱اصل ي تاسدٌ (ارسش آری)
 ; Pاصل (ارسش فؼلی)
 ; iوز تاسدٌ

) P1 = P ( 1 + i
اگز سًد دریافت وطًد ي مدذد سزمایٍ گذاری ضًد تزای محاسثٍ سًد در سال دي مؼادلٍ تٍ ضکل سیز می گزدد
) P2 = P1 ( 1 + i
) P2 = P ( 1 + i ) ( 1 + i
P2 = P ( 1 + i )2

تا رؼمیم ایه محاسثٍ اگز تخًاَیم اصل ي تاسدٌ حاصلٍ اس سزمایٍ گذاری را تزای nسال محاسثٍ کىیم خًاَیم داضت:
( 1 + i )n

Pn = P

 )1تُزٌ مزکة یا ارسش آری

۴

 ایه وًع تُزٌ تیان می کىذ کٍ اگز مثلغی سزمایٍ گذار کىیذ ي َز سال تا وز رضذ ثاتتی افشایص یاتذ ،پس اس  nسال کرل
يخًٌ ضما اس راتطٍ سیز محاسثٍ می ضًد:
n

 تُزٌ مزکة دارای  4فزض است:
 .۱وز تٍ طًر ساالوٍ است .
 .۲مذت تز حسة سال است

 .۳لطؼیت
 .۴ديرٌ َای سماوی

) Pn = P.(1 + i

 )1تُزٌ مزکة یا ارسش آری

۵

 اگز  (۱ + i )nرا تزاتز ػامل ارسش سماوی وا گذاری کىیم پس خًاَیم داضت

(ػامل ارسش سماوی) Pn = P

) ( CVIF

تزای سًُلت کار ي دستیاتی سزیغ تٍ وتیدٍ محاسثات خذيلی تٍ وا ضزیة ارسش آری طزاحی گزدیذٌ است
کٍ سطز َای آن  ;nديرٌ سماوی ي ستًن َای آن  ; iوز تاسدٌ است

تزای محاسثٍ ارسش آری کافیست ػذد حاصل اس رماطغ ديرٌ سماوی ي وز تاسدٌ را در ارسش فؼلی ضزب وماییم.
تزای مثال سًد سپزدٌ تزای پىح سال تا وز  %10تٍ ضکل سیز اس خذيل مزتًطٍ استخزاج می گزدد.

Pn = P

وکات:

۶

 وکتٍ  :1تایذ رًخٍ داضتٍ تاضثذ در استفادٌ اس ارش آری یکدا n ،ي  iتایذ متىاست تاضذ یؼىی اگز  nتٍ صًرت ساالوٍ در وظز
گزفتٍ ایذ ( i ،وز تُزٌ ) َم تٍ صًرت ساالوٍ تایذ استفادٌ کىیم .
 وکتٍ  :2رفايت تُزٌ مزکة ي تُزٌ سادٌ :تُزٌ مزکة یؼىی دریافرت تُرزٌ اس محرل تُرزٌ امرا در تُرزٌ سرادٌ ،تُرزٌ دریرافتی

سزمایٍ گذاری ومی ضًد ي تُزٌ صزفاً اس محل سزمایٍ گذاری ايلیٍ دریافت می ضًد.
 وکتٍ  :3اگز خزیان ومذی  Cدر سمان  mر دَذ ،ارسش آری آن در سمان  nاس راتطٍ سیز محاسثٍ می گزدد.
n−m

) FVn = Cm (1 + i

 وکتٍ  :4در فزمًل تُزٌ مزکة ( ارسش آری ) ،دي تزاتز ضذن وز تُزٌ مًخة می ضًدکٍ ارسش آری ،اس دي تزاتز تیطتز گزدد .

وکات:

۷

 وکتٍ َ :5ز چٍ وز تُزٌ تاال رز تاضذ ارسش آری تاال رز خًاَذ تًد
ي َز چٍ ديرٌ مذ وظز طًالوی رز تاضذ ارسش آری تیطتز
خًاَذ تًد .اررثاط وز  ،ديرٌ ي ارسش آری در ضکل ريتزي

مطخص گزدیذٌ است.

 وکتٍ مُم :لاػذٌ  :72در تزخی مًارد راٌ حل َای رمزیثی تزای سًُلت ي سزػت در پاسخگًیی يخًد دارد .یکی اس ایره مرًارد
لاػذٌ مذکًر می تاضذ .تزای محاسثٍ مذت یا وز در سماوی کٍ یک سزمایٍ کذاری دي تزاتز می ضًد می رًان اس ایره فزمرًل
استفادٌ کزد

72
وز

; مذت دي تزاتز ضذن مثلغ سزمایٍ کذاری

 ) 2ارسش آری الساط مسايی ( ارسش اری یک خزیان پزداختی ثاتت )
 اگز تخًاَیم ارسش آری چىذ رلم محاسثٍ ضًد می رًاویم ارسش آری َز یک را محاسثٍ کزدٌ ي وتیدٍ آوُا را تا َم خمغ کىیم

رلم 4

رلم 3

رلم 2

رلم 1

ارسش آری رلم 4
ارش آری رلم 3
ارسش آری رلم 2
ارسش آری رلم 1
مدمًع ارسش آری

تزای مثال اگز ارسش آری یک ديرٌ چُار سالٍ را تخًاَیم محاسثٍ کىیم

F۴ = P۱ ( ۱ + i )۳ + P۲ ( ۱ + i )۲ + P۳ ( ۱ + i )۱ +P۴ ( ۱ + i )۰

تا رؼمیم ػثارت تاال تٍ فزمًل سیز می رسیم

Fn = P ۱ ( ۱ + i )n - ۱ + P ۲ ( ۱ + i )n - ۲ + …+ P n ( ۱ + i )n - n

۸

 ) 2ارسش آری الساط مسايی ( ارسش اری یک خزیان پزداختی ثاتت )
 فزمًل مذکًر را می رًان تٍ ضکل سیز وًضت

 اگز فزض کىیم  Ptیک ػذد ثاتت تاضذ کٍ آن را تزاتز  Aدر وظز تگیزیم خًاَیم داضت

 تا تُزٌ گیزی اس استمزای ریاضی می رًان اثثات کزد ػثارت فًق تزاتز است تا

۹

 ) 2ارسش آری الساط مسايی ( ارسش اری یک خزیان پزداختی ثاتت )
 اگز در یک سزمایٍ گذاری طی  nسال اس سال صفز سالیاوٍ  Aریال سزمایٍ گذاری ضًد ارسش آری يخًٌ مذتًر ػثاررست اس:

۱۰

 ) 2ارسش آری الساط مسايی ( ارسش اری یک خزیان پزداختی ثاتت )
 اگز ضزیة ارسش آری الساط مسايی را تزاتز مؼادلٍ ريتزي فزض کىیم
می رًاویم تزای سًُلت کار ي دستیاتی سزیغ تٍ وتیدٍ محاسثات اس خذيلی تٍ وا ضزیة ارسش آرری السراط مسرايی اسرتفادٌ
وماییم کٍ سطز َای آن  ;nديرٌ سماوی ي ستًن َای آن  ; iوز تاسدٌ است

۱۱

 ) 3ارسش فؼلی ( حال ) PV
تٍ خاطز داریذ کٍ داضتیم ( 1 + i )n

Pn = P

۱۲

اس ایه مؼادلٍ می رًان وتیدٍ گزفت

Pn
(۱ + i)n

= Pلذا

 اگز لزار تاضذ در آیىذٌ يخًَی را دریافت کىیذ ،ارسش حال ایه يخًٌ ،ارسش فؼلی وا دارد ي اس راتطٍ سیز محاسثٍ می ضًد:

) Pn ( FVn
n

 :i وز رىشیل یا وز َشیىٍ سزمایٍ ؛

:nمذت

) (1 + i

= PV

) P:n ( FVnيخًَی است کٍ لزار است در آیىذٌ دریافت کىیذ:
ػامل ارسش فؼلی

= = PVIFi ,n

1

n

) (1 + i

 ) 3ارسش فؼلی ( حال ) PV

 اگز ضزیة ارسش فؼلی را تزاتز مؼادلٍ ريتزي فزض کىیم
می رًاویم تزای سًُلت کار ي دستیاتی سزیغ تٍ وتیدٍ محاسثات اس خذيلی تٍ وا ضزیة ارسش آرری السراط مسرايی اسرتفادٌ
وماییم کٍ سطز َای آن  ;nديرٌ سماوی ي ستًن َای آن  ; iوز تاسدٌ است

۱۳

وکات:

۱۴

 وکتٍ  :6تایذ رًخٍ داضتٍ تاضیذ در استفادٌ اس ارسش فؼلی َماوىذ ارسش اری n ،ي  iتایذ متىاسة تاضذ یؼىی اگز n
( مذت ) را تٍ صًرت ساالوٍ در وظز گزفتٍ ایذ ( i ،وز تُزٌ ) َم تٍ صًرت ساالوٍ تایذ در وظز گزفت .
 وکتٍ  :7راتطٍ تیه ارسش فؼلی ي وز رىشیل مؼکرً
می یاتذ ي تزػکس .

اسرت  .یؼىری ترا افرشایص ورز رىشیرل ،ارسش فؼلری کراَص

 وکتٍ  :8ارسش فؼلی يخًَی کٍ در سال صفز دریافت می ضًد تا خًد يخًٌ مسايی است:

= Pn

Pn

) (1 + i

0

= PV

 ) 4ارسش فؼلی ( حال ) الساط مسايی
 در صًرری کٍ اس ايلیه سال در پایان َز سال ،سالیاوٍ  Aریال دریافت کىیم ( طی  nسال ) ارسش فؼلی الساط مسايی اس
راتطٍ سیز محاسثٍ می ضًد:

۱۵

 ) 4ارسش فؼلی ( حال ) الساط مسايی
 اگز ضزیة ارسش فؼلی را تزاتز مؼادلٍ ريتزي فزض کىیم

می رًاویم تزای سًُلت کار ي دستیاتی سزیغ تٍ وتیدٍ محاسثات اس خذيلی تٍ وا ضزیة ارسش آرری السراط مسرايی اسرتفادٌ
وماییم کٍ سطز َای آن  ;nديرٌ سماوی ي ستًن َای آن  ; iوز تاسدٌ است

۱۶

وکات:

۱۷

 وکتٍ  :9در مًاردی ماوىذ پزداخت حك تیمٍ ،پزداخت َا در اتتذای َز ماٌ صًرت می گیرزد ایره خزیران پزداختری را خزیران
پزداختی حال یا سز ف لی می گًیىذ در ایه حالت در َمٍ فزمًلُای ارسش آرری ي ارسش فؼلری یرک تُرزٌ اضرافی ( ) 1 + i
ضزب می ضًد:


n

i
(
1
+
)
− 1
 ( 1 + r ),FVAn = A

) (1+ r

i





1

1
−
n

1
+
i
(
)
( PVAn ) = A 
i



پس اوذاس تزای تاسوطستگی:
 فؼالیت صىذيق َای تاسوطستگی ایه است کٍ مثالغی را تٍ طًر الساط سالیاوٍ دریافت کىىرذ ي سرپس ،اس سرال مؼیىری
تزای  nسال مثلغی را پزداخت کىىذ .
 تزای حل ایه مسایل اتتذا تایذ ارسش آری ياریشی َا را در مذت مطرخص محاسرثٍ کرزد سرپس ترا رًخرٍ ترٍ ارسش فؼلری
الساط مسايی مستمزی ساالوٍ را تذست آيرد.

۱۸

الساط مادا الؼمز ( خزیان درآمذی وامحذيد یا کىسًل )
 وکتٍ  :10اگز لزار تاضذ ساالوٍ مثلغ  cریال تزای َمیطٍ در پایان َرز ديرٌ دریافرت کىیرذ ،ارسش فؼلری السراط مسرايی
ساالوٍ  Cریال تا وز  iتٍ ضزح سیز است:
c
= PV
i
 وکتٍ  :11در راتطٍ فًق چىاوچٍ پزداخت َا در آغاس َز ديرٌ صًرت گیزد ،ارسش فؼلی الساط مسايی تزاتز است تا:
( c( 1 + i
i

= PV

 وکتٍ  :12اگز خزیان َای ومذ مسايی مذا الؼمز در پایان َز ديرٌ ،اس سال nا ضزيع ضًد ،ارسش فؼلی السراط مسرايی
مشتًر اس راتطٍ سیز محاسثٍ می ضًد:
c
i
= PV
( 1 + i )n −1

۱۹

الساط مادا الؼمز ( ري تٍ رضذ )

۲۰

 اگز خزیان َای ومذ در پایان َز ديرٌ مادا الؼمز تا وز ثاتتی رضذ کىىذ ،ارسش فؼلی ایره خزیران َرای ومرذ اس راتطرٍ سیرز
محاسثٍ می ضًد:
c
= PV
i−g
 وکتٍ  :13در راتطٍ فًق چىاوچٍ خزیان َای ومذ در اتتذای َز ديرٌ صًرت گیزد ،ارسش فؼلی ایه خزیان َای ومذ اس راتطٍ سیز
محاسثٍ می ضًد:

) c( 1 + i
i−g

= PV

الساط مؼمًلی ري تٍ رضذ

۲۱

 در صًرری کٍ خزیان َای ومذ مسايی تزای یک دير مؼیه تا وز رضذ ثاتتی افشایص یاترذ ارسش فؼلری خزیران َرای ومرذ در
پایان َز ديرٌ اس راتطٍ سیز محاسثٍ می ضًد:
T
c   1+ g  
= PV
1 − 
 
i − g   1 + i  

 وکتٍ  :14در راتطٍ فًق چىاوچٍ خزیان َای ومذ در اتتذای َز ديرٌ صًرت گیزد ،ارسش فؼلی ایه خزیان َای ومذ اس راتطٍ سیرز
محاسثٍ می ضًد:




c( 1 + i )   1 + g 
= PV
1 − 

i − g   1 + i 

T

محاسثٍ تُزٌ مزکة تیص اس یک تار در سال

۲۲

 در صًرری کٍ تُزٌ مزکة تٍ خای ساالوٍ ،ماَیاوٍ محاسثٍ ضًد تُزٌ مزکة آن تیطتز است .
 – 1 تزای محاسثٍ تُزٌ مزکة ساالوٍ اس راتطٍ سیز استفادٌ می کىىذ:
 :FV تُزٌ مزکة ؛

 :Pمثلغ سزمایٍ گذاری ؛

: iوز تُزٌ ( وز رىشیل یا وز تاسدٌ ) ؛

 -2 اگز تُزٌ تٍ دفؼات محاسثٍ ضًد ،اس راتطٍ سیز استفادٌ می کىىذ:
 m: رؼذاد دفؼات تُزٌ در سال است .

) FV = P.( 1 + i

n

i mn
)
m

 : nمذت تزحسة سال

FV = P.( 1 +

 وکتٍ َ :15ز چٍ رؼذاد دفؼات ( ) mافشایص یاتذ ،ارسش آری افشایص خًاَذ یافت .اگز  mتٍ سمت تیىُایت میل کىذ
 ايلیه تار ایه محاسثٍ رًست صاکًب تزوًلی ریاضی دان سًییسی در لزن َفذَم اودا ضذ.
 :eػذد وپز یک ػذد وا متىاَی است کٍ رمزیثا تزاتز

 2٫718281828459 ...می تاضذ.

وز تُزٌ مًثز

۲۳

 مىظًر اس تُزٌ مًثز ،تُزٌ يالؼی است  .در فزمًل سیز راتطٍ تیه وز تُزٌ مًثز ي ورز تُرزٌ مرًثز ي ورز تُرزٌ اػرال ضرذٌ
ساالوٍ تزاتز است تا:
m

i 

EAR =  1 +  − 1
m


نرخ بهره موثر

کارمزد (بهره)
کارمزد بانک – مبلغ وام

= بهره موثر

اوًاع يا ي مستُلک کزدن آن

۲۴

 تا رًخٍ تٍ وحًٌ پزداخت الساط يا کٍ در لزاردادَای آوٍ َا مىؼکس است يا َا متفايت می تاضىذ ي ػثاررىذ اس:

اوًاع يا

يا رىشیلی

يا رفکیکی

يا َای مستُلک
ضًوذٌ

 الف ) يا رىشیلی :سادٌ رزیه ضکل يا است  .در ایه وًع يا  ،يا گیزوذٌ امزيس يا را دریافت می کىذ ي در سمران مؼیىری
در آیىذٌ ،آن را تٍ صًرت یکدا تاسپزداخت خًاَذ کزد ي تیطتز در مًاردی کٍ مذت سمان يا کًراٌ تاضذ ،تیطتز رياج است.
 ب ) يا رفکیکی :در ایه وًع يا ف يا گیزوذٌ در َز ديرٌ تُزٌ يا  ،ي اصل آن را در سمان مؼیىی در آیىذٌ ( سز رسیذ ) تراس
پزداخت می کىذ .
 وکتٍ مُم :اگز رؼذاد ديرٌ َا تزاتز یک تاضذ ،ایه وًع يا مؼادل يا رىشیلی خًاَذ تًد .
 ج ) يا َای مستُلک ضًوذٌ :در یک يا رىشیلی یا رفکیکی ،اصل يا تٍ صًرت یک خا پزداخت می ضًد  .در يا مستُلک
ضًوذٌ ،يا گیزوذٌ در َز لست ،تخطی اس اصل يا تاسپزداخت می کىذ  .فزایىذ رسًیٍ یک يا تا کاَص َای مىظم در اصل
آن ي یا تٍ ػثارت دیگز فزایىذ رسًیٍ یک يا در اصل آن ،مستُلک کزدن يا وامیذٌ می ضًد .
 وکتٍ  :16در يا َای مستُلک ضًوذٌ الساط اتتذایی تیطتز تزای تُزٌ آن را در تز می گیزد:
 وکتٍ  20( 17کتاب) :چىاوچٍ ضخ ی يا دریافت ومایذ ي مثلغ تُزٌ آن اتتذا کسز ضًد ،وز تُزٌ مًثز آن تیطتز اس وز تُزٌ
اسمی است.
 وکتٍ  21 ( 18کتاب) :فزمًل محاسثٍ لست تاوکی تٍ صًرت سیز است:
مبلغ وام  xنرخ بهره ساالنه ( xمدت بر حسب ماه )1 +

2400

مبلغ قسط وام  +مبلغ وام
تعداد اقساط ماهیانه

= مبلغ سود وام

= مبلغ قسط ماهیانه وام

۲۵

۲۶

از حسن توجه شما سپاسگزاریم

ضمیمٍ
 استمزای ریاضی چیست؟
 اگز ) P(nحکمی در مًرد اػذاد طثیؼی تاضذ )P(nتزای َز  nدرست است اگز ي فمت اگز:
 حکم )P(۱درست تاضذ
 تٍ اسای ػذد Kاس فزض درستی )P(kتتًان ) P(k+۱را وتیدٍ گزفت.

۲۷

باسمه تعالی
نام درس :مدیریت مالی
فصل ششم :بودجه بندی سرمایه ای در شرایط اطمینان
استاد محترم :جناب آقای دکتر علی رضا آبرود
تهیه کنندگان  ،آقایان:
فرزاد سپهری راد
پیمان ابروان

امیرحسین کالنتری
زمان ارائه1395/2/1 :

بودجه بندی سرمایه ای
بودجه بندی سرمایه ای  ،تصمیم گیری نسبت به دارایی های غیر جاری است و هدف از
بودجه بندی سرمایه ای انتخاب دارایی هایی است که اوال ً ضمن تناسب با نیاز شرکت  ،در
مقایسه با وجوه سرمایه گذاری شده ،بیشترین جریان نقدی را برای شرکت فراهم آورد  ،و
ثانیاً به بهترین وجهی در هدف حداکثر سازی ارزش شرکت مشارکت کند.بودجه بندی
سرمایه غالباً فرایندی پویا و بخشی از بودجه جامع است که به ارزیابی مخارج سرمایه ای
می پردازد.

استفاده از بودجه بندی سرمایه ای:
مدیران مالی  ،از بودجه بندی سرمایه در تصمیم گیری های زیر استفاده می کنند:
خرید یا عدم خرید یک دارایی ثابت خاص
تولید یا عدم تولید یک محصول جدید
وارد شدن یا نشدن به یک بازار جدید
پذیرفتن یا رد کردن طرح
جایگزین کردن ماشین آالت یا خطوط تولیدی جدید به جای ماشین آالت قدیمی.
انتخاب یکی از طرح های ناسازگار یا مانعه الجمع
خرید یا اجاره کردن دارایی
انتخاب طرح در شرایط جیره بندی

به طور کلی تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای چهار نوع است:
تصمیمات گزینشی:که به وسیله آن از میان دارایی ها یا سرمایه گذاری هایی که نیاز
شرکت را مرتفع می سازند ،یکی انتخاب و گزینش می شود.مثال ً انتخاب یکی از دو روش قرارداد
اجاره یا خرید وسیله نقلیه عمومی برای ایاب و ذهاب کارکنان یک شرکت
تصمیمات جایگزینی:که طی آن دارایی های جدید جایگزین دارایی قدیمی می شود.
تصمیمات بازسازی که توسط دارایی های موجود برای ارائه ظرفیت باالتر یا انطباق با شرایط
جدید  ،بهبود و بازسازی می شوند.
سایر تصمیماتی که لزوماً منتج به یک دارایی ثابت مشهود نمی شوند .مثل برنامه بلند مدت
تبلیغات بازاریابی که تأثیر در افزایش فروش آتی محصوالت شرکت دارد.

انواع طرح ها
.1طرح مستقل:طرح از نظر اقتصادی مستقل است که:
الف) مبلغ خالص سرمایه گذاری (هزینه طرح) و جریان های نقدی ورودی طرح تحت تأثیر جریان
های نقد و خالص سرمایه گذاری های سایر طرح ها قرار نگیرد.
ب)پذیرفتن یا عدم پذیرش آن تأثیری در مطلوب بودن سایر طرح ها نداشته باشد.
.2طرح های مانعه الجمع یا ناسازگار:طرح های ناسازگار طرح هایی هستند که پذیرش
یک طرح باعث رد شدن و عدم اجرای مابقی طرح ها می گردد.در چنین شرایطی بایستی یک
طرح را از میان طرح های مختلف انتخاب کرد.
.3طرح های ناسازگار:طرح های ناسازگار طرح هایی است که می توان آن ها را همزمان
با هم اجرا کرد
نکته :1در تجزیه و تحلیل طرح ها ،جریانات نقدی پیش بینی شده آتی  ،جزء کلیدی محسوب
می شود

جریان های نقدی پروژه:
در ارزیابی طرح ها  ،برای محاسبه پیامدهای اجرای طرح باید تغییرات جریان های نقدی کل شرکت
را مورد نظر قرار داد و در این مورد به مسائل زیر توجه نمود:
.1جریان های نقدی مرتبط(جریانات نقدی تفاضلی)
جریان های نقدی تفاضلی یک پروژه عبارتند از هرگونه تغییر در جریانات نقدی آتی شرکت که پیامد
مستقیم پذیرش آن پروژه باشد.
.2اصل ارزیابی مجزا
در فرایند پذیرش طرح ،زمانی که به جریانات نقدی تفاضلی توجه داشته باشیم از اصلی استفاده
شده که به آن اصل ارزیابی مجزا گفته می شود
.3مواردی که در بررسی جریان های نقدی تفاضلی باید به آن توجه داشت:
)3-1هزینه های برگشت ناپذیر:هزینه ای که قبال ً آن را پرداخته ایم یا متعهد به پرداخت آن
شده ایم.این هزینه تحت تأثیر تصمیم امروز ما در مورد پذیرش یا رد یک پروژه قرار نمی گیرد و تغییر
نمی کند.به عبارت دیگر  ،شرکت چه پروژه را بپذیرد و چه رد کند باید آن را بپردازد .یعنی این نوع
هزینه ها نباید در خالص سرمایه گذاری طرح و محاسبات جریانات نقدی منظور شود.به طور
مثال:هزینه سربار ،هزینه مشاوره طرح و...
 )3-2هزینه های فرصت:هزینه فرصت عبارتست از سودی که به خاطر بکارگیری امکانات از بدست
آوردن آن صرف نظر می کنیم به طور مثال اگر زمینی را که قبال ً خریده ایم و امروز در طرح استفاده
می کنیم ،ارزش فروش این زمین هزینه فرصت است و باید همین مبلغ در هزینه طرح محاسبه
شود.
)3-3اثرات جانبی:اجرای طرح ممکن است بر جریانات نقد سایر طرح ها تأثیر بگذارد،بطور مثال
اجرای یک طرح موجب کاهش فروش محصول دیگر شرکت گردد.

نکته :2اثر منفی اجرای پروژه جدید بر جریانات نقدی  ،خودفرسایی نامیده می شود و
خودفرسایی تنها در صورتی مرتبط است که فروش به هیچ دلیلی به جز اجرای پروژه جدید از
دست نرود.
 )3-4سرمایه در گردش خالص:سرمایه گذاری در موجودی کاال و حسابهای دریافتنی میزان
سرمایه گذاری است که در ابتدای دوره انجام می شود.سرمایه در گردش در
محاسبات"خالص سرمایه گذاری" آورده می شود و از سوی دیگر در پایان طرح (یا فروش
موجودی کاال و وصول حساب های دریافتنی) سرمایه در گردش به عنوان جریان نقد ورودی بر
می گردند.
 )3-5هزینه های تأمین مالی :در ارزیابی پروژه ها نباید بهره پرداختنی یا هر گونه هزینه تأمین
مالی دیگری مانند سود تقسیمی یا باز پرداخت اصل وام را در نظر بگیریم ،چون همه آنچه که
مهم است جریان نقدی عملیاتی ناشی از به کارگیری دارایی هاست.
)3-6تورم:در اجرای طرح ها  ،تورم در نرخ بازده مورد انتظار اثر گذاشته و در محاسبه ارزش
فعلی جریان های نقد اثر خواهد گذاشت.
 )3-7سایر موارد:مانند مالیات ،در ارزیابی طرح ها  ،جریان نقدی تفاضلی را پس از کسر
مالیات باید حساب کنیم.

نکته :3جریان نقد پروژه از  3جزء تشکیل می شود:
.1جریان نقدی عملیاتی پروژه
.2افزایش سرمایه در گردش خالص پروژه
.3مخارج سرمایه ای پروژه
جریان نقدی پروژه=جریان نقدی عملیاتی پروژه-افزایش سرمایه در گردش خالص پروژه-مخارج سرمایه ای پروژه
جریان نقدی عملیاتی( = )1سود قبل از بهره و مالیات +استهالک  -مالیات
سود قبل از بهره و مالیات=فروش  -بهای تمام شده کاالی فروش رفته(هزینه های عملیاتی)-استهالک

جریان نقد عملیاتی(=)2سود خالص+استهالک
سود خالص =  - EBITمالیات

=(∆s-∆c-∆D)(1-t)+∆D

()3

=∆s

=∆C

=∆D

=t

مثال  :1شرکتی در سالی که به تازگی پایان یافته  998 ،میلیون ریال فروش و  734میلیون
ریال هزینه گزارش کرده است.اطالعات زیر در تراز نامه این شرکت در ابتدا و انتهای سال
مذکور تهیه کرده اید(:ارقام به میلیون ریال)
نوع حساب
حساب های دریافتنی
موجودی کاال
حساب های پرداختنی
خالص سرمایه در گردش

ابتدا
100
100
100
100

انتها
110
80
70
120

بر اساس ارقام فوق  ،جریانات نقدی ورودی و خروجی را محاسبه کنید:هریک از آن ها
چگونه به دست آمده است؟ خالص جریان نقدی را محاسبه کنید؟
مجموع جریان نقدی =جریان نقدی عملیاتی –تغییر خالص سرمایه در گردش -مخارج سرمایه ای
جریان نقدی عملیاتی =سود قبل از بهره و مالیات(+ ( EBITاستهالک-مالیات
=998-734+0- 0=264جریان نقدی عملیاتی

= 264 -20 - 0=244مجموع جریان نقدی(خالص جریان نقدی)

مراحل اجرایی بودجه بندی سرمایه ای عبارتند از:
.1تشخیص و شناسایی طرح های سرمایه گذاری
.2ارزیابی و تعیین مطلوبیت هر یک از طرحها
.3گزینش و انتخاب طرح مطلوب
.4طبقه بندی طرحها و انتخاب بهترین آنها
.5تجزیه و تحلیل نتایج تصمیمات گذشته  ،نسبت به ادامه یا توقف طرح ،تصمیم گیری
می شود.

مراحل ارزیابی طرح های سرمایه گذاری مراحل زیر انجام می شود:
.1تعیین میزان خالص سرمایه گذاری(هزینه طرح)
.2تعیین جریان های نقد ورودی طرح
.3ارزیابی طرح با استفاده از معیارهای مربوطه
-1تعیین میزان خالص سرمایه گذاری(هزینه طرح)  :خالص وجوهی است که بابت
تحصیل دارایی یا انجام سرمایه گذاری صرف می شود.در محاسبه خالص سرمایه گذاری ،
هزینه های مالی (بهره) و ارزش اسقاط دارایی جدید محاسبه نخواهد شد .در صورتی که
تصمیم از نوع انتخابی یا گزینشی باشد  ،این مبلغ برابر بهای تمام شده دارایی یا سرمایه
گذاری است:

سرمایه گذاری اولیه=بهای خرید+هر گونه هزینه حمل و نقل و راه اندازی

•

اگر تصمیم از نوع جایگزینی باشد با ورود دارایی جدید معموال ً دارایی قبلی به فروش می رود
لذا ممکن است سود یا زیانی تحقق یابد که اثرات مالیاتی دارد.در این حالت سرمایه گذاری اولیه
به صورت زیر محاسبه می گردد:
صرفه جویی مالیاتی-افزایش مالیات+افزایش سرمایه در گردش+بهای فروش ماشین قدیم-خرید ماشین جدید= خالص سرمایه گذاری

نکته  :4در صورتی که بهای فروش بیشتر از ارزش دفتری ماشین قدیم باشد سود و در غیر
اینصورت زیان خواهیم داشت.
نرخ مالیاتی × زیان حاصل از فروش دارایی = صرفه جویی مالیاتی

ارزش دفتری  -ارزش روز = زیان حاصل از فروش
استهالک انباشته  -قیمت تمام شده = ارزش دفتری

مثال :2می خواهیم با خرید ماشین جدید به ارزش  10میلیون ریال آن را جایگزین ماشینی به
ارزش دفتری  2میلیون ریال نماییم.ارزش روز ماشین فعلی  5میلیون ریال است و با اجرای این کار
سرمایه در گردش  5/1میلیون ریال اضافه خواهد شد.با نرخ مالیات  40درصد ،خالص سرمایه گذاری
چند میلیون ریال است؟
افزایش مالیات+افزایش در سرمایه گردش+بهای فروش ماشین قدیم-خرید ماشین جدید=خالص سرمایه گذاری(هزینه طرح)

میلیون=5-2=3ارزش دفتری – ارزش روز(ارزش فعلی)=سود ناشی از فروش ماشین قدیم
میلیون = 3 × 4/0 = 2/1افزایش مالیات
میلیون ریال = 10- 5+ 5/1 + 2/1 = 7/7خالص سرمایه گذاری (هزینه طرح)
مثال  :3شرکتی در نظر دارد ماشین جدیدی را جایگزین ماشین قدیمی خود کند.بهای خرید ماشین
جدید  900میلیون ریال و بهای نصب آن  10میلیون ریال است.ارزش دفتری ماشین قدیمی 400
میلیون ریال و نرخ مالیات  % 46می باشد.در صورتی که قیمت فروش ماشین قدیمی  800میلیون
باشد ،سرمایه گذاری اولیه را محاسبه کنید؟
افزایش مالیات  +قیمت فروش ماشین قدیمی – هزینه نصب  +بهای خرید ماشین = سرمایه گذاری اولیه

=900+10-800+184=294سرمایه گذاری اولیه

-2محاسبه جریان های نقدی ورودی :جریانات نقدی ورودی به دو قسمت جریان نقد
عملیاتی سالیانه و سایر جریانات نقد تقسیم می شود.

مفروضات بودجه بندی سرمایه ای:
.1به حداکثر رساندن ثروت سهامداران
.2قطعی بودن میزان درآمدها و هزینه ها
.3متعارف بودن الگوی جریان های نقدی طرح
.4مشخص و ثابت بودن نرخ بازده مورد توقع
.5عدم جیره بندی سرمایه ای
نکته :5متعارف بودن الگوی جریان های نقدی طرح:
اگر جریان های نقدی خروجی را با عالمت ( )-و جریان های نقد ورودی طرح را با عالمت ()+
نشان دهیم  ،جریان های نقدی متعارف ،یک سلسله جریان های نقدی هستند که فقط یکبار
تغییر جهت می دهند مانند الگوی ( +و +و +و  )-و یا ( +و +و+و – و  ) -که الگوهای متعارف اند و
جریان نقدی که به صورت
( -و  +و  +و  ) -باشد یک الگوی نامتعارف است.

نکته :6جیره بندی سرمایه :شرایطی که شرکت وجوه الزم برای اجرای تمام طرح ها را در
اختیار ندارد و با توجه به محدودیتی که در بودجه دارد باید طرح هایی را اجرا کند که در نهایت ،
ثروت سهامداران را بیشتر افزایش دهد.

.3معیارهای ارزیابی طرح های سرمایه گذاری
در ارزیابی طرح ها از معیار های مختلفی استفاده می گردد که عبارتند از:
.1روش دوره بازگشت سرمایه ()playback
.2معکوس دوره بازگشت سرمایه
.3روش دوره بازگشت سرمایه تنزیلی
.4روش ارزش فعلی خالص ()NPV
.5روش نرخ بازده داخلی()IRR
.6روش شاخص سود آوری()PI
.7روش نرخ بازده حسابداری
نکته  :7مهم ترین روش ،ارزش فعلی خالص ( )NPVاست و تنها معیاری که ارزش
افزوده ایجاد کرده و آن را نقض نمی کند و نرخ بهره را لحاظ می نماید.

-1روش دوره بازگشت سرمایه()playback

دوره بازگشت سرمایه مدت زمانی است که طول می کشد تا سرمایه گذاری
اولیه( هزینه طرح یا خالص سرمایه گذاری) بازیافت شود یا به عبارت دیگر مدت
زمانی است که جریان های نقد ورودی حاصل از سرمایه گذاری مساوی خالص
سرمایه گذاری خواهد شد.

بر اساس قاعده دوره بازگشت سرمایه  ،یک سرمایه گذاری زمانی پذیرفته می شود که
دوره بازگشت سرمایه آن از تعداد سال هایی که قبال ً معین شده است کمتر باشد
هزینه برگشت نشده در آغاز سال
جریانات نقدی طی سال

 +دوره بر گشت بر حسب سال= فرمول دوره بازگشت سرمایه

مثال :4در طرح های زیر خالص سرمایه گذاری و جریانات نقد ورودی آن ها به شرح زیر است.با
محاسبه دوره بازگشت سرمایه هر طرح ،طرح مطلوب تر را تعیین نمایید.
دوره بازگشت
سرمایه

سال4

سال3

سال2

سال1

خالص سرمایه
گذاری

نام طرح

2

---

100/000

50/000

150/000

200/000

الف

2+ =2/5

80/000

80/000

80/000

80/000

200/000

ب

3+

100/000

-----

100/000

60/000

200/000

ج

250/000

100/000

50/000

50/000

200/000

د

𝟎𝟒
𝟎𝟖

𝟎𝟒
=3/4
𝟎𝟎𝟏

3

معایب دوره بازگشت سرمایه
-1ارزش زمانی پول را در نظر نمی گیرد یعنی جریانات نقدی را تنزیل نمی کند
-2تفاوت های موجود در ریسک ها در نظر گرفته نمی شود  .یعنی دوره بازگشت سرمایه ،
هم برای پروژه های پر ریسک و هم پروژه های کم ریسک  ،به یک شکل محاسبه می
شود.
-3مهم ترین ایراد آن پیدا نکردن مدت زمان مناسب به عنوان مبنای مقایسه می باشد.چون
در واقع هیچ مبنای عینی برای انتخاب این مدت زمان وجود ندارد.
 -4جریانات نقدی که بعد از دوره بازگشت سرمایه بدست می آید را نادیده می گیرد.
-5پروژه های بلندمدت معموال ً رد می شوند.

مزایای دوره بازگشت سرمایه
.1گرایش به نقدینگی دارد یعنی بر اساس این معیار  ،سرمایه گذاری هایی پذیرفته
می شود که وجه نقد را برای مصارف دیگر  ،سریعتر آزاد می کند.
.2درک و شهود آن آسان است.
.3نوعی معیار سر به سری است.یعنی دوره بازگشت سرمایه طول مدت زمانی است
که پروژه از نظر حسابداری به نقطه سر به سر می رسد اما از نظر اقتصادی نمی توانید
چنین تفسیری از دوره بازگشت سرمایه داشته باشید.
.4عدم قطعیت جریانات نقدی دورتر را تعدیل می کند.

.2معکوس دوره بازگشت سرمایه
دوره بازگشت  ،مدت زمان بازیافت سرمایه اولیه را نشان می دهد در حالی که معکوس دوره
بازگشت  ،نشاندهنده متوسط نرخ بازگشت سرمایه اولیه( به درصد ) است و به شرح زیر محاسبه
می شود:
1

دور ه ی برگشت به سال

=معکوس دوره ی برگشت

بر اساس قاعده معکوس دوره بازگشت  ،یک سرمایه گذاری زمانی پذیرفته می شود
که نرخ به دست آمده باالتر باشد.مزایا و معایب این روش مانند بازگشت سرمایه است.

.3روش دوره بازگشت سرمایه تنزیلی
دوره بازگشت تنزیلی  ،طول مدت زمانی است که مجموع جریان های نقدی تنزیل شده با
سرمایه گذاری اولیه (خالص سرمایه گذاری یا هزینه طرح ) برابر شود.
بر اساس دوره بازگشت سرمایه تنزیلی  ،یک سرمایه گذاری زمانی پذیرفته می شود که دوره
بازگشت تنزیلی آن از تعداد سال هایی که قبال ً معین شده است  ،کم تر باشد.
نکته :8روش دوره بازگشت سرمایه پروژه از نقطه نظر حسابداری در نقطه سر به سر قرار دارد
اما در روش دوره بازگشت سرمایه تنزیلی پروژه از نقطه نظر اقتصادی یا مالی در نقطه سر به سر
قرار دارد و اینکه دوره بازگشت سرمایه تنزیلی بزرگتر از دوره بازگشت سرمایه است.

معایب دوره بازگشت تنزیلی:
.1ممکن است پروژه هایی را که ارزش فعلی خالص آن ها مثبت است ( ، )NPV<0رد کند.
.2مبنایی اقتصادی برای تعیین مدت زمان مورد قبول ندارد.
.3جریانات نقدی که پس از دوره برگشت تنزیلی اتفاق می افتد  ،نادیده گرفته می شود.
.4پروژه های بلند مدت  ،مثال ً پروژه های تحقیقو توسعه را رد می کند.
مزایای دوره بازگشت تنزیلی:
.1درک و شهود آن ساده است.
.2به نقدینگی گرایش دارد
.3ارزش زمانی پول را در نظر نمی گیرد
.4پروژه هایی را که ارزش فعلی خالص برآورد شده آن ها منفی است ( ،)NPV>0رد
می کند.

مثال  : 5هزینه طرح  317ریال و طی  5سال هر سال  100ریال جریان نقد ورودی
دارد (.نرخ )% 10

سال

جریان های
نقدی تنزیل
نشده

1

100

2

100

3

100

4

100

5

100

جریان نقدی تنزیل
شده
100
=۹/۹۰
1/1
100
=82/6
(1/1)2

= 75/1

100
(1/1)3

= 68/4
= 59/3

100
(1/1)4

100
(1/1)5

پس دوره برگشت سرمایه تنزیلی طرح  4سال است.

جریان نقدی
تنزیل شده
تجمیعی

90/9

173/5
248/6

317
376/3

 -4روش ارزش فعلی خالص ()NPV
تعریف اول :تفاوت بین ارزش بازار یک سرمایه گذاری و بهای تمام شده آن  ،ارزش فعلی خالص
نامیده می شود.
تعریف دوم:معیاری است برای سنجش میزان ارزشی که اکنون در اثر پذیرش یک پروژه  ،ایجاد یا
به ارزش شرکت افزوده می شود
تعریف سوم:تفاوت بین ارزش فعلی جریان های نقدی ورودی و ارزش فعلی جریان های نقدی
خروجی  ،ارزش فعلی خالص می گویند.
بر اساس قاعده ارزش فعلی خالص  ،اگر ارزش فعلی خالص یک پروژه مثبت باشد باید آن را
پذیرفت و اگر ارزش فعلی خالص آن منفی باشد باید آن را رد کرد.

نکته  :9در فرمول  K ،NPVمعادل حداقل نرخ بازده مورد انتظار است.
نکته NPV>0 :10یعنی با اجرای طرح  ،بازده ای بیشتر از نرخ بازده مورد انتظار
سرمایه گذاری به دست خواهیم آورد.
نکته  NPV=100 :11یعنی با اجرای طرح  100دالر ارزش افزوده ایجاد می گردد.
𝐼𝑅
𝑐
(1+𝐼)𝑛 (1+𝑖)0

=NPV

مثال  :6بر اساس پیش بینی های مربوط به فروش و هزینه انتظار دارید که خالص جریانات نقدی
این پروژه در  2سال اول  2000دالر  ،در دو سال دوم  4000دالر و در سال پنجم  5000دالر
باشد.هزینه راه اندازی طرح مذکور  10000دالر است.اگر در ارزیابی پروژه های جدید از نرخ تنزیل
 10درصد استفاده کنید آیا باید این سرمایه گذاری را انجام دهید یا خیر؟
5000

4000

4000

+ (1/1)3 + (1/1)4 + (1/1)5 − 10/000

𝐼𝑅
2000
2000
c
=
+
𝑛)𝐼(1+
1/1
(1/1)2

=NPV

دالر NPV=12313-10000=2313
چون NPV>0می باشد پس باید این پروژه را اجرا کنیم.

 -5تصمیم گیری بر اساس روش نرخ بازده داخلی ()IRR
بر این مبنا ،پروژه در صورتی پذیرفته می شود که نرخ بازده داخلی آن از نرخ بازده مورد
انتظار بیش تر باشد.



تعاریف مختلف نرخ بازده داخلی:

تعریف
تعریف
تعریف
تعریف

 :1نرخی است که ارزش فعلی عایدات را مساوی هزینه سرمایه گذاری می نماید.
 :2متوسط نرخ بازده ساالنه یا به عبارت دیگر بازده دوره تملک بر مبنای ساالنه.
 :3نرخی که  NPVطرح را مساوی صفر نماید (نقطه سر به سر ارزش).
 :4نرخ بازده مبلغ سرمایه گذاری و یا بازده جریان نقدی تنزیل.

 :Riعایدات پروژه
 :nتعداد سال بهره برداری (دوره تملک)
 :iنرخ بازده داخلی



نکات مهم در تصمیم گیری بر اساس روش نرخ بازده داخلی

 نکنه :13در جریان های نقد متعارف (اولین جریان نقدی یا همان هزینه اولیه منفی ،و
جریانات نقدی دیگر مثبت)،
به زبان دیگر زمانی که بین جریان های نقدی ورودی و خروجی فقط یک تغییر عالمت
داشته باشیم،
فقط یک نرخ بازده داخلی خواهیم داشت.
 نکته  :14در جریان های نقد غیر متعارف ،یعنی زمانی که بیش از یک تغییر عالمت داشته
باشیم ،بیش از یک نرخ بازده داخلی داریم (معروف به نرخ های بازده داخلی چند گانه) و
در این شرایط حداکثر تعداد نرخ های بازده داخلی برابر است با تعداد تغییر عالمت جریان
های نقدی.
 نکته :15در صورت برقراری دو شرط زیر ،نتایج دو روش ارزش فعلی خالص و نرخ بازده
داخلی ،برابر خواهند بود:
 -1جریانات نقدی پروژه متعارف باشد.
 -2پروژه مورد بررسی مستقل باشد (پذیرش یا رد آن تأثیری بر پذیرش و رد پروژه های دیگر
نداشته باشد).
 نکته  :16اگر  NPVطرح صفر نشود (نمودار  NPVمحور افقی را قطع نکند) ،طرح فاقد نرخ
بازده داخلی است .جریان نقد این گونه طرح ها ،به گونه ای است که در سال صفر ،جریان
نقد ورودی (هزینه) داریم،
اما در سال های بعد نیز ورودی (هزینه) خواهیم داشت.



معایب روش نرخ بازده داخلی

 -1در صورت وجود جریانات نقدی نا متعارف ،این روش ممکن است دارای جواب های
چندگانه و یا بدون جواب باشد.
 -2ممکن است در مقایسه سرمایه گذاری های نا سازگار ،به تصمیمات نا درست منجر
شود.
 -3منجر به افزایش ثروت سهام داران نمی شود.


مزایای روش نرخ بازده داخلی

 -1ارتباط نزدیکی با ارزش فعلی خالص دارد و عموماً این دو روش ،به نتایج یک سانی
منجر می شوند.
 -2درک آن ساده و انتقال اطالعات یک پروژه با استفاده از آن آسان است.



عوامل نا هماهنگی  NPVو :IRR

 -1تفاوت در خالص سرمایه گذاری
 -2تفاوت در جدول زمان بندی جریان های نقدی
 -3تفاوت در فرضیات متعلق به نرخ بازده سرمایه گذار مجدد جریان های
نقدی میان دوره ای



دیگر نکات مهم در تصمیم گیری بر اساس روش نرخ بازده داخلی



در هنگام مقایسه دو طرح:

الف -در صورتی که منحنی های روش های  NPVبر حسب  IRRیک دیگر را قطع نکنند ،نتایج این
دو روش هماهنگ و یکسان بوده و در نتیجه طرح دارای منحنی باالتر پذیرفته خواهد شد.

ب -در صورتی که منحنی های مذکور ،یکدیگر را قطع کنند ،هر یک از طرح ها توسط یکی از این
دو طرح انتخاب خواهد شد .در این حالت نرخ مشترک (نقطه تقاطع) ،نرخ تنزیلی است که در آن
 NPVدو طرح با هم برابر است .این نقطه را می توان با محاسبه اختالف بین جریانات نقدی دو
طرح و سپس تعیین نرخ بازده داخلی این اختالف ،مشخص کرد.

 -6روش شاخص سودآوری (روش نسبت منفعت به هزینه)PI :
بر اساس حاصل تقسیم ارزش فعلی جریانات نقدی آتی (عایدات/درآمد های طرح) بر ارزش
فعلی هزینه های طرح (سرمایه گذاری اولیه)

 :CIFtدرآمد ها
 :COFtهزینه ها


تصمیم گیری:

 :PI=1ارزش فعلی خالص پروژه صفر است :پروژه رد می شود.
 :PI<1ارزش فعلی خالص پروژه منفی است :پروژه رد می شود.
 :PI>1ارزش فعلی خالص پروژه مثبت است :پروژه قبول می شود.



معایب روش شاخص سودآوری

 -1ممکن است در مقایسه سرمایه گذاری های نا سازگار (مانعه الجمع) به
تصمیمات نادرست منجر شود.


مزایای روش شاخص سودآوری

 -1ارتباط نزدیکی با ارزش فعلی خالص داشته ،و معموال ً به نتایج یک سان منجر می
شوند.
 -2درک آسان این روش و انتقال راحت اطالعات مربوط به پروژه.
 -3در شرایط محدودیت وجوه برای سرمایه گذاری (شرایط جیره بندی سرمایه) می
تواند مفید واقع شود.

 -7روش نرخ بازده حسابداری ( AARو یا )ARR
حاصل تقسیم میانگین سود ساالنه بر میانگین سرمایه گذاری ،که برای قبول شدن
یک طرح ،بایستی بیش از
نرخ بازده حسابداری مورد قبول باشد.



معایب روش نرخ بازده حسابداری

 -1به دلیل آن که ارزش زمانی پول را در نظر نمی گیرد ،نرخ بازده واقعی نیست.
 -2از مبنایی انتخابی (و نه عینی) به عنوان نرخ بازده مورد قبول استفاده می شود.
 -3بر مبنای ارزش های حسابداری (دفتری) محاسبه می شود و نه بر مبنای
جریانات نقدی و ارزش های بازار.
 مزایای روش نرخ بازده حسابداری
 -1امکان محاسبه آسان.
 -2در دسترس بودن اطالعات مورد نیاز.
 پروژه هایی با مدت عمر متفاوت:
برای ارزیابی پروژه هایی با عمر مفید متفاوت ،از دو روش زیر استفاده
می شود:
 -1مقایسه ارزش فعلی خالص پروژه ها ( )NPVبه صورت  Nساله ،که
بایک مقیاس ثابت در دوره های زمانی نا محدود تکرار شده است:



پروژه هایی با مدت عمر متفاوت:

 -2اگر ارزش فعلی خالص را بر ضریب تعیین شده تقسیم کنیم ،معادل اقساط مساوی به
دست آمده ،طرحی که معادل اقساطی بیش تری داشته باشد ،انتخاب می شود.



جیره بندی سرمایه (محدودیت سرمایه)

شرایطی است که یک شرکت ،وجوه الزم برای اجرای تمامی طرح های سودآور ممکن را
دراختیارندارد.
با این محدودیت ،بایستی طرح هایی انتخاب شوند که در نهایت به افزایش ثروت سهام
داران منجر شود.
جیره بندی سرمایه ای ،بر دو نوع است:
الف) جیره بندی انعطاف پذیر
ب) جیره بندی انعطاف نا پذیر


جیره بندی انعطاف پذیر

حالتی که شرکت با کم بود سرمایه مواجه نیست و مدیریت در صورت تمایل می تواند
وجوه بیش تری را با شرایط عادی تأمین کند.


در صورت مواجه شدن با وضعیت جیره بندی انعطاف پذیر ،اولین کاری که یک
شرکت بایستی انجام دهد ،افزایش مقدار وجوه تقسیمی است.



جیره بندی انعطاف پذیر مداوم،به معنای آن است که یک شرکت همواره از
سرمایه گذاری هایی که ارزش فعلی خالص آن ها مثبت است ،صرف نظر می
کند.

 جیره بندی انعطاف نا پذیر
در این وضعیت ،شرکت تحت هیچ شرایطی نمی تواند سرمایه مورد نیاز یک پروژه را تأمین
کند .در این حالت ،کاربرد تجزیه و تحلیل جریان نقدی تنزیل شده مبهم می شود .عامل این
ابهام ،بازده مورد انتظار (بازده مورد توقع) است.
در این نوع جیره بندی ،بهترین روش ارزیابی طرح های سرمایه گذاری ،استفاده از شاخص
سودآوری
جیره بندی ،با استفاده از میانگین موزون  PIطرح ها است:



اگر محدودیت سرمایه به نحوی باشد که فقط در یک طرح بتوان سرمایه گذاری نمود،
باقی مبلغ محدودیت سرمایه را باید به عنوان یک طرح با  PI = 1در نظر گرفت.

اجاره:

قراردادی که به موجب آن مالک،دارایی خود را به مستاجر واگذار میکند تا او بتواند در مدت
زمان مشخصی و در ازاء پرداخت اجاره بهاء از آن دارایی استفاده کند

انواع اجاره بلندمدت
الف) اجاره عملیاتی  :معموال مدت قرارداد از عمر مفید دارایی کمتر است.
ب) اجاره مالی  :پس از اتمام مدت اجاره  ،دارایی به مستاجر منتقل می شود.
ویژگی های اجاره مالی

.1
.2
.3
.4
.5

پرداخت های مستاجر برای تامین کل بهای تمام شده کاال کافی است
معموال مستاجر مسئول پرداخت هزینه هاست
مدت زمان قرارداد تقریبا با عمر مفید دارایی برابر است
اجاره بهاء معادل بهای تمام شده بعالوه بازده سرمایه گذاری است
قابل فسخ نیست.

انواع اجاره

.1اجاره مستقیم
.2اجاره مبتنی بر مالحطات مالیاتی
.3فروش و اجاره مجدد
.4اجاره اهرمی

شیوه ثبت حسابداری اجاره
.1ثبت حسابداری اجاره سرمایه ای
در ترازنامه شرکتی که دارایی را اجاره کرده است معادل (ارزش فعلی اقساط پرداختنی) یک
دارایی تحت عنوان (دارایی اجاره ای – سرمایه ای) و معادل همین مبلغ یک قلم بدهی ثبت
می شود و در مقابل هر قسطی که پرداخت می شود از بدهی ثبت شده کسر می گردد
.2ثبت حسابداری اجاره خدماتی
صرفا هر پرداخت اجاره بهاء تحت عنوان هزینه ثبت می شود
نکته :26دارائی ها و بدهی ها در اجاره مالی افزایش می یابند اما در اجاره خدماتی تغییر
نمی کنند
نکته :27در اجاره خدماتی نسبت بدهی تغییر نمی کند اما در اجاره مالی نسبت بدهی
افزایش می یابد؛پس با اجاره خئماتی می توان انعطاف پذیری بیشتری در تامین مالی شرکت
ایجاد کرد

مزایا و معایب اجاره
مزایا
.1ضرورت نداشتن پرداخت یکجا
.2انعطاف پذیری اجاره مالی و امکان خرید دارایی با قیمت توافقی توسط مستاجر
.3امکان استفاده از خدمات تخصصی موجر
.4محدودیت کمتر برای مستاجر
.5امکان استهالک دارائیهای استهالک ناپذیر در برخی کشورها
معایب
.1در بلند مدت،اجاره های پرداختنی از بهای خرید دارایی بیشتر خواهد بود
.2هزینه بهره اجاره معموال بیشتر از هزینه بهره بدهی است
.3مستاجر نمی تواند بدون کسب اجازه از موجر تغییراتی در دارایی ایجاد کند

نکته  -28در موارد زیر اجاره یک دارایی بر خرید ارجح تر است
-1در شرایط جیره بندی سرمایه ای



 -2زمانی که قیمت سهام با اوراق قرضه پایین است وموجب شده متوسط
نرخ هزینه سرمایه شرکت افزایش یابد .



شرکتی دارایی خاصی را برای مدت  6سال اجاره کرده است  .قرارداد اجاره شرکت را
ملزم می کند به صورتی مساوی ساالنه در پایان هر سال  2میلیون ریال اجاره بها
پرداخت کند .اجاره دارای شرایط اجاره سرمایه ای بوده و نرخ نهایی استقراض شرکت
 %12است  .در تاریخ انعقاد قرارداد مستاجر در دفاتر خود یک حساب دارایی و یک
حساب بدهی به مبلغ زیر افتتاح خواهد کرد:
ریال

 6=2000000 ×4/1114 =8222800و 2000000 × PVIFA %12

جدول زمانی استهالک  2سال اول دارایی بدین شرح است :
سال

پرداخت

بهره

اصل

0

مانده
8222800

1

2000000

986736

1013264

7209536

2

2000000

865144

1134856

6074680

نحوه محاسبه بهره :حاصل ضرب  %12در ارزش فعلی بدهی در آغاز سال ( مانده سال قبل)
986736ریال = 8222800 ×%12

مثال : 14
شرکتی اقدام به اجاره یک ماشین  100میلیون ریالی کرده است .طبق قرارداد
اجاره شرکت باید مبلغ اجاره را در  10قسط مساوی در پایان هر سال بپردازد.
نرخ بهره مورد استفاده دراجاره برابر  %14است.مبلغ هر اجاره چند ریال است :
بهای ماشین
ارزش فعلی اقساط ماشین

= 19171412

10000000
5/2161

=

10000000
PVIFA 14%,10

= مبلغ اجاره

=مبلغ اجاره

مثال :15با توجه به داده های مثال قبل در صورتی که فرض کنیم موعد پرداخت اجاره به
جای پایان سال ابتدای سال باشد مبلغ هر اجاره چند ریال است ؟
روش اول :

سال
----0
1-9

فاکتور
------1
4/9464
5/9464

بهای ماشین
100000000
 = --------------------------- = ------------------ =16816898مبلغ اجاره
ارزش فعلی اقساط ماشین
5/9464

روش دوم:
چون ابتدای سال است باید فاکتور ارزش فعلی اقساط را در )  ( 1 + iضرب کنیم.
ریال 10 * )1 + %14( =5/9464و= PVIF A %14فاکتور ارزش فعلی اقساط مساوی

مثال  :16شرکتی یک دارایی  30000000ریالی را در ازای  11قسط مساوی  4000000ریالی
اجاره کره است .نرخ بهره ای که در این قرار داد اجاره مورد استفاده قرار گرفته چند درصد
است ؟

30000000
---------------- = 7/5
4000000

با مراجعه به جدول ارزش فعلی اقساط مساوی و جستجو در ردیف  11سال نزدیک ترین
فاکتور به رقم  7/5عدد  7/4987می باشد که در ستون نرخ بهره  %7واقع شده .پس نرخ
بهره مورد استفاده در این قرار داد اجاره  %7است .

نکته  : 29ارزش سرمایه گذاری شده اجاره را می توان از رابطه زیر به دست آورد
.1در حالتی که اجاره درپایان سال پرداخت شود
فاکتور ارزش فعلی اقساط مساوی × اجاره پرداختی ساالنه = ارزش سرمایه گذاری بابت اجاره
 -2در حالتی که اجاره در ابتدای سال پرداخت شود

[) × (1+iفاکتور ارزش فعلی اقساط مساوی ] × اجاره پرداختی ساالنه = ارزش سرمایه گذاری بابت اجاره

مثال 17
دارایی خاصی در ازای اجاره بهای ساالنه ای برابر  1400000ریال که موعد پرداخت آن ابتدای
سال است به مدت  8سال اجاره شده است  .نرخ سرمایه گذاری مورد استفاده  %12است
ارزش سرمایه گذاری بابت اجاره را به دست آورید ؟
فاکتور ارزش فعلی اقساط مساوی × اجاره پرداختی ساالنه = ارزش سرمایه گذاری بابت اجاره
( روش اول )

ریال  = 1400000 ) 1 + 5638 /4 ( = 7789320ارزش سرمایه گذاری بابت اجاره
( روش دوم )
ریال  = 1400000 × ] 4/968 × )1/12 ( [ = 7789824ارزش سرمایه گذاری بابت اجاره

تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره
تصمیم اجاره – خرید تصمیمی است که معموال تمام شرکتها در زمان انتخاب و استفاده از یک
دارایی جدید با آن مواجه هستند .برای اتخاذ تصمیمی آگاهانه نسبت به خرید یا اجاره الزم
است ارزش فعلی جریانهای نقدی ورودی و خروجی پس از مالیات دو گزینه با یکدیگر مقایسه
شوند.
مراحل گزینه اجاره دارایی عبارتند از :
 -1محاسبه پرداخت های اجاره ساالنه یا ماهانه
برای محاسبه از فرمول زیر استفاده می کنیم :
الف ) حالتی که مبالغ اجاره ساالنه در اول هر سال پرداخت می شود

]) × (1+iفاکتور ارزش فعلی اقساط مساوی ]× = Aمبلغ اجاره ساالنه
ارزش دارایی
A = ----------------------------------------------) ×(1 + iفاکتور ارزش فعلی اقساط مساوی

ب) حالتی که مبالغ اجاره ساالنه در پایان هر سال پرداخت می شود:
]) × (1+iفاکتور ارزش فعلی اقساط مساوی ]× = Aمبلغ اجاره ساالنه
ارزش دارایی

فاکتور ارزش فعلی اقساط مساوی

=A

 -2محاسبه جریانهای نقدی خروجی پس از مالیات
به دلیل صرفه جویی مالیاتی ناشی از هزینه اجاره این جریان کمتر از اجاره پرداختی
است

 -3محاسبه جریانهای نقدی ورودی حاصل از دارایی
-4محاسبه ارزش فعلی خالص جریانهای نقدی

مراحل گزینه خرید عبارتند از

 -1محاسبه مبلغ پرداختی اولیه بابت خرید دارایی
 -2محاسبه جریانهای نقدی ورودی حاصل از دارایی
-3محاسبه ارزش فعلی خالص خرید دارایی با استفاده از نرخ هزینه سرمایه یا نرخ بازده مورد
انتظار شرکت
نکته  – 30در صورتی که وجوه مورد نظر برای خرید دارایی از طریق وام تامین شده باشد (وام)
محاسبات مربوط به مبالغ پرداختی بابت خرید و جریانهای نقدی ورودی به دلیل وجود صرفه
جویی های مالیاتی هزینه بهره تا حدودی متفاوت و به صورت زیر خواهد بود:
الف ) محاسبه مبلغ استهالک ساالنه وام ( اقساط پرداختی ) با استفاده از فرمول زیر :

مقدار وام مورد نیاز برای خرید
مقدار وام مورد نیاز برای خرید
A= ---------------------------------------- = ---------------------------------------فاکتور ارزش فعلی اقساط مساوی
PVIFA I,n
ب) تفکیک بهره و اصل اقساط پرداختی
مبلغ بهره هر قسط ساالنه پرداختی باید مشخص شود زیرا فقط هزینه بهره – هزینه قابل
قبول مالیاتی است .

ج ) محاسبه جریانهای نقدی خروجی

از طریق افزودن مبالغ بهره و استهالک به یکدیگر ( به عالوه هر گونه هزینه نگهداری دارایی ) و
سپس محاسبه جریانهای نقدی خروجی پس از مالیات
 -4یافتن ارزش فعلی جریانهای نقدی خر وجی پس از مالیات

مثال  – 18شرکتی تصمیم گرفته است دارایی خاصی را که  1000000ریال ارزش دارد تحصیل
کند  .عمر مورد انتظار این دارایی  5سال است و انتظار نمی رود بعد از این مدت ارزشی داشته
باشد  .برای تحصیل دارایی مزبور شرکت می تواند به دو طریق عمل کند  :اجاره دارایی یا خرید
آن .اگر از روش اجاره استفاده شود موجر  % 12بازده مطالبه می کند و اجاره بها باید در ابتدای
هر سال پرداخت شود  .نرخ مالیات  %50و هزینه سرمایه شرکت با هزینه وام پس از مالیات %8
است .
پاسخ  :ابتدا ارزش فعلی جریانهای نقدی خروجی پس از مالیات اجاره بلند مدت را محاسبه می
کنیم :
 -1محاسبه اجاره سالیانه :
1000000
ریال = ---------------
(3/0373)1/12

ارزش دارایی
ارزش دارایی
--------------------------------- = --------------------------------(نرخ بهره  × )1+فاکتور ارزش فعلی اقساط
(PVIFA 14%,10 )1 + 0/12

مراحل  2و  4را با استفاده از جدول اسالید بعد انجام می دهیم

()1
سال

()2
اجاره
ساالنه

()3
صرفه
جویی
مالیاتی

(4=)2(-)3
جریانهای
نقدی
بعد از
مالیات

فاکتور
PV

ارزش
فعلی
جریانهای
نقدی
خروجی

0

247690

---------

247690

1

247690

1-4

247690

*123845

123845

3/3121

410187

5

---------

123845

()123845

0/6806

()84289
573588

=247690×%50=123845صرفه جویی مالیاتی
اگر شرکت دارایی را خریداری کند فرض می کنیم منابع مالی مورد نیاز را از طریق یک وام بدون وثیقه %10
تامین کند .با استفاده از روش استهالک خط مستقیم بدون ارزش اسقاط استهالک ساالنه دارایی
( ریال ) 200000خواهد بود  .برای این گزینه ابتدا با استفاده از فرمول زیر اقساط ساالنه وام محاسبه می شود:

مقدار وام
1000000
1000000
----------------=
-----------=
= 262796
------------=A
PVIFA i,n
PVIFA i,n
3/7908
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در مرحله دوم بهره وام را با تهیه جدول استهالک وام محاسبه می کنیم :
()4( = )2( – )3

سال

اقساط وام

مانده اصل وام در
ابتدای سال

بهره وام

اصل وام

(5=)2(-)4
مانده اصل وام
در پایان سال

1

263.796

1000.000

100.000

163.796

836.204

2

263.796

936.204

83.630

180.176

656.028

3

263.796

656.028

65.603

198.193

457.835

4

263.796

457.835

45.783

218.013

239.822

5

263.796

239.822

23.982

239.814

1

2

(3 =)2(× )%10

در مرحله  ( 3جریانهای نقدی خروجی ) و مرحله  ( 4ارزش فعلی جریانهای نقدی خروجی )
میتواند با استفاده از جدول اسالید بعد محاسبه می شود :

سال
()1
اقساط وام

()2
بهره

استهالک

4=2+3
مجموع
کسورات

= 4 - %50
 5صرفه
جویی
مالیاتی

()3

جریانهای
خروجی6
نقدی=
1-5

7
فاکتور
نرخ PV
%8

8=6×7
ارزش
فعلی
جریانهای
نقدی
خروجی

1

263796

100000

200000

300000

150000

113796

0/9259

105364

2

263796

83620

200000

283620

141810

121986

0/8573

104578

3

263796

65603

200000

265603

132801

130995

0/7938

103984

4

263796

45783

200000

245783

122891

140905

0/7350

103565

5

263796

23982

200000

223982

111991

151805

0/6806

103318
520809

نتیجه گیری :خرید دارایی از طریق وام به دلیل کمتر بودن ارزش فعلی جریانهای نقدی خروجی
آن نسبت به اجاره ( 520809ریال در برابر  573588ریال) راه مناسب تری است .صرفه جویی

اضافی خرید نسبت به اجاره برابر است با ) 573.588- 520.809( 52779
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نکات تکمیلی

نکته  -1در تمامی روش های گفته شده تنها روشی که باعث افزایش ثروت سهامداران
است و درراستای هدف مدیریت مالی منجر به حداکثر کردن ثروت سهامداران و
ایجاد ارزش افزوده می شود روش ارزش فعلی خالص

است

نکته  - 2در یک تقسیم بندی می توان روشهای ذکر شده را به دو دسته تقسیم کرد :
دسته اول روشهایی که ارزش زمانی پول را لحاظ می کنند عبارتند از :
-1نرخ بازده داخلی
-2ارزش فعلی خالص
-3شاخص سود آوری
-4روش دوره بازگشت سرمایه تنزیلی
دسته دوم :روش هایی که ارزش زمانی پول را لحاظ نمی کنند عبارتند از :
-1دوره بازگشت سرمایه
 -2نرخ بازده حسابداری
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نکته  -3در شرایط جیره بندی سرمایه بهترین روش،روش شاخص سود آوری (نسبت منفعت به
سرمایه ) است.
نکته  -4تنها روشی که در ارزیابی پروژه های سرمایه ای از جامعیت اطالعاتی بیشتری برخوردار
است روش ارزش فعلی خالص است.
نکته  -5روش نرخ بازده حسابداری،روشی برای محاسبه تقریبی

محسوب می شود.

نکته  -6روش نرخ بازده حسابداری خیلی شبیه بازده دارایی ها ) (ROAیا بازده سرمایه گذاری )(ROI
است.یعنی گاهی اوقات ابتدا  ROAبرای هر سال محاسبه می شود و میانگین این
محاسبات به عنوان  AARدر نظرگرفته می شود ولی با آن برابر نیست .

نکته  - 7درجه بندی متضاد بین روش های  NPV , IRRدرشرایطی روی می دهد که:
.1میزان سرمایه گذاری اولیه پروژه ها متفاوت باشد.
.2جریان های نقدی پروژه ها در طول زمان تغییر کند.برای مثال جریانهای نقدی پروژه ای روند
صعودی و پروژه دیگر روند نزولی داشته باشد.
 .3پروژه های مانعه الجمع عمر مورد انتظار متفاوتی داشته باشند.

تضاد مذکور ناشی از وجود مفروضات مختلف نسبت به نرخ سرمایه گذاری مجدد جریانهای
نقدی حاصل از پروژه میباشد بدین صورت که :
الف ) در روش  NPVتمام جریان های نقدی با نرخ هزینه ی سرمایه تنزیل می شود و به
صورت ضمنی فرض میشود که این جریانهای نقدی می توانند مجددا با همین نرخ سرمایه
گذاری شوند
ب)در روش  IRRنرخ سرمایه گذاری مجدد نرخ بازده داخلی فرض می شود.
بنابراین سرمایه گذاری مجدد پروژه ها با هم متفاوت خواهد بود زیرا  IRRپروژه ها با هم
متفاوت است .

نکته  -8مبلغ جریانهای نقدی خروجی (منفی) در سال صفر یک طرح همان خالص سرمایه
گذاری (هزینه طرح) است.
نکته  -9در فرایند پذیرش طرح زمانی که به جریانات نقدی تفاضلی توجه میشود از اصل
ارزیابی مجزا استفاده شده است.
نکته  -10نرخ بازده داراییهای مالی در یک دوره زمانی مشخص را بازده دوره تملک گویند و
بازده دوره تملک سالیانه همان نرخ بازده داخلی است .

مثال های تکمیلی

 -1جریانهای نقدی یک طرح سرمایه گذاری و عمر مفید آن یا احتماالت مربوط
به شرح زیر براورد میشود .برای محاسبه ارزش فعلی خالص جریان نقدی و
عمر مفید چقدر است ؟
احتمال

عمر مفید

احتمال

جریان نقدی ساالنه

0/2

10

0/15

500میلیون ریال

0/3

12

0/25

 600میلیون ریال

0/5

18

0/6

 150میلیون ریال

میلیون ریال  =150×0/2+500×0/3 +600× 0/5 =30+150+300= 480جریانات نقدی مورد انتظار
سال  = 10×0/15 +12× 0/25 + 18×0/6 =1/5+3+10/8 =15/3عمر مفید مورد انتظار
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 -2سرمایه گذاری اولیه طرحی  200میلیون ریال و ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی آن با نرخ
های  %24و  %30به ترتیب  280و  160میلیون ریال است  .نرخ بازده داخلی تقریبی این طرح
چند درصد است ؟

نرخ بازده داخلی نرخی است که  NPVطرح برابر صفر میشود.

-c

Ri
} ---------
t
)(1+i

NPV = 280 - 200 = 80

- 40

=NPV = 160 -200

n
∑ { =NPV

t=0

اگر نرخ  %24باشد
اگر نرخ  %30باشد

 = 80 - (-40) = 120تفاوت NPV

 = %30 - %24 = %6تفاوت نرخ ها
IRR = 24% + 4% = 28%
50

6 × 80
K= %
---------- = %4
120

120 %6
80
K

روش دوم

 -3نرخ  IRRپروژه شرکتی در جایی بین  %14و  %16قراردارد NPV .پروژه با نرخ %14

برابر  1235و با نرخ  % 16برابر  – 289ریال می باشد .با استفاده از واسطه یابی
خطی مقدار  IRRچند درصد خواهد بود ؟
اگر نرخ از  %14به  %16برسد  NPVاز  1235به  – 289واحد تغییر می کند
 = %2تغییر در نرخ

%2×1235
K= --------------- = %162
1524

1524

2%

1235

X

}

 = 1235 - ) -289( = 1524تغییر در NPV

1235

NPV =0

 = %14 + %162 = % 15/62نرخ
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ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﺪﻡ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ )ﺭﻳﺴﻚ(
1

ﺑﻬﺎﺭ 1395
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺤﺘﺮﻡ:

ﺩﻛﺘﺮ ﺁﺑﺮﻭﺩ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ :

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪﭘﻮﺭ  ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﺭﺩﻻﻥ  ،ﺭﺿﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ

2

ﻧﻜﺘﻪ :1ﺑﻴﻦ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻳﺴﻚ ﺁﻥ  ،ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻧﻜﺘﻪ :2ﺭﻳﺴﻚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺧﻄﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺧﻄﺮ
ﺍﺳﺖ.
ﻧﻜﺘﻪ :3ﺭﻳﺴﻚ ﮔﺮﻳﺰ  ،ﺭﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻲ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻳﺴﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ-ﺷﻮﺩ.
ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮ ،ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﻮﻝ ﺑﺎﻻ ﺍﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻳﻚ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻛﻢ ﺭﻳﺴﻚ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ.

3

 – 1ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺭﻳﺴﻚ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ-ﺑﻨﺪﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ-ﺍﻱ
ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺑﻮﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ،ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﺁﺗﻲ ﺑﺪﻭﻥ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺍﻗﻌﻲ ،ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﻫﺎﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﻫﺮ ﭘﺮﻭژﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ،ﺭﻳﺴﻚ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻫﻤﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﺒﻨﺎ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮﺩ .ﻫﺮﺟﺮﻳﺎﻥ
ﺁﺗﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻧﻮﻋﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ .ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻋﺎﻣﻞ ﺭﻳﺴﻚ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎ ،ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﻭ ﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻫﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

4

 -1-1ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ
 - 2-1ﻧﺮﺥ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻳﺴﻚ
 -3-1ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ
 - 4-1ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ
 -5-1ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
 -6-1ﺩﺭﺧﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ )ﻳﺎ ﺩﺭﺧﺖ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ(
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1-1ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪ-ﺑﻨﺪﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ -ﺍﻱ،
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻋﻤﺮ ﻣﻮﺭﺩ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
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 2-1ﻧﺮﺥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻳﺴﻚ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻋﺎﻣﻞ ﺭﻳﺴﻚ ،ﻧﺮﺥ ﺗﻨﺰﻳﻞ)ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ-ﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ(
ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮﻭژﻩ ﻳﺎ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ
ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺮﻭژﻩ ﻳﺎ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﺎ ﻧﺮﺥ
ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻧﺮﺥ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭژﻩ
ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﺑﺘﺪﺍ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ
ﺭﻳﺴﻚ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺍﻱ ﻣﺜﻞ  NPVﻭ  IRRﺑﻜﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
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 3-1ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ
ﺩﺭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺭﻳﺴﻚ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺍﺯ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﺌﻮﺭﻱ
ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ،ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺭﻳﺴﻚ ،ﺑﻲ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ
ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ .ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ
ﺿﺮﺏ ﺍﻳﻦ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﻘﺪﻱ ﺍﺻﻠﻲ ،ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﻘﺪﻱ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮﺩ .ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻳﺴﻚ ﺩﺭ ﺭﻭﺵ NPVﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺮﺥ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺵ
 IRRﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺮﺥ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﻱ ﺑﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ.
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 4-1ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺭﻳﺴﻚ  ،ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺭﻭﺵ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎﻟﻮ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ
ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﺎﻱ
ﻧﻘﺪﻱ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﺛﺮ ﻣﻴﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺭﺍ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ
ﺍﻱ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
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 5-1ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻓﻌﻠﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺭﺯﺵ ﻓﻌﻠﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﺗﻮﺍﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
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 6-1ﺩﺭﺧﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚ ﭘﺮﻭژﻫﻬﺎﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ
ﺩﺭﺧﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ )ﺩﺭﺧﺖ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ( ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺩﺭﺧﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺭﻭﺷﻲ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻱ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻜﻦ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ .ﻳﻚ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻱ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻓﻌﻠﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﻳﻚ ﭘﺮﻭژﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﺩ.
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ﺑﺎﺯﺩﻩ
ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﭘﺎﺩﺍﺷﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ
ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻧﺮﺥ ﺗﻨﺰﻳﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﺭﺯﺵ
ﻓﻌﻠﻲ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮﺩ ،ﺍﺭﺯﺵ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ
ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺳﺖ:
ﺍﻟﻒ(ﺑﺎﺯﺩﻩ )ﺳﻮﺩ( ﻧﻘﺪﻱ:
ﺏ( ﺑﺎﺯﺩﻩ )ﺳﻮﺩ( ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻱ:
:
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ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻧﺴﺒﻲ
ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻋﺪﺩ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻛﻞ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ
ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﻨﻔﻲ ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎً
ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﻨﻔﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﻋﺪﺩﻱ ﻛﻮﭼﻴﻜﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺑﻴﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ
ﺍﺳﺖ:
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ﻧﻜﺘﻪ:4ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﺪﻡ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ )ﺭﻳﺴﻚ( ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻣﻮﺭﺩ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﺯﻭﻥ ﻳﺎ ﺍﻣﻴﺪ ﺭﻳﺎﺿﻲ( ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺯﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:
 :Riﺑﺎﺯﺩﻩ iﺍُﻡ  :piﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺎﺯﺩﻫﻲ iﺍُﻡ  :ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ )ﺍﻣﻴﺪ ﺭﻳﺎﺿﻲ(
ﻧﻜﺘﻪ :5ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺎﺩﻱ( ﺩﺭ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ
ﻣﺸﺨﺺ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻤﻠﻚ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮﺩ ﻫﻤﺎﻥ
ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻧﻜﺘﻪ :6ﺍﮔﺮ ﻳﻚ ﺳﻬﻢ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷﻴﻢ ﻭ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻛﻨﻴﻢ ﻳﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻔﺮﻭﺷﻴﻢ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺩﺭ ﻫﺮ  2ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﻛﺴﺐ
ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺑﺎﺯﺩﻫﻲ ﻛﺴﺐ ﺷﺪﻩ ﺗﺎﺃﺛﻴﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
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ﺭﻳﺴﻚ
ﺭﻳﺴﻚ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﻗﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﻭ
ﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺭﻳﺴﻚ ﻳﻚ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺁﺗﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ
ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺭﻳﺴﻚ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﮔﻲ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﻳﺴﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
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ﻧﻜﺘﻪ :7ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺭﻳﺴﻚ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ:
ﺭﻳﺴﻚ ﻓﻌﻠﻲ :ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﻚ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ:
 :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺯﺩﻫﻲ
 :Riﺑﺎﺯﺩﻩ iﺍُﻡ
.2ﺭﻳﺴﻚ ﺁﺗﻲ :ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎﻱ ﺁﺗﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ:
�:piﺍﺯﺩﻩ iﺎﻼﻡ
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ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺮﺡ) (1ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
.1ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺮﺡ) (1ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
.2ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺮﺡ) (1ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
.3ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﻃﺮﺡ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺍﺯ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﺗﺤﺖ
.4ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﻭ ﻃﺮﺡ ﻧﺎﻣﺴﺎﻭﻱ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺭﻳﺴﻚ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ.
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﭼﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻃﺮﺣﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﻳﺴﻚ ﺁﻥ ﻃﺮﺡ
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:
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ﻧﻜﺘﻪ :9ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﺿﺮﻳﺐ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺭﻳﺴﻚ
ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻳﺴﻚ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ
ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
.1ﺭﻳﺴﻚ ﺗﺠﺎﺭﻱ :ﺭﻳﺴﻚ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺳﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻌﺒﺎﺭﺕ
ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺭﻳﺴﻚ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎﺹ ﺍﺳﺖ .ﺭﻳﺴﻚ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ
ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮﻭﺵ ،ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻫﺮﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ.

.2ﺭﻳﺴﻚ ﻣﺎﻟﻲ :ﺭﻳﺴﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺑﺪﻫﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺳﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ) ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩ(
ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺮﻩ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﺑﺴﺘﮕﻲ
ﺩﺍﺭﺩ.
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 .3ﺭﻳﺴﻚ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ :ﺭﻳﺴﻚ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ
ﺷﺪﻥ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺷﺪﻥ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﻳﺴﻚ
ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ.
.4ﺭﻳﺴﻚ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ :ﺭﻳﺴﻚ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻡ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺍﻡ ﻳﺎ
ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺻﻞ ﻭﺍﻡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
.5ﺭﻳﺴﻚ ﺑﺎﺯﺍﺭ :ﺭﻳﺴﻚ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ
ﻛﻠﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺭﻳﺴﻚ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ،ﺟﻨﮓ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
.6ﺭﻳﺴﻚ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ :ﺭﻳﺴﻚ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﻳﻚ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ )ﻛﺎﻫﺶ( ﻳﺎﺑﺪ ،ﻗﻴﻜﺖ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﻗﺮﺿﻪ ،ﻛﺎﻫﺶ)ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ( ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
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.7ﺭﻳﺴﻚ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ)ﺗﻮﺭﻡ( :ﺭﻳﺴﻚ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮﻝ ﻳﻚ
ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﺯﺍء ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
.8ﺭﻳﺴﻚ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ :ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻮﺩ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﺑﻪ ﭘﻮﻝ ﺭﺍﻳﺞ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺭﻳﺴﻚ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺭﻳﺴﻚ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ،ﺭﻳﺴﻚ ﻧﺎﺷﻲ
ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺍﺭﺯﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺳﺖ.
.9ﺭﻳﺴﻚ ﻛﺸﻮﺭ)ﺳﻴﺎﺳﻲ( :ﺍﻳﻦ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﻪ ﺛﺒﺎﺕ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻳﺴﻚ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ:
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ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ) ،(uﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻝ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .
ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﻓﻮﻕ  uﻫﻤﺎﻥ ﺭﻳﺴﻚ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺩﺍﺭﻳﻢ:
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-1ﺭﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ
ﺭﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ ﺭﺳﻴﻚ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺑﻮﺩﻩ
ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻮﻉ ﺑﺨﺸﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﻗﻊ
ﺻﺎﺣﺐ ﻳﻚ ﭘﺮﺗﻔﻮﻱ ﺑﻪ ﺭﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﭘﺮﺗﻔﻮﻱ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﻪ ﺑﻪ
ﺭﻳﺴﻚ ﻛﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺤﺖ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺘﺎ ) (
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺘﺎ ) (
ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺘﺎ ) ( ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺭﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻳﻚ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﺮﺗﻔﻮﻱ ﻣﺒﻨﺎﺳﺖ.
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 :Rfﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺯﺩﻩ
 :Riﺑﺎﺯﺩﻩ iﺍﻡ
:Rmﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ
:ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺘﺎ ﻳﻚ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻛﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﭘﺮﺗﻔﻮﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺳﻬﻢ ﭼﻨﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ  20ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺳﻬﻢ  30ﺩﺭﺻﺪ
�ﺎﻝ  :13ﺍﮔﺮ
�

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.
ﺭﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﻬﺎﻡ ﺳﻬﺎﻡ
.1
ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
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.1

ﺧﻮﺍﻫﺪ .

ﺭﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺳﻬﻢ ﺑﺎ ﺭﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ

.2
ﺭﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺳﻬﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺭﻳﺴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﻬﺎﻡ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﺪﺍﻓﻌﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
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ﻧﻜﺘﻪ :10ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻛﻪ
)ﺗﺪﺍﻓﻌﻲ(
)ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ( ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻭﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻛﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻧﻜﺘﻪ :11ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻳﺴﻚ )  (Rfﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺭﻳﺴﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﭘﺎﺩﺍﺵ
ﺭﻳﺴﻚ)ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ( ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺻﺮﻑ ﺭﻳﺴﻚ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:

ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ) (Rmﻭ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ
ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻳﺴﻚ )  (Rfﺻﺮﻑ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ
ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺭﻳﺴﻚ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮﺩﻥ
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:
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ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﻓﻮﻕ ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ  CAPMﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ ﻧﺮﺥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﻳﻚ ﻭﺭﻗﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ) ( Riﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻳﻚ ﻗﻠﻢ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺑﺪﻭﻥ
ﺭﻳﺴﻚ)  (Rfﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺻﺮﻑ ﺭﻳﺴﻚ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺭﻳﺴﻚ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ :
ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺁﻥ ﻭﺭﻗﻪ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ
ﺻﺮﻑ ﺭﻳﺴﻚ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ +ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻳﺴﻚ= ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
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ﻧﻜﺘﻪ  :14ﺻﺮﻑ ﺭﻳﺴﻚ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ) (Ri-Rfﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ :
ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷﺖ:
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻣﺪﻝ  CAPMﺑﻪ ﺧﻂ  SMLﻳﺎ ﺧﻂ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
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ﻧﻜﺘﻪ :15ﺍﮔﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻓﻌﻠﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﻳﻚ ﭘﺮﻭژﻩ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺁﻥ ﭘﺮﻭژﻩ
ﺑﺎﻻﻱ  SMLﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ )ﭘﺮﺗﻔﻮﻱ(
ﭘﺮﺗﻔﻮﻱ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ) ﻳﺎ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ( ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺪﻑ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮﺗﻔﻮﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﻳﺴﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ.
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-1ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ
ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﺯﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:
 = Rpﺑﺎﺯﺩﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ  =Xaﺩﺭﺻﺪ ﺳﻬﻢ  aﺍﺯ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ
 = Raﺑﺎﺯﺩﻫﻲ ﺳﻬﻢ a
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ﺭﻳﺴﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ
ﺭﻳﺴﻚ ﭘﺮﺗﻔﻮﻱ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻳﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ:
.1ﺩﺭﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻗﻼﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ
.2ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻗﻼﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ
.3ﻛﻮﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺯﺩﻫﻲ ﺍﻗﻼﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ
ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﻮﻕ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﭘﺮﺗﻔﻮﻱ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﺯ
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:
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ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻭ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ
ﺑﻴﻦ  -1ﺗﺎ  +1ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
.1ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﻭ  +1ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  +1ﻣﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 .2ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﻭ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﻳﮕﺪﻳﮕﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .3ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ -1ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻜﻮﺱ
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  -1ﻣﻴﻞ ﻛﻨﺪ .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﻧﻜﺘﻪ :16ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﻗﻴﻘﺎً ﺭﻭﻱ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
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ﻧﻜﺘﻪ  :17ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻛﺎﻣﻞ )ﭼﻪ ﻣﻨﻔﻲ ،ﭼﻪ ﻣﺜﺒﺖ( ﻧﻘﺎﻁ ﺩﻗﻴﻘﺎً ﺭﻭﻱ
ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ
ﻧﻜﺘﻪ  :18ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﻴﻮ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺍﻋﻀﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  -1ﻣﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﺭﻳﺴﻚ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻳﺴﻚ ﭘﺮﺗﻔﻮﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻛﻮﻭﺍﺭﻳﺎﺱ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎﺯﺩﻫﻲ ﺁﻥ ﻫﺎ.
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ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ
ﻧﻜﺘﻪ  :20ﺍﮔﺮ
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:
ﺑﺎﺷﺪ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ.
ﻧﻜﺘﻪ :21ﺍﮔﺮ
ﻧﻜﺘﻪ  :22ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﻁ ﺯﻳﺮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ:
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ﻣﺜﺎﻝ  : 20ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺳﻬﻢ Aﻭ Bﺩﺭﺻﺪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  40ﻭ  60ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ  2/0ﻭ  8/0ﺍﺳﺖ .
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ) (ABﻛﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ؟
48/0(1ﻭﺻﻔﺮ

ﭘﺎﺳﺦ :

 48/0(2ﻭ 80/0

 56/0 (3ﻭ  56/0 (4 80/0ﻭ 4/0
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ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﺭﺍ
ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺗﻔﻮﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ
ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﻢ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻛﻪ ﻛﺪﺍﻡ ﭘﺮﺗﻔﻮﻱ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺯﺩﻩ
ﻣﻌﻴﻦ ﺭﻳﺴﻚ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﻫﻴﻢ.
ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺿﺮﻭﺭﺗﺄ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﻬﻢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﺭﺍ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﻌﻴﻦ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﻌﻴﻦ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺭﻳﺴﻚ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺯ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ:

مدیریت مالی
فصل هشتم  :ارزش شرکت و تامین مالی بلندمدت
سعید فارسی
هومن مجاوریان
محمود كاوه نیا 949514787
دانشجوي كارشناس ارشد MBA
دانشگاه پیام نور مركز غرب تهران

به نام خدا

ﺨﺨﺶ ﺍﻭﻝ
�� ��
�� ����:ی
��ی�
ﺗﻬ�ﻬ�

ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺮﮐﺖ
ارزش شرکت = ارزش حقوق صاحبان سهام  +ارزش بدهی
انواع اوراق بهادار:
 .1سهام عادی  :ورقه بهاداری است که نشانگر مالکیت نسبی دارنده آن در شرکت می باشد.
◦ سهامداران عادی آخرین افراد در شرکت ها می باشند که سود دریافت می کنند.
 .2سهام ممتاز  :سود ثابت برای صاحبان این نوع سهام.
◦ از این نظر همانند اوراق قرضه هستند ولی از سایر جنبه ها مانند سهام عادی عمل می کنند.
 .3اوراق قرضه :بنا بر این اسناد شرکت منتشر کننده این اوراق متعهد به پرداخت بهره سالیانه در تاریخ های معین و
بازپرداخت اصل مبلغ در موعد سررسید می باشد.

ﺳﻬﺍﻡ ﻋﺍﺩی
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ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺍﺯﺍﺕ ﺳﻬﺍﻣﺪﺍﺭﺍﻥ
•  .1حق نقل و انتقال :سهامداران عادی شرکت می توانند از طریق فروش سهام عادی خود ،مالکیت شرکت را به دیگری
واگذار کنند.از نظر نقل و انتقال ،سهام به دو نوع تقسیم میشود :سهام با نام و سهام بی نام.
•  .2مطالبات باقیمانده :دارندگان سهام عادی پایین ترین اولویت را نسبت به ادعا بر داراییهای شرکت را دارند به خاطر همین،

ریسک سهام عادی بیشتر از بقیه اوراق بهادار است.
•  .3مسئولیت محدود :سهامداران در زمان ورشکستگی شرکت ،به میزان مبلغی که در شرکت سرمایه گذاری می کنند در قبال
ضرر و زیان مسئول هستند و طلبکاران شرکت حق تصرف اموال شخصی سهامداران را ندارند.

ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺍﺯﺍﺕ ﺳﻬﺍﻣﺪﺍﺭﺍﻥ
•  .۴سررسید :سهام عادی دارای سررسید نبوده و قابل بازخرید و قابل تبدیل نیز نمی باشند.
•  .۵حق دریافت سود سهام 2 :نکته در مورد دریافت سود سهام باید در نظر گرفته شود -1 :سود تقسیمی نامحدود -2 ،عدم
الزام در پرداخت سود تقسیمی ،ریسک ورشکستگی ندارد.
عیب پرداخت سود سهام این است که دو بار تعلق می گیرد -1 :یکبار در سطح شرکت -2 ،یکبار هم در سطح شخصی
•  .۶حق رأی (حق اداره شرکت) :سهامداران عادی حق دارند در اداره شرکت دخالت کنند و حق رأی بر دو نوع است-1 :

رأی گیری تجمعی -2 ،رأی گیری ساده.
 درمورد انتخاب اعضای هیئت مدیره از رأی گیری تجمعی استفاده می شود.

﷼ﯽ
ﺭﺃی ﮔﻴﺮی ﺗﺠﻤ
 ویژگی رأی گیری تجمعی این است که امکان مشارکت سهامداران اقلیت را فراهم میآورد .در این رای گیری هر سهامدار به
تعداد سهام ضربدر تعداد افرادی که قرار است برای عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند حق رای دارد.
 با استفاده از رابطه زیر می توان تعیین کرد برای انتخاب  dعضو هیئت مدیره به چند سهم نیازمندیم:

•  :Xتعداد سهامی که میتوان به وسیله آن d ،عضو هیئت مدیره انتخاب کرد.
•  :dتعداد اعضای هیئت مدیره که قرار است انتخاب شوند.
•  :bتعداد کلی اعضای هیئت مدیره
•  :Nتعداد سهام حاضر در جلسه که حق رأی دارند.

ﺭﺃی ﮔﻴﺮی ﺳﺍﺩﻩ
• در رای گیری ساده ،برای انتخاب هر یک از اعضای هیئت مدیره جداگانه رأی گیری میشود.

• رای گیری ساده باعث میشود سهامداران اقلیت اجازه شرکت در تصمیمات را نداشته باشند.
• در این روش ،تنها راه کسب جایگاه در هیئت مدیره ،داشتن  ۵۰درصد بعالوه یک است.
• در این شیوه رأی گیری ،تمامی اعضای هیئت مدیره ،منتخب سهامداران اکثریت خواهند بود.

ﺍﺭﺯﺵ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻡ
 در صورتی که شرکت تصمیم به افزایش سرمایه از طریق فروش سهام عادی جدید بگیرد سهامداران عادی فعلی شرکت
در خرید سهام جدید دارای حق تقدم می باشند و بنابراین شرکت به ازای هر سهم فعلی یک برگ حق تقدم صادر نموده و
به سهامداران می دهد تا در صورت تشخیصی ،سهام جدید را خریده و درصد مالکیت آنها از شرکت تغییر نکند ولی در
صورتی که از این حق تقدم استفاده نکنند ،سهامداران جدید وارد شرکت شده و درصد مالکیت سهامداران قبلی کاهش می
یابد.
 ارزش هر حق تقدم ناشی از هر سهم از رابطه زیر محاسبه میشود:
•  :Mارزش بازار هر سهام عادی قبل از تصویب افزایش سرمایه
•  :Sمبلغ پذیرﻩ نویسی سهم جدید
•  :Nتعداد سهامی که یک فرد باید داشته باشد تا بتواند یک سهم جدید خریداری کند.

ﺍﺭﺯﺵ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻡ
 N را می توان به دو روش زیر بدست آورد:
𝟏𝟎𝟎 %

درصد افزایش سرمایه

 ارزش هر گواهینامه حق تقدم از طریق رابطه زیر بدست می آید:

=N

تعداد سهام منتشره
=N
تعداد سهام جدید
پول مورد نیاز
= تعداد سهام جدید
قیمت پذیره نویسی
V' = N x R

• ' :Vارزش گواهینامه حق تقدم
•  :Rارزش هر حق تقدم

ﺍﺭﺯﺵ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻡ
 قیمت سهام بعد از انقضای حق تقدم از رابطه زیر بدست می آید:
Me = M0– R
• :Meقیمت سهام بعد از انقضای حق تقدم
• :M0قیمت سهام قبل از انقضای حق تقدم
•  : Rارزش هر حق تقدم
•  : Reارزش حق تقدم پس از تاریخ مؤثر

,

Me – S
N

= Re

ﺍﺭﺯﺵ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻡ
 زمانی که شرکت اقدام به افزایش سرمایه کند ،قیمت سهام بعد از افزایش سرمایه کاهش یافته و از طریق رابطه روبرو
محاسبه میشود:
𝑿

 xقیمت پذیره نویسی −قیمت هر سهم قبل از افزایش سرمایه
𝑿𝟏+

= قیمت هر سهم بعد از افزایش سرمایه

 در صورتی که مبلغ پذیره نویسی ،برابر با قیمت سهم قبل از افزایش سرمایه باشد ،قیمت سهم بعد از افزایش سرمایه
تغییری نخواهد کرد.
 افزایش سرمایه با افزایش در تعداد سهام و سرمایه و همچنین کاهش قیمت ذاتی شده ولی تأثیری در قیمت اسمی و درصد
مالکیت ندارد.

ﻣﺰﺍﻳﺍ ﻭ ﻣﻌﺍﻳﺐ ﺳﻬﺍﻡ ﻋﺍﺩی ﺮﺮﺍی ﺷﺮﮐﺖ

 اصطالحات زیر در رابطه با سهام وجود دارد:

•  .1سهام مجاز :تعداد سهامی که شرکت (بدون تغییر یا اصالح اساسنامه) حق دارد منتشر کند.
•  .2سهام منتشره :تعداد سهامی که در دست مردم است.
 مزایا
•  .1الزامی به پرداخت سود سهام وجود ندارد لذا انتشار سهام عادی ریسک مالی و ریسک ورشکستگی برای شرکت ایجاد
نمی کند

•  .2سهام عادی دارای سررسید نیست لذا یک منبع تامین مالی بلند مدت است.
•  .3میزان سود سهام عادی مشخص و ثابت نیست لذا ظرفیت استقراض شرکت را باال می برد.
•  .۴تامین مالی از طریق انتشار سهام عادی دارای سرعت زیاد و حداقل هزینه اجرایی است.

ﻣﺰﺍﻳﺍ ﻭ ﻣﻌﺍﻳﺐ ﺳﻬﺍﻡ ﻋﺍﺩی ﺮﺮﺍی ﺷﺮﮐﺖ
 معایب
•  .1هزینه سرمایه سهام عادی از سایر منابع تامین مالی بیشتر است یعنی سهام عادی یک منبع تامین مالی گران قیمت است.
•  .2پرداخت سود سهام عادی برای شرکت صرفه جویی مالیاتی ندارد.
•  .3در صورتیکه سهامداران تمایل به استفاده از حق تقدم نداشته باشد ،درصد مالکیت او کاهش یافته و موجب تغییر در
کنترل شرکت خواهد شد.
•  .۴انتشار سهام عادی جدید ،باعث کاهش موقتی سود هر سهم می شود که این موضوع ،تأثیر منفی بر قیمت سهام را به

دنبال دارد.

ﺍﺭﺯﺵ ﺳﻬﺍﻡ ﻋﺍﺩی
 انواع ارزش سهام عبارتند از :ارزش اسمی ،ارزش دفتری ،ارزش انحالل ،ارزش معامالتی (بازار) و
ارزش ذاتی،
• .1ارزشی اسمی :قیمتی است که روی سهام نوشته شده و معادل سرمایه تقسیم بر تعداد سهام است.
• .2ارزشی دفتری :از تقسیم حقوق صاحبان سهام بر تعداد سهام بدست می آید.
• .3ارزش معامالتی (ارزش بازار) :قیمتی است که سهام به آن معامله می شود و بوسیله عرضه و تقاضا تعیین می شود.

• .۴ارزش انحالل  :اگر شرکت منحل شود به هر سهم چقدر می رسد و از رابطه زیر محاسبه می شود:
���ی(−به قیمت روز)دارایی
تعداد سهام

• .۵ارزش ذاتی :قیمت واقعی سهام که مهمترین عامل در تصمیم گیری سرمایه گذاری در بورس است.

= ارزش انحالل

ﻣﺤﺍﺳﺒﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺫﺍﺗﯽ ﺳﻬﺍﻡ ﻋﺎﺩی
 ارزش هر دارایی ،عبارت است از ارزش فعلی جریانهای نقد آینده حاصل از آن دارایی،
 عواملی که بر ارزش ذاتی سهام عادی تأثیرگذار می باشد ،عبارتند از:
 .1میزان سود تقسیمی هر سهم .2 ،زمان دریافت سود تقسیمی .3 ،نحوه تغییر قیمت سهام در بازار
 دو فرض اساسی برای محاسبه ارزش ذاتی سهام عادی عبارتند از:
• .1میزان سود تقسیمی براساس نرخ رشد ثابت ساالنه افزایش می یابد.
• .2نرخ رشد سود تقسیمی از نرخ بازده مورد توقع سهامداران کمتر است ((k>g

ﻣﺤﺍﺳﺒﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺫﺍﺗﯽ ﺳﻬﺍﻡ ﻋﺍﺩی
 سه دلیل دشوار بودن ارزیابی سهام در مقایسه با اوراق قرضه عبارتند از:
•  .1مقدار جریانات نقدی تعهد نشده از قبل.
•  .2سهام عادی سررسید ندارد.
• .3هیچ راهی برای مشاهده نرخ بازده مورد انتظار در بازار وجود ندارد.
 براساس این مفروضات ،ارزش ذاتی سهام برابر است با مجموع ارزش فعلی سودهای تقسیمی درسالهای آینده بعالوه ارزش
فعلی بهای فروش سهام در سال nام.
•  : V0قیمت ذاتی سهم
•  : Diسود هر سهم iام
•  : Pnقیمت سهام در سال nام
•  : Kنرخ بازده مورد انتظار

ﻣﺤﺍﺳﺒﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺫﺍﺗﯽ ﺳﻬﺍﻡ ﻋﺍﺩی
 به طور کلی سه حالت برای ارزیابی سهام وجود دارد که عبارتند از:
الف) نرخ رشد ثابت:
فرض کنید میدانیم که سود تقسیمی یک شرکت همواره با یک نرخ ثابت رشد می کند ،این نرخ رشد را با  gنشان می دهیم.
اگر  D0مبلغ سود تقسیمی باشد که به تازگی پرداخت شده است ،سود تقسیمی دوره بعد یعنی  D1برابر است با:

و نیز فرض اساسی در این حالت این است که نرخ بازده مورد انتظار بیشتر از نرخ رشد سود باشد ()K>g

ﻣﺤﺍﺳﺒﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺫﺍﺗﯽ ﺳﻬﺍﻡ ﻋﺍﺩی
 قیمت سهام را میتوانیم از رابطه زیر محاسبه کنیم:

 : D1سود هر سهم در سال آینده  :Kنرخ بازده مورد انتظار  :gنرخ رشد سود
 : V0قیمت سهام

 :Vtقیمت سهام در سال tام

رابطه گفته شده فوق دارای مفروضات زیر است:
 -1نرخ ثابت سود تقسیمی  -2بازده ثابت حقوق صاحبان سهام  -3عدم تغییر در ساختار سرمایه شرکت
 -۴عدم تغییر در ریسک طرح های شرکت

ﻣﺤﺍﺳﺒﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺫﺍﺗﯽ ﺳﻬﺍﻡ ﻋﺍﺩی
ب) نرخ رشد صفر:
اگر سود هر سال مقدار ثابتی باشد ،قیمت سهام از رابطه زیر بدست می آید:
مقدار ثابت=D1=D2=D3=D
𝑫
𝒌

=V0

ج) نرخ چندگانه رشد سود :
در شرایطی که ابتدا نرخ رشد سریع باشد و سپس نرخ رشد ثابت شود ،برای محاسبه قیمت سهم از رابطه بعدی استفاده
می شود:

ﻣﺤﺍﺳﺒﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺫﺍﺗﯽ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺎﺩی
•  : V0قیمت سهام
•  : D0سود تقسیمی فعلی
•  : g1نرخ رشد سود باالتر از معمول
•  : g2نرخ رشد ثابت سود
•  : Kنرخ بازده مورد انتظار

•  : nتعداد دوره های رشد باالتر از معمول
•  : Dnسود تقسیمی در پایان دوره رشد غیر معمول

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺮﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺍﻡ
 با توجه به رابطه روبرو عوامل زیر قیمت سهام را تحت تاثیر قرار میدهند:

•  :D1.1قیمت سهام (ارزش ذاتی سهام) با  D1رابطه مستقیم دارد بطوریکه اگر  X ،Dدرصد افزایش یا
کاهش یابد V ،نیز  Xدرصد افزایش یا کاهش خواهد یافت.

•  :k .2نرخ بازده مورد انتظار با ارزش ذاتی سهام رابطه معکوس دارد ولی تغییرات آنها به یک اندازه نیست.
•  :g .3نرخ رشد سود تقسیمی با ارزش ذاتی سهام رابطه مستقیم دارد ولی تغییرات آنها به یک اندازه نیست.
•  .۴ریسک :چون نرخ بازده مورد انتظار ( )kبا ریسک رابطه مستقیم دارد ،در نتیجه ارزش ذاتی سهام با ریسک نیز رابطه عکس
دارد.

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻻﻮﺛﺮ ﺮﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ
 اگر در سؤالی نرخ بازده مورد انتظار( )kداده نشده باشد ،می توان از طریق معادله  CAPMبه ترتیب زیر محاسبه نمود:
)K = Rf + β (Rm - Rf
•  :kنرخ بازده مورد توقع
• :Rmنرخ بازده بازار
•  :Rfنرخ بازده بدون ریسک
•  :βبتای سهم

ﺭﻭﺵ ﺿﺮﻳﺐ ﻗﻴﻤﺖ ﻪﻪ ﺳﻮﺩ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ

𝑷
) (
𝑬

 روش ضریب قیمت به سود هر سهم ،یکی از روشهای ارزیابی سهام است که مورد استفاده تحلیل گران قرار می گیرد و

نشان می دهد که به ازای هرریال سود چه قیمتی را باید پرداخت کنیم.
 عوامل تعیین کننده در ضریب قیمت به سود هر سهم:
• با استفاده از مدل ارزش ذاتی سهام (نرخ رشد ثابت) که به شرح روبرو است:
• اگر دو طرف رابطه فوق را بر سود هر سهم تقسیم کنیم ،رابطه زیر بدست می آید:

ﺭﻭﺵ ﺿﺮﻳﺐ ﻗﻴﻤﺖ ﻪﻪ ﺳﻮﺩ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ

𝑷
) (
𝑬

 با توجه به رابطه مذکور ،عوامل تعیین کننده ضریب قیمت به سود هر سهم عبارتند از:
• .1

D1
𝐄

𝑷
𝑬

 :نسبت ( ) با نسبت سود تقسیمی (

D1
𝑬

) رابطه مستقیم دارد.

𝑷
𝑬

•  :k .2نسبت ( ) با نرخ بازده مورد توقع ( )Kرابطه معکوس دارد.
𝑷
𝑬

•  :g .3نسبت ( ) با نرخ رشد سود تقسیمی ( )gرابطه مستقیم دارد.
𝑷
𝑬

•  .۴ریسک :نسبت ( ) با ریسک شرکت رابطه معکوس دارد چون ریسک شرکت با نرخ بازده مورد توقع رابطه مستقیم دارد.
•  .۵انتخاب روش محافظه کارانه حسابداری مانند استفاده از روش الیفو با عث پایین نشان دادن سود هر سهم ( )EPSشده و
𝑷
𝑬

در نتیجه ( ) باال نشان داده می شود.

ﺭﻭﺵ ﺿﺮﻳﺐ ﻗﻴﻤﺖ ﻪﻪ ﺳﻮﺩ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ
 بر اساس عوامل مذکور 3 ،عامل زیر احتمال دارد میزان

𝑷
𝑬

𝑷
) (
𝑬

یک شرکت رقم بزرگتری شود:

•  .1شرکت دارای فرصت های رشد فراوان باشد.
•  .2ریسک آن کم باشد.
•  .3از روش های حسابداری محافظه کارانه استفاده کند.
 از بین  3عامل فوق ،عامل اول یعنی داشتن فرصت های رشد از اهمیت بیشتری برخوردار است.

پایان

ﺍﺭﺯﺵﻻﺷﺮﮐ ﻼ
ارزش شرکت = ارزش حقوق صاحبان سهام  +ارزش بدهی
انواع اوراق بهادار:
 .1سهام عادی  :ورقه بهاداری است که نشانگر مالکیت نسبی دارنده آن در شرکت می باشد.
◦ سهامداران عادی آخرین افراد در شرکت ها می باشند که سود دریافت می کنند.

 .2سهام ممتاز  :سود ثابت برای صاحبان این نوع سهام.

◦ از این نظر همانند اوراق قرضه هستند ولی از سایر جنبه ها مانند سهام عادی عمل می کنند.

 .3اوراق قرضه :بنا بر این اسناد شرکت منتشر کننده این اوراق متعهد به پرداخت بهره سالیانه در تاریخ های معین و بازپرداخت
اصل مبلغ در موعد سررسید می باشد.

ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻤﺘﺎﺯ

ویژگیهای سهام ممتاز

• حق مالکیت دارنده سهام در شرکت
• انحالل شرکت :
.1
.2
.3
.4

تسویه مطالبات
پرداخت حقوق دارندگان اوراق قرضه
پرداخت حقوق سهامداران ممتاز
پرداخت حقوق سهامداران عادی

• بدون تاریخ سررسید
• در صورت سودآوری شرکت:

سود ثابت برای سهام ممتاز (با اولویت نسبت به سهام عادی)

• الزامی به پرداخت سود به سهام ممتاز نیست:

نبود ریسک ورشکستی

.ﺭﺯﺵ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻤﺘﺎﺯ

ویژگیهای سهام ممتاز (ادامه)

• نداشتن حق رای برای دارنده سهام در شرکت
• استثناء برای حق رای:
.1
.2

فروش سهام ممتاز اضافه یا اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام ممتاز
انتخاب تعدادی از اعضای هیات مدیره در صورت عدم پرداخت سود سهام ممتاز در موعد مقرر

• ریسک کمتر نسبت به سهام عادی
• ریسک بیشتر نسبت به اوراق قرضه
• معافیت مالیاتی در هنگام تقسیم سود در صورت خرید سهام ممتاز یک شرکت دیگر
 نکته
 نکته

ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻤﺘﺎﺯ

ویژگیهای سهام ممتاز (ادامه)
 سهام ممتاز معموال زمانی منتشر می شود که هزینه سهام عادی باال باشد.
 بهترین زمان انتشار سهام ممتاز زمانی است که درجه اهرم مالی شرکت خیلی باال باشد.

 در مواردی که دو شرکت از طریق مبادله اوراق بهادار (نه در مقابل وجه نقد) در هم ادغام شوند ،سهام ممتاز یکی از منابع
اصلی تامین مالی است.
 شرکت هایی که مالیات اندکی می پردازند یا به دلیل زیان سنواتی از مالیات معاف هستند به انتشار سهام ممتاز اقدام می کنند.

ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻤﺘﺎﺯ

انواع سهام ممتاز

ویژگی

 .1سهام ممتاز مشارکتی:

بهره مندی از سود سهام عادی عالوه بر سود سهام ممتاز

 .2سهام ممتاز اولویتی:

اولویت پرداخت سود در صورت وجود برای سهام ممتاز (نسبت به سهام عادی)

 .3سهام ممتاز جمع شونده:

در صورت عدم سوددهی در چندسال ،در اولین سال سوددهی اولویت با
پرداخت کل سود چندساله به سهام ممتاز است.

 .4سهام ممتاز قابل بازخرید:

امکان بازخرید سهام توسط شرکت در هر زمان

 .5سهام ممتاز قابل تبدیل:

امکان تبدیل به سهام عادی

ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻤﺘﺎﺯ

سهام ممتاز و ریسک مالی

بازده ثابت سهام ممتاز  ایجاد اهرم مالی
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 افزایش سود سهام ممتاز  افزایش هزینه ثابت مالی  افزایش درجه اهرم مالی
 تاثیر افزایش سود سهام ممتاز ) (Eروی درجه اهرم مالی بیش از تاثیر افزایش هزینه بهره است.

رابطه درجه اهرم مالی

ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻤﺘﺎﺯ

مزایای سهام ممتاز برای شرکت
• سود ثابت سهام ممتاز  ایجاد اهرم مالی برای شرکت
• نبود الزام برای پرداخت سود سهام ممتاز  نبود خطر ورشکستگی شرکت به واسطه سهامداران ممتاز
• هزینه کمتر سرمایه سهام ممتاز نسبت به سرمایه سهام عادی

• نداشتن حق رای برای سهامداران ممتاز به طور معمول  نداشتن امکان دخالت در اداره و کنترل شرکت
• نداشتن سهم در سودهای اضافی شرکت (به استثناء سهام ممتاز مشارکتی)
• بی تاثیر بر عالیق مالکیتی سهامداران عادی (حق رای و مشارکت در سود)
• بی نیاز به وثیقه گذاشتن دارایی های شرکت (برخالف اوراق قرضه)

ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻤﺘﺎﺯ

معایب سهام ممتاز برای شرکت
• اگر بازدهی شرکت کمتر از هزینه سهام ممتاز باشد:

انتشار سهام ممتاز  کاهش سود سهام عادی

• سود سهام ممتاز باعث کاهش مالیات نمی شود.

• صرفه جویی مالیاتی ایجاد نمی کند:

⇒

هزینه سرمایه سهام ممتاز < هزینه سرمایه بدهی
سود سهام ممتاز ،هزینه قابل قبول مالیاتی نیست

• سهام ممتاز مستلزم بازده باالتری نسبت به اوراق قرضه می باشد.

ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻤﺘﺎﺯ

مزایای سهام ممتاز برای سرمایه گذار
• بازده ثابت به شکل مبلغ مشخصی سود
• اولویت سهامداران ممتاز نسبت به سهامداران عادی در صورت ورشکستگی
• کنترل بیشتر بر شرکت در صورت داشتن حق رای بیشتر

ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻤﺘﺎﺯ

معایب سهام ممتاز برای سرمایه گذار
• بازده محدود به دلیل ثابت بودن نرخ سود سهام ممتاز
• نداشتن سررسید  نوسانات قیمت بیشتر در مقایسه با اوراق قرضه

• نبود الزام برای پرداخت سود سهام ممتاز (برخالف اوراق قرضه)

ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻤﺘﺎﺯ

 وجه مشترک سهام ممتاز و اوراق قرضه:

ثابت بودن درآمد ناشی از سرمایه گذاری

انواع ارزش سهام ممتاز
 .1ارزش اسمی:

مبلغی که روی سهام نوشته شده

 .2ارزش بازار:

قیمتی که سهام با آن قیمت در بازار معامله می شود

 .3ارزش ذاتی:

ارزش واقعی سهام ممتاز

 .4ارزش نقدینگی:

کل ادعای دارندگان این نوع سهام= ارزش اسمی  +سود سهام سنوات قبل که پرداخت نشده

ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻤﺘﺎﺯ

ارزش سهام ممتاز
ارزش ذاتی سهام ممتاز = ارزش فعلی سودهای آینده هر سهم بر اساس نرخ بازده مورد نظر
از آنجا که سهام ممتاز دارای سررسید نیست می توان سود هر سهم را به عنوان اقساط مادام العمر (کنسول) تلقی نمود:

قیمت اسمی × نرخ سود
 :iنرخ سود سهام ممتاز

 :Kنرخ بازده مورد انتظار

نرخ بازده مورد انتظار

=

=D
K

.

V

ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻤﺘﺎﺯ

ارزش سهام ممتاز
 : iنرخ سود سهام ممتاز

 : kنرخ بازده مورد انتظار
k>i



قیمت ذاتی سهام ممتاز > قیمت اسمی سود سهام ممتاز

k=i



قیمت ذاتی سهام ممتاز = قیمت اسمی سود سهام ممتاز

k<i



قیمت ذاتی سهام ممتاز < قیمت اسمی سود سهام ممتاز

مدیریت مالی
فصل هشتم  :ارزش شرکت و تامین مالی بلندمدت
محمود کاوه نیا 949514787

دانشجوی کارشناس ارشد MBA
دانشگاه پیام نور مرکز غرب تهران

ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺮﮐ .
ارزش شرکت = ارزش حقوق صاحبان سهام  +ارزش بدهی
انواع اوراق بهادار:
 .1سهام عادی  :ورقه بهاداری است که نشانگر مالکیت نسبی دارنده آن در شرکت می باشد.
◦ سهامداران عادی آخرین افراد در شرکت ها می باشند که سود دریافت می کنند.

 .2سهام ممتاز  :سود ثابت برای صاحبان این نوع سهام.

◦ از این نظر همانند اوراق قرضه هستند ولی از سایر جنبه ها مانند سهام عادی عمل می کنند.

 .3اوراق قرضه :بنا بر این اسناد شرکت منتشر کننده این اوراق متعهد به پرداخت بهره سالیانه در تاریخ های معین و بازپرداخت
اصل مبلغ در موعد سررسید می باشد.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
ﺍﺭ .ﺵ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺮﺿ .

ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺮﮐﺖ

ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺮﺿﻪ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺮﺿﻪ

اوراق قرضه سندي است كه نشان مي دهد شركت منتشر دهنده متعهد مي شود
مبالغي معيني (بهره ساليانه )را در تاريخهاي مشخصي به دارنده آن ها
پرداخت كند ودر موعد مقرر (سررسيد)اصل مبلغ را بازپرداخت نمايد

ويژه گي هاي اوراق قرضه
 -1سند بستانكاري :طلبكار

ندارد وسود سهامي نيز به او تعلق نمي گيرد

شركت است ،مالكيتي نسبت به شركت

اسمي:ارزش اسمي مشخصي دارد كه روي آن نوشته شده است.

-2ارزش
 -3تاريخ سررسيد:مدت

باقيمانده تا زمان بازپرداخت ارزش
اسمي سررسيد اوراق قرضه ناميده مي شود كه شركت مبلغ اسمي را
پرداخت كرده و اوراق را پس مي گيرد .

 -4اولويت :هنگام ورشكستگي شركت دارندگان اين اوراق در
گرفتن اصل و فرع پول خود بر سهامداران عادي و ممتاز اولويت
دارندپس ريسك خريد آن كمتر است.
-5وثيقه:انتشار اوراق قرضه با وثيقه يا بدون وثيقه (براي شركت
هاي با اعتبار باال )صورت مي گيرد.

ويژه گي هاي اوراق قرضه
 -6حق راي

:دارندگان اين اوراق حق راي در شركت ندارند

-7امين:اوراق قرضه عرضه شده به عموم مردم توسط شخص ثالثي تحت
عنوان امين از طرف دارندگان اوراق بر نحوه فعاليت شركت نظارت مي كند
.كه وظايف آن الف-اطمينان از رعابت شرايط قرارداد ب-مديريت وجوه
استهالكي ج-اقامه دعوي

 -8نرخ بهره

:بين نرخ بهره و قيمت اوراق قرضه رابطه معكوس

وجود دارد .

 -9نرخ بازده تا سررسيد

:نرخ

بازده

مورد

انتظار

دارنده اوراق قرضه مي باشد.
-10وجوه استهالكي :حساب بانكي اي است كه موسسه امين براي
بازپرداخت اوراق قرضه آنرا اداره مي كند

▪ ﻧﻘﺶ ﺍﻣﻴﻦ :ﻭﻅﺍﻳﻒ ﻧﺍﻧﻚ ﻳﺍ ﺳﺍﺯﻣﺍﻥ ﺍﻣﻴﻦ ﻋﺒﺍﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ:
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انواع اوراق قرضه

 -1اوراق قرضه كوپن دار:

اوراق قرضه اي است كه
بهره آن هرسال يا شش ماه يكبار يا  ....پرداخت ميشود

-2اوراق قرضه بدون سررسيد :سررسيد ندارد و
هرسال معادل قيمت اسمي ضربدر نرخ سود  ،سود پرداخت مي كند
.
 -3اوراق قرضه با نرخ بهره صفر:بهره به
آن تعلق نمي گيرد بلكه در هنگام فروش كمتر از قيمت اسمي
آن فروخته شده ولي در سررسيد به قيمت اسمي پس گرفته مي
شوند.

رايج ترين شكل هاي اوراق قرضه منتشر شده
 -1اوراق قرضه بدون
درجه ي عالي منتشر مي شود

وثيقه:تنها توسط شركت هاي با اعتبار

-2اوراق قرضه ي تبعي:در قراردادهاي قرضه بدهي هايي كه نسبت به اوراق
قرضه تبعي اولويت دارند ذكر مي شود كه معموال بعد از بدهي هاي جاري قرار مي گيرد.
وثيقه:كه با دارايي هاي مشهود تضمين مي شود .

 -3اوراق قرضه با
 -4اوراق قرضه با وثائق اماني :سهام

يا قرضه اي است كه شركت
در آن سرمايه گذاري كرده و آنرا نزد امين تعيين شده نگهداري مي كند.

-5اوراق قرضه قابل تبديل :در تاريخ مشخصي به سهام تبديل مي شود و
نرخ بهره كمتري دارند و جذابيت بيشتري داشته و بصورت تبعي منتشر مي شود.

رايج ترين شكل هاي اوراق قرضه منتشر شده
 -6اوراق قرضه درآمدي:درصورتي بهره پرداخت خواهد شد كه شركت سود
داشته باشد  .و درصورت زيان بهره انباشته خواهد شد و در سال مالي اي كه
شركت سود نمايد بهره هاي معوق نيز پرداخت خواد شد.

-7اوراق قرضه تضمين

شده:پرداخت اصل و بهره آن توسط شخص ثالثي تضمين ميشود

 -8قرضه هاي سريال :هر ساله بخش مشخصي از آن طبق جدول تنظيم شده در زمان
انتشار كه در آن بازده و نرخ هاي بهره و قيمت هاي قابل اعمال هر سري مشخص است .
 -9اوراق قرضه متصل به شاخص :به منظور حفظ حداقل منافع سرمايه گذار به
طور مداوم براساس شاخص بهاي مصرفي (نرخ تورم) تعديل مي شوند.

-10اوراق مشاركت:قراردادي است بين سرمايه گذار و وام گيرنده
براي مشاركت در پروژه خاص كه در آن سود متعلقه ثابت نيست و
تابع درآمد حاصل از پروژه است در زمان تعيين شده درصدي بصورت
علل حساب پرداخت شده و در زمان سررسيد سود واقعي براساس منافع
حاصله تعيين و پرداخت مي شود .

-2

هزينه سرمايه اوراق قرضه نسبت به ريسك سهام عادي وممتاز كمتر

است.
-3خريداران اوراق قرضه بجز بهره خود سهمي ازسود بعد از ماليات و
بهره شركت نخواهند داشت.

 -4بازپرداخت اوراق قرضه در شرايط تورمي ارزانتر تمام خواهد شد.
 -5دارندگان اوراق حق راي در مسائل شركت ندارند.
 -6اعمال شرط بازخريد در قرارداد قرضه اين امكان را به شركت مي دهد
در صورت كاهش نرخ بهره در بازار اوراق را بازخريد كرده و اوراقي با
نرخ بهره كمتر جايگزين نمايد.
 -7استفاده از اوراق قرضه باعث ايجاد اهرم مالي مي شود و زماني كه
بازده سرمايه گذاري بيشتر از نرخ بهره باشد باعث افزايش سود خواهد
شد.

مزايا ومعايب اوراق قرضه از نظر شركت
نظر از سود يا زيان شركت بهره بايد پرداخت شود.
 -1صرف
معايب:
-2شرايط قرارداد قرضه ممكن است محدوديت هاي شديدي براي

شركت اعمال كند
-3عدم دستيابي شركت به نرخ بازدهي معادل يا باالتر از
نرخ بهره موجب ايجاد اهرم مالي و افت شديد سود سهام
خواهد شد.

شرايط مناسب تامين مالي از طريق انتشاراوراق
قرضه
 -1ثبات در آمد و سود آوري شركت
-2برخورداري شركت از حاشيه سود كافي
-3مطلوبيت وضعيت نقدينگي شركت
-4پايين بودن نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام
-5ركود و كسادي قيمت سهام
-6مورد توجه خاص قرارگرفتن شركت
-7انتظار تورم در جامعه
-8عدم سنگيني قرارداد تحميلي قرضه

مهمترين تفاوت هاي تامين مالي از طريق اسناد بدهي اسناد مالكيت

-1اعتباردهندگان داراي منافع مالكيتي درشركت نبوده و حق راي
ندارند.
-2بهره بدهي قابل قبول مالياتي است ولي سهام يك هزينه قابل قبول
مالياتي نيست.
-3در صورت عدم پرداخت اصل و بهره بدهي موجبات انحالل يا تجديد
ساختار مالي شركت فراهم مي شود كه از پيامدهاي ورشكستگي است اما
اين بحران در صورت انتشار اسناد مالكيت رخ نمي دهد.

نكته 18 :
اوراق قرضه در معرض ريسك هاي مالي و تجاري و ورشكستگي وريسك

نوسان نرخ بهره قرار دارد
مقدار ريسك نوسان نرخ بهره براي قرضه به حساسيت قيمت عرضه در
برابر تغييرات نرخ بهره بستگي دارد كه وابسته به دو عامل است .
 -1مدت زمان باقيمانده تا سر رسيد .
 -2نرخ كوپن
كه براي اين دو عامل توجه به دو نكته زير حائز اهميت است
الف -مدت زمان با قيمانده تا سررسيد با ريسك نرخ بهره رابطه
مستقيم دارد.
ب -نرخ كوپن با ريسك نرخ بهره رابطه معكوس دارد.

ارزش ذاتي اوراق قرضه
ﺍﺭﺯﺵ ﻓﻌﻠﻲ ﻛﻭﭘﻥ ﻫﺎﻱ ﺁﻳﻩﺩﻧ  +ﺍﺭﺯﺵ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻳﻠﻎ ﺍﺳﻣﻲ

= ﺍﺭﺯﺵ ﺫﺍﺗﻲ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻕﺭﺿﻪ

𝑅1
𝑅2
𝐴 𝑅𝑡 +
+
+
⋯
+
(1 + 𝑖)1 (1 + 𝑖)2
𝑡)𝑖 (1 +
 :Aﻗﻳﻣﺕ ﺍﺳﻣﻲ  :iﻧﺭﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﻭﺭﺩ ﺗﻭﻗﻊ

𝑡𝑅  :ﻛﻭﭘﻥ ﺳﺎﻝ  tﺍﻡ

=𝑉

 : vﺍﺭﺯﺵ ﺫﺍﺗﻲ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺭﺿﻪ

نكته ها :
ﻧﻛﺗﻪ ﻳﻙ  :ﺍﺭﺯﺵ ﺫﺍﺗﻲ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺭﺿﻪ ﺑﺩﻭﻥ ﺑﻬﺭﻬ ﺑﺭﺍﺑﺭ ﺎﺳﺕ ﺑﺎ ﺎﺭﺯﺵ ﻓﻌﻠﻲ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﻣﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺭﺭﺳﻳﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﺳﺕ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﺷﻭﺩ.
ﻧﻛﺗﻪ ﺩﻭ :ﻫﺭ ﭼﻪ ﺗﻌﺩﺍﺩ ﻛﻭﭘﻥ ﻫﺍﻱ ﭘﺭﺩﺍﺧﺕ ﺩﺭ ﻁﻲ ﻳﻛﺳﺎﻝ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺑﺎﺷﺩ ﺍﺭﺯﺵ ﺫﺍﺗﻲ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺭﺿﻪ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺩ.
ﻧﻛﺗﻪ ﺳﻪ :ﺍﺭﺯﺵ ﻓﻌﻠﻲ ﺧﺍﻟﺹ )  = ( NPVﻗﻳﻣﺕ ﺧﺭﻳﺩ  -ﺍﺭﺯﺵ ﺫﺍﺗﻲ ﺁﻥ ﺑﺭﮔﻪ ﭘﺱ ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺗﻲ ﺑﺭﮔﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺭﺿﻪ ﺍﻱ ﻗﺎﺑﻝ ﺧﺭﻳﺩ ﺍﺳﺕ ﻛﻪ
NPV≤0
ﻧﻛﺗﻪ ﭼﻬﺎﺭ :ﺑﻳﻥ ﻧﺭﺥ ﺑﻬﺭﻬ ﻭﺭﻗﻪ ﻗﺭﺿﻪ ﻭ ﻧﺭﺥ ﺑﺍﺯﺩﻩ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﻧﺗﻅﺍﺭ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭ 3ﺣﺍﻟﺕ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ
 -1ﻧﺭﺥ ﺑﻬﺭﻬ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺭﺿﻪ > ﻧﺭﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ⟸ﺍﺭﺯﺵ ﺫﺍﺗﻲ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺭﺿﻪ > ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﻣﻲ ﺁﻥ ⟸ﻓﺭﻭﺵ ﺍﻭﺭﺎﻕ ﺑﺎ ﻛﺳﺭ
 -2ﻧﺭﺥ ﺑﻬﺭﻬ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺭﺿﻪ = ﻧﺭﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ⟸ﺍﺭﺯﺵ ﺫﺍﺗﻲ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺭﺿﻪ = ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﻣﻲ ﺁﻥ ⟸ﻓﺭﻭﺵ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﺎ ﻗﻳﻣﺕ ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﻪ
 -3ﻧﺭﺥ ﺑﻬﺭﻬ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺭﺿﻪ < ﻧﺭﺥ ﺑﺍﺯﺩﻩ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﻧﺗﻅﺍﺭ⟸ﺍﺭﺯﺵ ﺫﺍﺗﻲ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺭﺿﻪ < ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﻣﻲ ﺁﻥ ⟸ﻓﺭﻭﺵ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﺎ ﺻﺭﻑ
ﻧﻛﺗﻪ ﭘﻧﺞ  :ﺍﺭﺯﺵ ﺫﺍﺗﻲ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺭﺿﻪ ﺑﺩﻭﻥ ﺳﺭﺭﺳﻳﺩ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺎﻗﺳﺎﻁ ﻣﺎﺩﺎﻣ ﺎﻟﻌﻣﺭ ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﻣﻲ ﺷﻭﺩ .

 : Kﻧﺭﺥ ﺑﺍﺯﺩﻩ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﻧﺗﻅﺍﺭ

:𝑉0ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻭﺭﺍﻗ ﻗﺭﺿﻪ

𝐷=𝑉0

𝐾

 : Dﻛﻭﭘﻥ ﭘﺭﺩﺍﺧﺗﻲ ﺩﺭﻫﺭ ﺳﺎﻝ

مثال :1
ﻻﻳﻻ ﻻﻻ 3ﺳﺎﻝ ﺍﻻﻻ .ﺍﮔﺭ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﻣﻲ ﺍﻳﻥ ﺍﻭﺭﺍﻕ 100000
ﻧﺭﺥ ﺳﻭﺩ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺷﺎﺭﻛﺗﻲ ) ﺍﻭﺭﺍﻕﻕﺭﺿﻪ(ﻻﺍﻻﻻﻻ  20ﻻﺭﻻﻻ ﻭ ﺳﺭﺭ
﷼ ﷼ ﻥﺭﺧ ﺑﺍﺯﺩﻩ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﻥﺗﻅﺍﺭ ﺧﺭﻳﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﻳﻥ ﻧﻭﻉ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺩﺭﺣﺍﻝ ﺣﺍﺿﺭ  %25ﺑﺎﺷﺩ ﺎﺭﺯﺷ ﺍﻳﻥ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭼﻧﺩ ﺍﺳﺕ؟

80000 (1

81240 (2

81920 (3

90240 (4
𝑅1
𝑅2
𝐴 𝑅𝑡 +
=𝑉
+
+ ⋯+
(1 + 𝑖)1 (1 + 𝑖)2
𝑡)𝑖 (1 +

20000
20000
20000
10000
+
+
+
= 90240
1
2
3
3
)(1\25
)(1\25
)(1\25
)(1\25
ﺳﻭﺩ ﺎﻭﺭﺎﻕ ﻣﺷﺎﺭﻛﺕ = =%20× 100000ﺳﻭﺩ ﺎﻭﺭﺎﻕ ﻣﺷﺎﺭﻛﺕ

=𝑉

مثال :2
اوراق قرضه بدون كوپن  ،كه قيمت اسمي آن  1000لاير وسررسيد  20سال
با نرخ % 10

؛ ارزش اوراق برابراست با ؟
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𝐴𝑅𝑡 +
𝑡)𝑖(1+
0+1000
=
(1\1)20

=V
=V

مثال :3
ارزش قيمت اوراق قرضه اي بدون سررسيد كه نرخ سود اوراق
قرضه آن %25و ارزش اسمي آن  2000لاير را در صورتي كه نرخ
بازده مورد توقع خريداران  %30باشد را محاسبه كنيد؟
𝐷=𝑉0

=1666/67

25%×2000 500
=
30%
30%

𝐾

=V

مثال :4
ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺭﺿﻪ ﻛﻪ  10ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺳﺭﺭﺳﻳﺩ ﺁﻧ ﺑﺎﻗﻳﻣﺎﻧﺩﻩ ﻧﺭﺥ ﺳﻭﺩ  %10ﻭﻗﻳﻣﺕ ﺍﺳﻣﻲ  8ﻣﻳﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﺍﮔﺭ ﻧﺭﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ  %15ﺑﺎﺷﺩ ﻗﻳﻣﺕ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭼﻘﺩﺭﺍﺳﺕ
؟

(1ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻗﻳﻣﺕ ﺍﺳﻣﻲ

 (3ﻛﻣﺗﺭ ﺍﺯ ﻗﻳﻣﺕ ﺍﺳﻣﻲ

 (2ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﺯ ﻗﻳﻣﺕ ﺍﺳﻣﻲ

(4ﻗﺎﺑﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﻳﺳﺕ
نرخ بازده مورد انتظار= k

ﺣﻝ:

⇒

پس نتيجه مي گيريم :

0 /15 >%10

⇒ i

>

k

{

قيمت اوراق قرضه > ﻗﻳﻣﺕ ﺍﺳﻣﻲ

نرخ سود= I

انواع بازده اوراق قرضه
 -1نرخ بازده جاري :

ﻣﺑﻠﻎ ﺑﻬﺭﻩ ﺳﺎﻟﻳﺎﻧﻪ
ﻧﺭﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺟﺎﺭﻱ =
ﻗﻳﻣﺕ ﻛﻧﻭﻧﻲ
 -2نرخ بازده تا سررسيد:متوسط نرخ بازدهي ساالنه است كه همان نرخ بازده داخلي اوراق قرضه مي باشد.كه سرمايه گذاران براي تصميم گيري خريد
و فروش اوراق قرضه به نرخ بازده تا سررسيد توجه مي كنند.
𝑉𝑀−
𝑛
𝑉𝑀+
2

𝐼+

: Mارزش اسمي
I

يا ارزش در سررسيد ويا ارزش فروش قرضه در حالتي كه زودتر از سررسيد فروش رود.

 :بهره پرداختي ساالنه( نرخ كوپن ×ارزش اسمي)

: Vارزش بازار قرضه
 :nتعداد سالها تا سررسيد

=

نرخ تقريبي بازده تا رسيد

مثال :5
فرض كنيد به شما پيشنهاد داده شده اوراق قرضه اي  10ساله كه بهره پرداختي كوپن آن  %18و ارزش اسمي آن  10000لاير است را با قيمت  9161/5لاير
خريداري كنيد اگر شما با اين قيمت قرضه را بخريد و تا تاريخ سررسيد نگهداري كنيد چه نرخ بازده اي بدست مي آوريد.؟

= % 19/64

1800

=9161/5 =%19/65نرخ بازده جاري

10000−9161/5
10
10000+9161/5
2

1800+

=

𝑉𝑀−
𝑛
𝑉𝑀+
2

𝐼+

= نرخ تقريبي بازده تا سررسيد

=10000×%18= 1800نرخ كوپن ×ارزش اسمي = I

عوامل تاثير گذار بر بازده اوراق قرضه
 -1نرخ بهره واقعي
 -2صرف تورم مورد انتظار
 -3صرف ريسك نوسان نرخ بهره
 -4صرف ريسك عدم ايفاي تعهد
 -5صرف نقد شوندگي (ريسك نقدينگي)
-6مدت زمان تا موعد سررسيد
 -7مشمول بودن ماليات
 -8شرايط يا ويژكي هاي خاص اوراق بهادار

استاد ارجوند  :دکتر آبرود
توسط  :ههدی رضائی  -علیرضا پرستو  -خانن شیاى
هقطع کارشناسی ارشد  -رشته هدیریت کسب و کار (  - ) MBAنیوسال دوم 94 - 95
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اوًاع تعاریف َشیىٍ سزمایٍ
.۱
.۲
.۳
.۴

حذالل ًشخ تاصدّی است وِ ضشوت تایذ تذست آٍسد تا اسصش ضشوت تغییش ًىٌذ
وِ ایي تؼشیف ًمطِ سشتِ سشی هی تاضذ .
حذالل ًشخ تاصدّی وِ ضشوت تایذ تذست آٍسد تا تاصدُ هَسد ًظش سشهایِ گزاساى
دس ضشوت تاهیي ضَد .
ّضیٌِ ای وِ ضشوتْا تاتت تاهیي هالی اص طشیك تذّی تلٌذ هذت ٍ حمَق صاحثاى
سْام هتحول هی ضًَذ .
حذالل ًشخ تاصدّی است وِ تحصیل آى تشای حفع اسصش ضشوت (یا لیوت سْام)
ضشٍسی است .

مًارد استفادٌ َشیىٍ سزمایٍ

 .۱اتخار تصویوات تَدجِ تٌذی سشهایِ ای
 .۲استمشاس ساختاس تْیٌِ سشهایِ
 .۳تصوین گیشی ًسثت تِ اجاسُ تلٌذ هذت  ،هذیشیت سشهایِ دس گشدش ٍ ...

اجشای َشیىٍ سزمایٍ
ّ - 1ضیٌِ سشهایِ تذّی
ّ - 3ضیٌِ سشهایِ سْام ػادی

ّ – 2ضیٌِ سشهایِ سْام هوتاص
ّ - 4ضیٌِ سشهایِ سَد اًثاضتِ

َشیىٍ سزمایٍ بدَی ( ايراق قزضٍ )
ّضیٌِ ای است وِ ضشوت تاتت ٍجَُ تاهیي ضذُ اص طشیك اخز ٍام یا اًتطاس اٍساق لشضِ
تلٌذ هذت هتحول هی ضَد .
ّضیٌِ تذّی لثل اص هالیات تشاتش است تا :
 : Iهثلغ تْشُ پشداختی ساالًِ  : Mاسصش اسوی  : Vخالص ٍجَُ حاصل اص فشٍش اٍساق لشضِ  :nهذت تِ سال

ّضیٌِ تذّی تؼذ اص هالیات تشاتش است تا :
ً :tشخ هالیات

نکته  :دس صَستی وِ اٍساق لشضِ تِ لیوتی تیص اص لیوت اسوی فشٍختِ ضَد ( تِ صشف ) ،
ّضیٌِ سشهایِ ووتش خَاّذ ضذ ٍ صهاًی وِ اٍساق لشضِ تِ لیوتی ووتش اص لیوت اسوی فشٍختِ
ضَد ( تِ وسش ) ّ ،ضیٌِ سشهایِ تاالتش خَاّذ ضذ .

هثال  :فشض وٌیذ ضشوتی اٍساق لشضِ ای  5سالِ تا اسصش اسوی ً ٍ 10،000شخ وَپي 18
دسصذ هٌتطش هی وٌذ ّ .وچٌیي فشض وٌیذ دسیافتی خالص ضشوت تاتت ّش ٍسلِ لشضِ
 9400سیال ٍ ًشخ هالیت ًیض  40دسصذ تاضذ  .تش اساس ایي اطالػات ّ ،ضیٌِ تذّی لثل اص
هالیات تشاتش خَاّذ ضذ تا :

ٍ تٌاتشایي ّضیٌِ سشهایِ تذّی تؼذ اص هالیات تشاتش خَاّذ ضذ تا :

نکته  :یه سٍش دیگش تشای هحاسثِ ً ، Kiشخ تْشُ ٍام است .
هثال ً :شخ تْشُ ٍام  25دسصذ دس ضشایطی وِ ًشخ هالیات  40دسصذ تاضذ ٍ ًشخ تاصدُ هَسد
اًتظاس  26دسصذ تاضذ ًشخ تْشُ هَثش چٌذ دسصذ است ؟

َشیىٍ سزمایٍ سُام ممتاس
ّضیٌِ ای است وِ ضشوت تاتت تاهیي هالی اص طشیك اًتطاس سْام هوتاص هتحول هی ضَد.
ٍ اص ایي ساتطِ تذست هی آیذ :
ّ : Kpضیٌِ سْام هوتاص
 : Dسَد ّش سْن هوتاص ( ًشخ سَد × لیوت اسوی )
 : Vلیوت تاصاس ّش سْن هوتاص

نکته  :دس صَستی وِ اًتطاس سْام هوتاص داسای ّضیٌِ اًتطاس (ّضیٌِ چاج  ،تثلیغ فشٍش)
تاضذ خَاّین داضت :
ّ : fضیٌِ اًتطاس تِ دسصذ ٍجَُ ًاخالص فشٍش
ّ : Sضیٌِ اًتطاس سْام هوتاص

نکته  :چَى سَد سْام هوتاص تؼذ اص هحاسثِ ٍ وسش هالیات ضشوت پشداختِ هی ضَد ،
پس هالیات واُ ًیست ٍ ّضیٌِ آى تؼذیل هالیاتی ًذاسد .

هثال  :فشض وٌیذ ضشوتی سْام هوتاصی هٌتطش وٌذ ٍ تاتت ّش سْن  2،000سیال سَد هی
پشداصد ّ .ن اوٌَى ّش سْن تِ تْای  10،000سیال دس تاصاس هؼاهلِ هی ضَد ّ .ضیٌِ ّای اًتطاس
 3دسصذ یا  300سیال تشای ّش سْن است .
ّضیٌِ سشهایِ سْام هوتاص تشاتش خَاّذ ضذ :

هثال  :یه ضشوت سْاهی  50هیلیَى سیال سْام هوتاص هٌتطش وشدُ ٍ اص تاتت آى هتحول
ّضیٌِ ای تالغ تش  10دسصذ ٍجَُ ًاخالص حاصل اص فشٍضگاُ ضذُ است  .دس صَستی وِ ًشخ
سَد سْام ضشوت  16تاضذ ّضیٌِ هَثش سْام هوتاص چمذس است ؟

َشیىٍ سزمایٍ سُام عادی
تِ سِ سٍش هحاسثِ هی ضَد :
 – 1سٍش هذل سضذ گَسدٍى  – 2هذل لیوت گزاسی داسائیْای سشهایِ ای  – 3هذل تؼذیل ًشخ اٍساق لشضِ
 – 1ريش مدل رشد گًردين
ّ : Keضیٌِ سشهایِ یا ًشخ تاصدُ هَسد تَلغ سْام ػادی
 : D0سَد تمسیوی سال گزضتِ یا دس حال حاضش
 : D1سَد تمسیوی سال آیٌذُ
ً : gشخ سضذ سَد تمسیوی
 : Vلیوت تاصاس سْام ػادی

نکته  :دس صَستی وِ اًتطاس سْام ػادی داسای ّضیٌِ اًتطاسی تِ هثلغ ( )Sیا دسصذی اص ٍجَُ ًاخالص
فشٍش ( )fتاضذ ّ ،ضیٌِ سشهایِ سْام ػادی اص ساتطِ صیش تذست هی آیذ :

ٍ
نکته  :دس ضشایط هساٍی ً ،شخ ّضیٌِ سشهایِ سْام ػادی دس حالتی وِ اًتطاس سْام ػادی جذیذ تشای
ضشوت ّضیٌِ داسد  ،تیطتش اص حالتی وِ ّضیٌِ ّای اًتطاس ٍجَد ًذاسد .

هثال  :لیوت تاصاس سْام ضشوتی دس اتتذای سال جاسی  14000سیال ٍ سَد سْام
پشداختی ضشوت دس پایاى سال  1400سیال تَدُ  ،اًتظاس هی سٍد ایي سَد تا ًشخ سالیاًِ
ثاتتی هؼادل  6دسصذ سضذ وٌذ دس ایي صَست ّضیٌِ سْام ػادی تشاتش است تا :

هثال  :تا استفادُ اص هثال لثلی  ،دس صَستیىِ ضشوت سؼی داضتِ تاضذ سْام ػادی
جذیذی هٌتطش وٌذ ٍ ّضیٌِ ّای اًتطاس آى ًیض  10دسصذ لیوت سْام تاضذ ّ ،ضیٌِ
سشهایِ سْام ػادی تشاتش خَاّذ ضذ تا :

 - 2مدل قیمت گذاری داراییُای سزمایٍ ای ( ) CAPM

تایذ هشاحل صیش سا طی وشد
 .۱تخویي ًشخ تاصدُ تذٍى سیسه ( )Rf
 .۲تخویي ضشیة تتای سْن (ّ )βواى سیسه سیستواتیه
 .۳تخویي ًشخ تاصدُ هجوَػِ سشهایِ گزاسی تاصاس ()Rm
.۴

تخویي ًشخ تاصدُ هَسد هطالثِ اص سْام ضشوت تا استفادُ اص هؼادلِ  ( CAPMیا ) SMLوِ تِ ضشح صیش
است :

پشٍطُ  : Aتش اساس  WACCپشٍطُ  Aسد
هی ضَد اها سیسه ایي ًمطِ ووتش اص سیسه
ول ضشوت است وِ تایذ پزیشفتِ ضَد .
پشٍطُ  : Bتش اساس  WACCپشٍطُ B
پزیشفتِ هی ضَد اها چَى سیسىص اص سیسه
ضشوت تیطتش است وِ تایذ سد ضَد .

مشیت ایه ريش :

 .۱صشیحا ّضیٌِ سشهایِ سا ًسثت تِ سیسه تؼذیل هی وٌذ .
 .۲هی تَاى تشای ضشوتْایی وِ ًشخ سضذ سَد تمسیوی آًْا ثاتت ًیست تىاس سٍد .
معایب ایه ريش :

 .۱تشآٍسد سخت صشف سیسه تاصاس ٍ ضشیة تتا
 .۲هتىی تِ اطالػات گزضتِ است .
 - 3مدل تعدیل وزخ ايراق قزضٍ :

دس ایي سٍش تشای هحاسثِ ّضیٌِ سشهایِ سْام ػادی  ،صشف سیسىی تِ ّضیٌِ تذّی
تلٌذ هذت ضشوت اضافِ هی ضَد :

َشیىٍ سزمایٍ سًد اوباشتٍ
ّضیٌِ سَد اًثاضتِ دس ٍالغ ّواى ّضیٌِ سشهایِ سْام ػادی هَجَد است  .صیشا اًتظاس
سشهایِ گزاساى اص یه ضشوت تا حذٍد صیادی تاتغ حمَق صاحثاى سْام آى است ٍ اص
ساتطِ صیش تذست هی آیذ :

هثال  :اسصش تاصاس سْام ػادی  5000سیال است  .سَد سْام دس سال گزضتِ  400سیال
تَدُ است ٍ اًتظاس هی سٍد دس سال جذیذ  10دسصذ سضذ ًوایذ ّ .ضیٌِ سشهایِ داخلی
(سَد اًثاضتِ) سا هحاسثِ وٌیذ ؟

نکته  :تِ طَس ولی دس هَسد  4اجضای ّضیٌِ سشهایِ ساتطِ صیش تشلشاس است :
هسینه سرهایه بدهی > هسینه سرهایه سهام هوتاز > هسینه سرهایه سود انباشته ≤ هسینه سرهایه سهام عادی

محاسبٍ َشیىٍ سزمایٍ کل ( متًسط َشیىٍ سزمایٍ ) WACC
تِ طَس ولی دٍ سٍش تشای هحاسثِ ٍ WACCجَد داسد وِ ػثاستٌذ اص :
 – 1ريش ارسش دفتزی :
دس ایي سٍش اص ّوِ اجضای ّضیٌِ سشهایِ تشای هحاسثِ هتَسط ّضیٌِ سشهایِ ضشوت
( )WACCاستفادُ هی وٌین .
هثال  :اطالػات ساختاس سشهایِ ضشوتی تِ ضشح صیش است :
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 – 2ريش ارسش باسار  :دس ایي سٍش اص ّوِ اجضای ّضیٌِ سشهایِ تِ جضء ّضیٌِ سشهایِ
سَد اًثاضتِ تشای هحاسثِ هتَسط ّضیٌِ سشهایِ (  ) WACCاستفادُ هی ضَد .
هثال :
تا استفادُ اص اطالػات هثال فَق  ،فشض وٌیذ لیوت تاصاس اٍساق تْاداس تطىیل دٌّذُ
سشهایِ ضشوت تِ صَست صیش است :
 .....ﻗﺭﺿﻪ  ۱۱،۰۰۰﷼ ﻫﺭ ﻗ ...
تؼذاد ّشیه اص اٍساق تْاداس ضشوت تشاتش است تا :
 ;20،000،000/10،000;2،000اٍساق لشضِ
 ;5،000،000/10،000;500سْام هوتاص
 ;20،000،000/4،000;5،000سْام ػادی

﷼
﷼﷼﷼
ﺳﻬﺎﻡ

﷼﷼ ﺳﻬﻡ
 ۹،۰۰۰﷼

﷼ی
﷼ﻫﺍﻡ ﻌﺍ

 ۸،۰۰۰﷼ ﻫﺭ﷼ﻫﻡ

تا تَجِ تِ ایي دادُ ّا  ،هتَسط ّضیٌِ سشهایِ ضشن ( )WACCتش اساس اسصش تاصاس تشاتش است تا :
هسینه جسء ()%

هتوسط هسینه ()%

هنبع

ارزش دفتری درصد یا ضرایب

تذّی ( اٍساق لشضِ )

22،000،000

%33.08

11.88

3.93

سْام هوتاص

4،500،000

%6.77

20.6

1.39

سْام ػادی

40،000،000

%60.15

17.11

10.29

جوغ

66،500،000

%100

WACC ;%15.61

َشیىٍ َای اوتشار ي میاوگیه مًسين َشیىٍ سزمایٍ
تحث سا تا یه هَسد سادُ آغاص هی وٌین ّ .ضیٌِ سشهایِ سْام ضشوتی وِ تواهی سشهایِ آى
اص هحل حمَق صاحثاى سْام تاهیي ضذُ  20 ،دسصذ است  .اص آًجا وِ سشهایِ فمط اص حمَق
صاحثاى سْام تطىیل ضذُ است  ،هیاًگیي هَصٍى ّضیٌِ سشهایِ ٍ ّضیٌِ سشهایِ سْام
ػادی تا ّن تشاتش تاضٌذ  .ایي ضشوت لصذ داسد پشٍطُ تَسؼِ فؼالیتْای جاسی سا تا ّضیٌِ
 100هیلیَى سیال اجشا وٌذ ٍ .جِ هَسد ًیاص ایي پشٍطُ تا اًتطاس سْام تاهیي خَاّذ ضذ .
تشاساس هزاوشاتی وِ ایي ضشوت تا هَسسِ تاهیي سشهایِ خَد اًجام دادُ است  ،تِ ًظش
هیشسذ ّضیٌِ ّای اًتطاس  10دسصذ هثلغ هٌتطش ضذُ تاضذ  .یؼٌی ػَایذی وِ اص هحل
فشٍش سْام ًصیة ضشوت هی ضَد تٌْا  90دسصذ هثلغ سْام فشٍختِ ضذُ است  .تا دس ًظش
گشفتي ّضیٌِ ّای اًتطاس ّ ،ضیٌِ سشهایِ پشٍطُ هَسد ًظش چٌذ دسصذ است ؟

تٌاتشایي ّ ،ضیٌِ ّای اًتطاس ضشوت  111.11هیلیَى سیال است  ،پس ٍلتی ّضیٌِ ّای
اًتطاس سا ّن دس ًظش تگیشین  ،تْای توام ضذُ ٍالؼی پشٍطُ  111.11هیلیَى سیال خَاّذ تَد .

اگش ضشوت ّن اص تذّی استفادُ وٌذ ّن اص حمَق صاحثاى سْام  ،ضشایط اًذوی پیچیذُ تش
خَاّذ ضذ .
هثال فشض وٌیذ ساختاس سشهایِ هطلَب ایي ضشوت ضاهل  60دسصذ حمَق صاحثاى سْام ٍ
 40دسصذ تذّی است .
ّضیٌِ ّای اًتطاس دس هَسد حمَق صاحثاى سْام ّواى  10دسصذ خَاّذ تَد ٍلی تشای تذّی
هثال  5دسصذ است  .هیاًگیي هَصٍى ّضیٌِ ّای اًتطاس  ،سا هیتَاًین تا ضشب وشدى ّش یه اص
اجضا دس ساختاس سشهایِ یؼٌی ٍ دس ّضیٌِ اًتطاس هشتَط تِ آى جضء یؼٌی ٍ ٍ جوغ
وشدى ًتایج  ،هحاسثِ وٌین :

تٌاتشایي هاًگیي هَصٍى ّضیٌِ ّای اًتطاس  8دسصذ است .پس تْای توام ضذُ پشٍطُ تذٍى دس
ًظش گشفتي ّضیٌِ ّای اًتطاس  100 ،هیلیَى سیال تَد  .اگش ّضیٌِ ّای اًتطاس سا ّن دس ًظش
تگیشین ّ ،ضیٌِ ٍالؼی تشاتش است تا :

میاوگیه مًسين َشیىٍ سزمایٍ
دس حالتی وِ اص هحل سْام ػادی ٍ اٍساق تذّی ساختاس تطىیل هی ضَد  ،هیاًگیي
هَصٍى ّضیٌِ سشهایِ ( )WACCتشاتش است تا :
هثال  :تؼذاد سْام هٌتطش ضشوتی  ٍ 1،400،000لیوت فؼلی ّش سْن ایي ضشوت  20سیال
است  .تذّی ضشوت هتطىل اص اٍساق لشضِ ای است وِ آخشیي لیوت آى  93دسصذ اسصش
اسوی است  .هجوَع اسصش اسوی ایي تذّی  5هیلیَى سیال ٍ تا لیوت فؼلی ً ،شخ تاصدُ آى
 11دسصذ است ً .شخ تاصدُ تذٍى سیسه ٍ صشف سیسه تاصاس تِ تشتیة  8دسصذ ٍ  7دسصذ
است  .تتای سْام ایي ضشوت  0.74تشآٍسد ضذُ است  .اگش ًشخ هالیات ضشوت  40دسصذ
تاضذ  ،هیاًگیي هَصٍى ّضیٌِ سشهایِ آى چٌذ دسصذ است ؟

هثال  :یه ضشوت دس حال تشسسی پشٍطُ ای است وِ اجشای آى  ،دس پایاى سال اٍل تِ 5
هیلیَى سیال صشفِ جَیی هٌجش خَاّذ ضذ  .ایي صشفِ جَییْا تا ًشخ  5دسصذ دس ّشسال
افضایص هی یاتذ ً .سثت تذّی تِ حمَق صاحثاى سْام ضشوت ّ ، 0.5ضیٌِ سشهایِ حمَق
صاحثاى سْام آى  29.2دسصذ ٍ ّضیٌِ سشهایِ تذّی آى  10دسصذ است  .پشٍطُ هَسد ًظش
استثاط تمشیثا ًضدیىی تا فؼالیت ّای اصلی ضشوتی داسد  .پس سیسه آى هطاتِ تا سیسه ول
ضشوت دس ًظش گشفتِ هی ضَد آیا ضشوت تایذ ایي پشٍطُ سا اجشا وٌذ ؟

پس اسصش فؼلی پشٍطُ تشاتش است تا :

تٌْا دسصَستی وِ تْای توام ضذُ پشٍطُ اص  30.36هیلیَى سیال ووتش تاضذ اسصش فؼلی
خالص آى هثثت خَاّذ تَد.

َشیىٍ َای اوتشار ي ارسش فعلی خالص
هثال :
فشض وٌیذ دس حال حاضش ًسثت هطلَب تذّی تِ حمَق صاحثاى سْام ضشوتی تشاتش تا
یه است  .ایي ضشوت لصذ داسد یه واسخاًِ جذیذ سا وِ تْای توام ضذُ آى
 500،000،000سیال است  ،ساُ اًذاصی وٌذ  .اًتظاس هی سٍد جشیاى ّای ًمذی ٍسٍدی
ایي پشٍطُ وِ تِ ضىل الساط هادام الؼوش است  ،دس ّش سال  73،150،000سیال تاضذ .
دس هَسد تاهیي هالی ایي پشٍطُ دٍ گضیٌِ ٍجَد داسد :
 .۱اًتطاس  500،000،000سیال سْام ػادی جذیذ ّ :ضیٌِ اًتطاس سْام ػادی 10 ،
دسصذ هثلغی است وِ اص ایي طشیك تاهیي هی ضَد ً .شخ تاصدُ هَسد اًتظاس سْام
جذیذ  20دسصذ است .
 .۲اًتطاس  50،000،000سیال اٍساق هطاسوت سی سالِ ّ :ضیٌِ اًتطاس ایي اٍساق 2
دسصذ ػَایذ آى است .ایي ضشوت هی تَاًذ تذّی جذیذ سا تا ًشخ  10دسصذ تاهیي
وٌذ ً .شخ هالیات ایي ضشوت  40دسصذ است  .اسصش فؼلی خالص پشٍطُ واسخاًِ
جذیذ چٌذ سیال است ؟

پاسخ  :اتتذا تایذ ًشخ تٌضیل وِ ّواى هتَسط ّضیٌِ سشهایِ ضشوت است سا هحاسثِ
وٌین وِ اص ایي ساتطِ تذست هی آیذ :
چَى جشیاًات ًمذی ٍسٍدی پشٍطُ  ،الساط هساٍی هادام الؼوش ّستٌذ  ،اسصش فؼلی آى تا
ًشخ تٌضیل  13%تشاتش است تا :
تذٍى دس ًظش گشفتي ّضیٌِ ّای اًتطاس  ،اسصش فؼلی خالص تشاتش است تا :

پس چَى  NPV >0است پس تایذ آى سا پزیشفت .
حال ّضیٌِ ّای اًتطاس سا دس اسصش فؼلی خالص لحاظ هی وٌین وِ تشاتش است تا :
پس تْای توام ضذُ ٍالؼی تا دس ًظش گشفتي ّضیٌِ ّای اًتطاس تشاتش است تا :
حال اسصش فؼلی خالص تا لحاظ وشدى ّضیٌِ ّای اًتطاس تشاتش خَاّذ ضذ :

بنام خدا
مریم دالوند
اسد شاهسوند
احسان پور احمدی

فصل دهم

سیبست توسین سَز

توسین سَز
سَزي كِ ثیي سْبهساضاى ضطكت تَظيغ هیطَز ،سَز سْبم ًبهیسُ هیطَزكِ ثِ غَضت
ًوسي،سْوي ٍيبزاضايي ؿیط ًوسي است ٍثب تَخِ ثِ هَاًیي تدبضي ّطكطَض،ايي سَز
هیتَاًس ػالٍُ ثطسَز سبل خبضي ،حساكثطتب حسكل سَز اًجبضتِ ٍحتي غطف سْبم

ٍاًسٍذتِ ّب (ثِ استثٌبي اًسٍذتِ ّبي هبًًَي) ثبضس.

ًكتِ :1ذظ هطي توسین سَزػجبضت است اظسیبست ضطكت زض ذػَظ ًگْساضي ٍيب
تَظيغ سَز ٍضكل آى است .
ًكتِ:2ذظ هطي ثْیٌِ توسین سَز،ذظ هطي است كِ ثیي سَز توسیوي خبضي ٍضضس
آتي زضاثطاًسٍذتي سَز،تؼبزل ثطهطاضهیكٌس ٍاظعطين سْبم ضطكت ضاحساكثطهیكٌس.

ًكتِ :3اظثطذي خٌجِ ّب هیتَاى توبهي هجبحث هطثَط ثِ سَز ًوسي ضاّوبًٌس هسئلِ
«ٍكیل زٍ خبًجِ »تولي كطز

زاليل اّویت ذظ هطي توسین سَز
ػجبضت است اظ:

-1ذظ هطي توسین سَززظ زيسگبُ سطهبيِ گعاضاى تبْثیطهیگعاضز ٍثبيس هسيطيت ّسف
هبلكبى ضطكت ضا هطرع ٍثطآٍضزُ سبظز ظيطا زضؿیطايي غَضت سْبم زاضاى هوكي

است سْبم ذَزضاثلطٍضٌسٍثب ايي كبضهیوت ثبظاضسْبم كبّص يبثس.
-2ذظ هطي توسین سَز ثطثطًبهِ تبْهیي هبلي ٍثَزخِ ثٌسي سطهبيِ اي ضطكت تبْثیط
هیگعاضز.
-3ذظ هطي توسین سَز ثطٍضؼیت خطيبًْبي ًوسي ضطكت تبْثیطهیگعاضز.
-4پطزاذت سَز سْبم ،حوَم غبحجبى سْبم ضا كبّص هیسّس ٍزضًتیدِ ًسجت ثسّي ثِ

حوَم غبحجبى سْبم ضطكت اكعايص هیبثس

زضاضتجبط ثبسَز سْبم چٌس تبضيد ٍخَز زاضز

كِ ثِ ضطح ظيط هیجبضٌس:

- 1تبضيد اػالم سَز سْبم :تبضيري است كِ زض آى هدوَع ػوَهي سَز سْبم ضا
تػَيت هیكٌس .زض ايي تبضيد،پطزاذت سَز سْبم ثطاي ضطكت تجسيل ثِ يك ثسّي ٍتؼْس

هبًًَي هیطَز .

-2تبضيد هؤثط زضيبكت سَز (تبضيد تؼلن سَزثِ سْبم زاضاى):

تبضيري است كِ حن زضيبكت سَز ثطاي سْن ثبهي هیوبًس .زضايطاى سْبهساض ثبيس سْبم
ذَزضا حساهل تب تطكیل هدوَع ػوَهي تػَيت كٌٌسُ سَزً،گِ زاضز تب سَز ثِ ٍي

تؼلن گیطز

-3تبضيد پطزاذت:تبضيري است كِ زضآى،ضطكت سَز سْبم ضاثیي سْبم زاضاى تَظيغ
هیكٌس .عجن هبًَى تدبضت ايطاى،ضطكت هیتَاًس ظطف هستي كِ اظ 8هبُ
تدبٍظًكٌس،سَز ضا ثیي سْبهساضاى تَظثغ كٌس.

-4زضثطذي هَاضز سْبم زاضاى ثِ خبي زضيللت سَز ًوسي ،آى ضازضسْبم ضطكت
سطهبيِ گعاضي هیكٌٌس ايي كبضيك هعيت زاضز:سْبم زاضاى ّعيٌِ ّبي ًول ٍاًتوبل
كبضگعاضي ضا ًوي پصيطًس زضهوبثل يك ػیت زاضز:اظخٌجِ هبلیبتي ّیچ هعيتي ًساضز
ظيطا سْبم زاضاى ّوچٌبى ثبيس هبلیبت سَز سْبم زضيبكتي ذَزضا ثپطزاظًس يؼٌي
سَزًوسي كِ هدسزاّسطهبيِ گعاضي ضسُ است ،هطوَل هبلیبت هیطَز.

اًَاع ذظ هطي ّبي توسین سَز

-1ذظ هطي سَز سْبم ثبثت (زضغسي اظهجلؾ اسوي):
يؼٌي ّطسبل هجلؾ ثبثتي سَزتوسین هیكٌس .ايي سیبست گعاض كوتطيي ضيسك ضا زاضتِ ٍ
ثِ سْبهساضاى پیبم هیسّس كِ ضطكت اظسَزثبثجبتي ثطذَضزاض است.

هسل تؼسيل ًسجت پطزاذت سَز سْبم ّسف :
اگطسَز هَضز اًتظبضضطكت اكعايص يبثس ًٍسجت كؼلي توسین سَز كوتط اظهوساضًسجت
توسین سَز ّسف ثبضس  ،سطهبيِ گعاضهیتَاًس سَز توسیوي آيٌسُ ضا ثب استلبزُ اظضاثغِ

ظيط ترویي ظز :

=كبكتَضتؼسيل×ًسجت پطزاذت ّسف×هوساض هَضز اًتظبض اكعايص+<EPSسَز توسیوي
زٍضُ هجل;سَز توسیوي هَضز اًتظبض
كِ زض آى :
هوساض كبكتَض تؼسيل ثطاثط است ثب هؼكَس تؼساز سبل ّبيي كِ اغالح سَز توسیوي
زضآى ضخ هیسّس.
ثِ عَض ذالغِ:
زض ايي سیبست ،ضطكت ّب ثِ عَض سبالًِ هجلؾ ثبثتي ضا ثِ ػٌَاى سَز توسین كٌٌس
اگط زض عي چٌس زٍضُ هبلي سَز ضطكت اكعايص يبثس،ايي هوساض ثبثت ًیع اكعايص زازُ
هیطَز.
ا ستلبزُ اظ ايي سیبست زض ضطكت هَخت اًتوبل ايي پیبم ثِ سْبهساضاى هیطَزكِ ضطكت
اظ سَز ثب ثجبتي ثطذَضزاض است

-2پطزاذت هجلؾ ثبثت ثؼالٍُ زضغسي اظ سَز خبضي(:ذظ هطي هیبًِ ضٍ)
زضايي ثٌگبُ يك هیعاى سَز حساهل ضا پطزاذت هیٌوبيس ٍلي ثبتَخِ ثِ هیعاى سَز كل

ثٌگبُ آًطا اكعايص يب كبّص هیسّس.

ً-3سجت ثِ پطزاذت ثبثت سَز سْبم (زضغسي اظ سَز ذبلع):

زضايي حبلت ثٌگبُ زضغس ثبثتي اظ سَز ذَز ضا ّطسبلِ توسین هیٌوبيس .ثٌبثطايي زض ايي
ضٍش زضغس سَز توسیوي ثبثت است ٍلي ثبتَخِ ثِ هیعاى سَز ّط سبلِ ضطكت ،سَز ّط
سْن هتـیط ذَاّس ثَز .ايي ذظ هطي ثبالتطيي ضيسك ضا زاضز.

-4ذظ هطي توسین سَز سْبم ثبهیوبًسُ :
ظهبًي كِ كطغتْبي سطهبيِ گصاضي ضطكتي زاضاي ثجبت ًجبضس ،هسيطيت هوكي است ذظ

هطي سَز سْبم هتـیط ضا اًتربة كٌس .ثب ايي ًَع ذظ هطي ،هوساض سَزي كِ اًسٍذتِ
هي ضَز ،ثِ هیعاى زستطسي ثِ كطستْبي سطهبيِ گئبضي زض يك سبل هطرع ثستگي
زاضز .زض ايي سیبست ،تبْهیي هبلي ذبضخي ثِ حساهل هوكي هیطسس ٍ ثطاسبس ايي
سیبستّ،یچ ًوطي زضتؼییي هیوت سْبم ًساضز .زض ايي ضیَُ،سَز توسیوي ثط هجٌبي
ثبهي هبًسُ ٍخِ ًوس پس اظ ترػیع زضغس الظم اظ سَز ثطاي پطزاذت ًسجت حوَم

سبحجبى سْبم زض تبْهیي هبلي ثَزخِ ثٌسي سطهبيِ اي هحبسجِ هیطَز.

ايي هسل هجتٌي ثط هَاضز ظيط است:
)1خسٍل ظهبًي ثٌسي كطغت ّبي سطهبيِ گعاضي )2سبذتبض سطهبيِ ّسف )3پَضطجِ ّعيٌِ تبْهیي
سطهبيِ ذبضخي
ثِ عَض ذالغِ:

ثط هجٌبي ايي سیبست ،سَز ّط سبلِ تـییط هیكٌس. ضيسك ايي سیبست ًسجت ثِ سیبست پطزاذت سَز ثبثت ثیطتط است. زضايي سیبست ًویتَاى ضاثغِ هطرػي ثطاي اضتجبط هیعاى سَز توسیوي ٍ اضظش ٍاضظش ضطكتپیساكطز.
 -هوساض سَز توسیوي زض ايي ضٍش زض سبلْبي هتَالي تـییط ظيبزي ذَاّس زاضت.

ػَاهل هؤثط زض ذظ هطي توسین سَز ػجبضت اًس اظ:

-1سَز اًجبضتِ ثِ ػٌَاى يكي اظ هٌبثغ تبآهیي هبلي:
اٍلیي ػبهلي است كِ زض سیبست ّبي توسین سَز هَضز تَخِ هطاض هیگیطز .زضايي ظهیٌِ

ثبيس ثِ هَاضز ظيط تَخِ ًوَز:
الق) ّعيٌِ سطهبيِ «سَز اًجبضتِ» ًسجت ثِ ّعيٌِ سطهبيِ سْبم هوتبظ ٍ ثسّي ثیطتط
است.

ة)سْبم ػبزي ٍ سَز اًجبضتِ ّ،ط زٍ اخعاي حوَم غبحجبى سْبم ّستٌس ٍزض ظهبًي كِ
اًتطبض سْبم ػبزي ثبهطكل هَاخِ هیطَز ،ضطكتْب هیتَاًٌس اظ عطين سَز اًجبضتِ اهسام

ثِ تبْهیي هبلي كٌٌس.

-2حلظ تطكیت سبذتبض سطهبيِ:
حلظ تطكیت سبذتبض سطهبيِ يؼٌي زض توسین سَز ضٍضي ضا ػول كٌین تب ثتَاًین ثب تؼییي ٍ زضغس اخعاي تطكیل زٌّسُ
سبذتبض سطهبيِ ،ثطٍت سْبم زاضاى ضا ثِ حساكثط ثطسبًین .زض ايي ظهیٌِ ثبيس ثِ زٍ هَضز تَخِ كطز:

الق)اًؼغبف پصيطي زض تبْهیي هبلي:
اًؼغبف پصيطي يؼٌي ايٌكِ ضطكتْب تب حس هؼیٌي هیتَاًٌس اظ عطين ثسّي تبْهیي هبلي كٌٌس .اگط ايي كبض ازاهِ پیسا
كٌس ًسجت ثسّي اكعايص يبكتِ ٍضيسك هبلي ضطكت اكعايص ذَاّس يبكت اهب اگط تبْهیي هبلي اظ عطين سَز اًجبضتِ
ثبضس ،اًؼغبف پصيطي زض ضطكت حلظ ذَاّس ضس.

ة)سیبست توسین سَز ثبهیوبًسُ:
زض ايي سیبست ،اثتسا ًیبظّبي تبْهیي هبلي هطرع ضسُ ٍ اظ عطين سَز اًجبضتِ تبْهیي كطزُ ٍالجبهي سَز ثیي
سْبهساضاى توسین ذَاّس ضس .زض ايي سیبست هیعاى سَز توسیوي ّط سبل هتلبٍت ذَاّس ثَز.

ً-3یبظ سْبم زاضاى:
آًچِ كِ ثبيس زض توسین سَز هَضز تَخِ هطاض گیطز ؛حلظ ثجبت زض توسي م سَز استسض ايي ظهیٌِ هي ثبيست ثِ هَاضز
ظيط تَخِ ضَز:

الق)ثبظزُ حوَم غبحجبى سْبم :زض ضطايظ تَضهي ضطكتْب ثبيس سَز توسیوي ضا اكعايص زٌّس ظيطا ضطكتي كِ سبالًِ
هجلؾ ثبثتي سَز توسین كٌس ،ثِ ػلت تَضم اضظش ٍاهؼي يب هسضت ذطيس سَزّب كبّص هي يبثس لصا ضطكتْب ثطاي حصف

تبثیط تَضم ثبيستي سَز سَز ثیطتطي توسین كٌس
ة)سلیوِ سْبهساضاىً :گطش هرتلق سْبهساضاى هي تَاًس زض تػوین گیطي سیبست توسین سَز هَثط ثبضس ظيطا ثطذي

اظ سْبهساضاى توسین سَز ضا ثیطتط تطخیح هي زٌّس زض حبلي كِ ثطذي زيگط ػسم توسین سَز ضا تطخیح هي زٌّس
ج)هحتَاي اعالػبتي سَز سْبم :چگًَگي توسین سَز هي تَاًس حبهول اعالػبتي زض هَضز ًگطش ّیئت هسيطُ زض

سَز آٍضي ضطكت ثبضس.

-4هحسٍزيتْبي هبًًَي
هؼوَال" ثطذي اظ هوطضات ثِ هسيطيت ضطكت اخبظُ ًوي زّس كِ زض تؼییي ٍپطزاذت
سَز سْبم ّ،ط عَض هبيل ثبضٌس ػول كٌٌس اظ خولِ ايي هَاًیي هي تَاى ثِ هیسٍ ثٌسّبي
هطاضزازّبي ٍام ٍضطايظ هطثَط ثِ سْبم هوتبظ اضبضُ كطز.

ًكتِ 5
اظ زيگط ػَاهل هَثط ثط ذظ هطي توسین سَز هي تَاى ثِ.1هَهیؼت هبلیبتي سْبهساضاى
ٍ 2،ضؼیت ًوسيٌگي ضطكت  3كٌتطل ضطكت ٍ4ضؼیت پطٍژّبي سطهبيِ گصاضي 5ثجبت
سَزآٍضي 6سبثوِ ٍاًساظُ ضطكت ً 7وص سْبهساضاى ػوسُ ٍ...

ًظطيبت هطثَط ثِ ذظ هطي توسین سَز

-1تئَضي«ًب هطثَط ثَزى اضظش ضطكت ثِ چگًَگي توسین سَز» (تئَضي هیلط
ٍهَزلیبًي)M&M

ايي تئَضي ثیبى هیكٌس كِ اضظش ضطكت (كیوت سْن)ثستگي ثِ سَز هَضز اًتظبض ًبضي
اظ زاضايي ّب ثستگي زاضز ًٍِ ثِ ضیَُ اي كِ سَز ٍحسبة سَز اًجبضتِ توسین هیطَز.
يكي اظ كطضیبت هْن ،M&Mحصف هبلیبت ثطاي سْبم زاضاى است ٍاظ زيگط كطضیبت آى
،ػسم ٍخَز ّعيٌِ ّبي هؼبهالت ٍٍخَز اعالػبت هتوبضى زض ثبظاض است .

ًكتِ 6
توسین سَز اثطي ثط ثطٍت سْبهساضاى ًساضز ٍ آًچب ثبػث هیوت سَز سْبم (اضظش

ضطكت هیطَز هحتَي اعالػبتي است كِ زض توسین سَز ًطبى هیسّس يؼٌي اگط ضطكتي
زضغس سَز توسیوي ذَز ضا اكعايص زّس!،ثِ ايي ٍسیلِ ،ػولكطز ثْتطي ضا ًطبى زازُ
ٍػبهلي است كِ هَخت تـییط هیوت سْبم هیطَز.زض ٍاهغ ايي تئَضي ثیبى هیكٌس كِ
اضظش ضطكت اظ هحتَاي اعالػبتي كِ ثط اثط توسین سَز ًوبيبى هیطَز تبْثیط هیپصيطز ًِ
ضیَُ توسین سَز ٍايي تئَضي كوظ زض ثبظاض كبهل ٍخَز زاضز.

ًكتِ هْن:
ثطاسبس ايي تئَضي تػویوبت هطثَط ثِ توسین سَزاظ تػویوبت هبلي ٍسطهبيِ گصاضي

كبهالْ هدعا ذَاّس ثَزٍ.ايي تئَضي تلبٍتي ثیي سَز توسیوي زض ثبظاض ذطيسسْبم ثطاي
ثبظگطزاًسى ٍخِ ًوس ثِ سْبم زاضاى ٍخَز ًساضز.

-2تئَضي پطًسُ اي زضزست
گَضزٍى ٍ لیٌت ًط ثیبى هیكٌٌس كِ ثب اكعايص (كبّص)زضغس سَز توسیوي هوساضّعيٌِ

سطهبيِ سْبم ػبزي ()Keكبّص (اكعايص)هیبثس ظيطا سطهبيِ گصاضاى ًسجت ثِ زضيبكت
سَز سطهبيِ اي اعویٌبى كوتطي زاضًس ٍاظزيسگبُ آى ّب  ،سطهبيِ گصاضاى ثطاي سَز
توسیوي هَضز اًتظبض زض هوبيسِ ثب سَز سطهبيِ هَضز اًتظبض ،اضظش ثیطتطي هبئل است
چَى ثبظزُ سَز توسیوي D1
زض هوبيسِ ثب ثبظزُ ضضس(،)gضيسك كوتطي زاضز.

 -3تئَضي اٍلَيت هبلیبتي
ايي زيسگبُ ايي است كِ سِ ػبهل هطثَط ثِ هبلیبت ثبػث هیطًَس كِ سطهبيِ گصاض زضغس كوتطي اظ سَز توسیوي ضا
ثِ ثبالتطتطخیح زّس:

الق) تبظهبًي كِ سْن ثِ كطٍش ًطسس ،هبلیبت حبغل اظ سَز سطهبيِ اي پطزاذت ًرَاّس ضس.
ة) ًطخ هبلیبت هطثَط ثِ سَز سطهبيِ اظ سَز توسیوي كوتط است.
ج)اگط كسي يك سْن ضا تبظهبى هطگ ذَز ًگْساضي كٌس ّیچگبُ هبلیبت ثط سَز سطهبيِ ضبهل حبل ٍي ًرَاّس ضس.
*ثبتَخِ ثِ سِ هَضز الق ة ٍج ايي تئَضي ثیبى هیكٌس اگط سَز ثیطتطي توسین ضَز،سْبهساض ًسجتبْهبلیبت ثیطتطي
پطزاذت ذَاّس كطزٍ ثِ ّویي ػلت تطخیح هیسّس سَز كوتطي توسین ضَز.

ثِ عَض كلي ثب تَخِ ثِ سِ زيسگبُ كَم هیتَاى ًوَزاض اضظش ضطكت
ٍّعيٌِ سطهبيِ ضطكت ضا ثط اسبس توسین سَز ضسن ًوَزُ كِ ثِ ضطح
ظيط هیجبضس:

-4هسل گَضزٍى ٍٍالتط

ايي ًظطيِ پطزاظاى ثیبى هیكٌٌس كِ سیبست توسین سَز ثط اضظش ضطكت هؤثط ٍثستگي ثِ
چگًَگي خبيگبُ هؤسسبت زض ضطايظ ضضس هطاض زاضز،اظ ًظط آًْب هؤسسبت ثِ سِ زستِ

توسین هیطَز :

الق) هَسسبت زض حبل ضضس:
زض ايي هَسسبت ًطخ ّعيٌِ سطهبيِ كوتط اظ ًطخ ثبظزُ هَضز اًتظبض است ٍزض ًتیدِ ايي هَسسبت ثب
اًجبضتِ كطزى سَز ٍ اًتوبل آى ثِ سطهبيِ گعاضي زض عطحْب ،هَخت اكعايص هیوت سْبم ذَاّس ضس.
ة) هَسسبت زض حبل ثلَؽ:
زض ايي هَسسبت ًطخ ّعيٌِ سطهبيِ ثطاثط ثبًطخ ثبظزُ هَضز اًتظبض است ٍزض ًتیدِ سیبست توسین سَز
تبْثیطي ثط هیوت سْبم آًْب ًساضز.
ج)هَسسبت زض حبل اكَل:
زضايي هَسسبت ًطخ ّعيٌِ سطهبيِ ثیطتط اظ ًطخ ثبظزُ هَضز اًتظبض است ٍزض ًتیدِ ػسم توسین سَز

هَخت كبّص هیوت سْبم ذَاّس ضس لصا ايي هَسسبت اهسام ثِ توسین سَز ذَز ثغَض كبهل هیٌوبيس.

ًكتِ :7
ٍستَى ثطيگبم هؼتوسًسكِ ذظ هطي توسین سَز هتبْثط اظ ٍيعگیْبي ذبظ ضطكت ٍ

هبلكبى آى است ٍ زض هدوَع ثِ ػَاهلي اظ هجیل ًطخ هبلیبتي ً،یبظّبي زضاهسي سْبم
زاضاى ٍ كطغتْبي سطهبيِ گعاضي ضطكت ثستگي زاضز.
ًكتِ :8

اضظش ضطكتي كِ ثبظزُ ثیطتطي ضا زض هبلت سَز ًوسي كطاّن هیكٌس كوتط اظ اضظش
ضطكتي است كِ ثبظزُ آى ثِ غَضت هٌلؼت سطهبيِ اي هؼبف اظ هبلیبت است.

ًكتِ  : 9ثِ ًظط هي ضسس كِ زض هطحلِ ػول ،ثسیبضي اظ ضطكتْب يك سیبست توسین سَز
ثیٌبثیي ضا زًجبل هیكٌس ايي سیبست ايي سیبست زاضاي پٌح ّسف ظيط هیجبضسّ(:سكْب ثِ

تطتیت اٍلَيت ثیبى هیطًَس)
-1اختٌبة اظ ًپصيطكتي عطحي كِ NPV>0است ثِ زلیل پطزاذت سَز
-2اختٌبة اظ كبّص سَز ًوسي

-3اختٌبة اظ كطٍش سْبم خسيس
-4حـظ سغح هغلَة ًسجت ثسّي ثِ حوَم غبحجبى سْبم
-5حلظ سغح هغلَة زضغس توسین سَز

ًكتِ -10زض ضٍش ثیٌبثیي ً،سجت ثسّي ثِ حوَم غبحجبى سْبم يك ّسف ثلٌس هست
تلوي هیطَز .
ًكتِ -11ثجبت سَز ًوسي ّسف سْبم زاضاى ضا زض هَضز هحتَاي اعالػبتي ،زضآهس
ضطكت ٍكبّص ػسم اعویٌبى تحون هیجرطس.
ًكتِ -12گطاّبم ،زيَيسزازٍسیسًي كبتل ازػب كطزُ اًسكِ ثِ عَض كلي ثْتط است
ضطكت ّب سَز ًوسي ثیطتطي ثپطزاظًس چَى:
الق) اضظش كؼلي سَزّبي ًوسي ًعزيكتط ثیطتط اظ اضظش كؼلي سَزّبي ًوسي زٍضتط
است.
ة)اظ ثیي زٍ ضطكتي كِ زض كل،هسضت سَز آٍضي ٍ خبيگبُ آًْب زض يك غٌؼت ثطاثط
است ،سْبم ضطكتي كِ سَز ًوسي ثیطتطي هیپطزاظز،توطيجبْ ّوَاضُ هیوت ثبالتطي زاضز .
ثِ عَض كلي هیتَاى گلت زٍ زلیل تَخیِ كٌٌسُ ايي ًظطيِ پطزاظاى ثطاي سَز ًوسي
ثیطتط ػجبضتٌس اظ:
-1توبيل ثِ سَز كؼلي -2گطيعاظ ػسم اعویٌبى.

ًكتِ:13هیوت سْن پس اظ اػالى كبّص سَز ًوسي ثِ ايي زلیل اكت هیكٌس كِ سَز ّبي ًوسي
آيٌسُ ػوَهبْكوتطًس ًِ ثِ زلیل ايٌكِ ضطكت زضغس سَز ًوسي ذَز ضا كبّص زازُ است.
ًكتِ هْن :اظ خولِ زاليلي كِ ثبػث اذتالف زض تطخیْبت سطهبيِ گصاضي زض ضاثغِ ثبهیعاى
سَز توسیوي هیطَز ػجبضت اًس اظ  -1:تلبٍت زض ًطخ هبلیبت  -2زضآهس سَز سْبم -3

هٌبكغ سطهبيِ
ضٍش ّبي پطزاذت سَز سْبم
پطزاذت سَز سْبم ثِ ضكل ّبي هرتللي ٍخَز زاضز كِ ػجبضت اًس اظ
-1سَز ًوسي -2،سْبم خعيطُ(سَز سْوي)-3،تدعيِ سْبم -4،تدعيِ هؼكَس -5 ،ثبظ
ذطيس سْبم.

- 1سَز ًوسي

زضايي حبلت ضطكت سَز توسیوي ضا ثِ غَضت ًوسي ثِ سْبم زاضاى پطزاذت هیكٌس
ٍهیوت ّط سْن ثِ اًساظُ سَز توسیوي كبّص هیبثس .زض ايي ضٍش اضظش ثبظاض سْبم
كبّص هیبثس اهب تؼساز سْبم ،هیوت اسوي ،سطهبيِ ٍ زضغس هبلكیت سْبهساضاى ثسٍى

تـییط ثبهي هیوبًس.
سَز توسیوي ّط سْن –هیوت ّطسْن هجل اظسَزتوسیوي= هیوت ّط سْن ثؼس اظ سَز

توسیوي

-2سْبم خعيطُ(سَز سْوي)
سَز سْوي يب سْبم خبيعُ ،سْبم ّوبى ضطكت است كِ ثِ خبي سَز ًوسي ،ثیي

سْبهساضاى آى ضطكت تَظيغ هیطَز.پس اظ تَظيغ سْبم خبيعُ ،هیوت سْن كبّص هیبثس
ٍهیوت سْن اظ ضاثغِ ظيط ثسست هي آيس:
هیوت سْن هجل اظ تَظيغ سْبم خبيعُ = هیوت سْن پس اظتَظيغ سْبم خبيعُ

زضغس تَظيغ سْبم1+

ًكتِ :15
ٍيژگي سْبم خبيعُ (سَز سْوي )ػجبضت اًس اظ:
-1ثطٍت سْبم زاض تـییط ًویكٌس.
-2زضغس هبلكیت ّط سْبم زاض تـییط ًویكٌس.
-3هیوت اسوي ّط سْن تـییط ًویكٌس.
-4هیوت شاتي سْن كبّص هیبثس.
-5تؼساز سْبم ّط سْبهساض اكعايص هیبثس.
-6تـییطي زض هؼبهلِ حسبثساضي ايدبز ًویكٌس ظيطا اظ هحل سَز اًجبضتِ (اًسٍذتِ )ثِ
حسبة سطهبيِ اًتوبل هیبثس.
-7حسبة سطهبيِ اكعايص ٍحسبة اًسٍذتِ (اًجبضتِ)كبّص هیبثس.
-8كبّص اضظش زكتطي ّط سْن

ًكتِ :16
ٍيژگي تدعيِ سْبم ػجبض تٌساظ :

-1تؼساز سْبم اكعايص هیبثس
-2هیوت شاتي سْبم كبّص هیبثس .
-3هیوت اسوي سْبم كبّص هیبثس.

-4سطهبيِ تـییط ًویكٌس .
-5اضظش ضطكت تـییط ًویكٌس.

اّساف تدعيِ سْبم ػجبضت اًس اظ:
الق)اكعايص تؼساز سْبم
ة)گستطش هبلكیت
ج)تسْیل زضهؼبهالت

ٍخَُ تطبثِ ثیي سَز سْوي ٍتدعيِ سْبم ثِ ضطح ظيط است:
.1زض ّط زٍ ّیچ ٍخِ ًوسي پطزاذت ًویطَز.
-2زض ّطزٍ حبلت تؼساز سْبم هٌتططّبكعايص هي يبثس.
-3زض ّطزٍ حبلت ،هدوَع حوَم غبحجبى سْبم ،ثسٍى تـییط ثبهي هي هبًس.
– 4تدعيِ هؼكَس
تدعيِ هؼكَس ػكس تدعيِ سْبم است كِ زض آى ضطكت چٌس سطْن ضا تجسيل ثِ يك سْن هي كٌس.

ًكتِ ٍ :17يژيگي تدعيِ هؼكَس زهیوب" ثطػكس ٍيژيگیْبي تدعيِ سْبم است .

-5ثبظذطيس سْبم
ثبظ ذطيس سْبم هٌتططُ ضطكت تَسظ ذَز ضطكت است ٍثِ سْبهي كِ ثسيي ضكل

ذطيساضي هي ضَز سْبم ذعاًِ گَيٌس  .اظ زيسگبُ ًظطي ثبظ ذطيس سْبم يب پطزاذت
سَز سْبم ثطاي سْبهساض يكسبى هي ثبتطس ظيطات هٌبكغ سطهبيِ اي حبغل اظثبظ ذطيس
سْبم ثطاثط ثب سَز سْبهي است كِ هي تَاًست زض غَضت ػسم كطٍش سْبم ذَز
زضيبكت كٌس .عجن هبًَى تدبضت ثبظ ذطيس سْبم زض ايطاى هوٌَع است.

ًكتِ ٍ 18يعيگیْبي ثبظ ذطيس سْبم ػجبضتٌساظ:
-1سَز ّط سْن اكعايص هي يبثس
-2هیوت ثبظاض سْبم(هیوت شاتي)اكعايص هي يبثس
 - 3تؼساز سْبم كبّص هي يبثس

هعايبي ثبظ ذطيس سْبم ثطاي سْبهساضاى ػجبضت اًس اظ :

-1اگط زض ًتیدِ ثبظ ذطيس سْبم ،هیوت ثبظاض سْبم اكعايص يبثس ،سْبهساضاى هیتَاًٌس زض
غَضت كطٍش سْبم ثِ هیوت ثبالتط،اظ هعيت سَز سطهبيِ ثْطُ هٌس ضًَس.
-2زضحبلت ثبظ ذطيس ،سْبهساضاى ًسجت ثِ كطٍش يب ػسم كطٍش سْبم ذَز هرتبضًس

اهب اگس سَز سْبم پطزاذت ضَز،سْبهساضاى ثبيس آى ضا ثپصيطًس ٍ هبلیبت هطثَعِ ضا ًیع
هتحول ضًَس.

هؼبيت ثبظ ذطيس سْبم زاضاى ثطاي سْبم ػجبضتٌس اظ:

-1تبْثیط هثجت توسین سَز ثط هیوت ثبظاض سْبم هوكي است ثیطتط اظ ثبظ ذطيس ثبظاض سْبم
ثبضس.
-2زضغَضتي كِ سْبم ذعاًِ ثِ هیوت ثسیبض ثباليي ذطيساضي ضَز ،سْبهساضاى ثبهي

هبًسُ هتضطض هیطًَس .هیوت ثبالي سْبم ظهبًي ٍخَز ذَاّس زاضت كِ هجبزلِ سْبم
هحسٍز ثبضس يبهوبزيط هبثل تَخْي اظ آى ثبظذطيس ضَز.

هعايبي ثبظ ذطيس سْبم ثطاي ضطكت ػجبضتٌس اظ:
-1اگط ثِ غَضت هَهتي خطيبى ًوسي هبظازي ٍخَز زاضتِ ثبضس هسيطيت هوكي است ثبظ ذطيس سْبم ضا ثْپطزاذت
سَز سْبم ثبالتطي كِ احسبس اعویٌبى ًسجت ثِ تساٍم آى ٍخَز ًساضز،تطخیح زّس.

-2سْبم ذعاًِ هیتَاًس ثطاي عطح ّبيي ًظیط حن ذطيس سْبم ثكبض ثطز ،ثسٍى آًكِ تؼساز سْبم ضطكت اكعايص يبثس.
-3اگط هسيطيت ًیع غبحت سْن ثبضس ،اظ ثبظ ذطيس سْبم ثیطتط هٌتلغ هیطَز تبسَز سْبم ظيطا ثطذَضز هبلیبتي ًسجت
ثِ ثبظ ذطيس سْبم هغلَة تط است .
-4زض غَضت ًیبظ ثِ ٍخَُ خسيس هیتَاى سْبم ذعاًِ ضا هدسزاْ زض ثبظاض ثِ كطٍش ضسبًس.
-5زض هَاهؼي كِ احسبس ضَز هوكي است ضطكت ّسف سبيط ضطكت ّب ثطاي ازؿبم هطاض گیطز،ثبظذطيسسْبم
ٍكبّص تؼساز سْبم زض ثبظاض هیتَاًس هؤثط ٍاهغ ضَز.

هؼبيت ثبظ ذطيس سْبم ثطاي ضطكت ػجبضتٌس اظ :

-1اگط سطهبيِ گعاضاى احسبس كٌٌس كِ هسيطيت ثِ زلیل ايٌكِ كبهس كطغتْبي سطهبيِ
گعاضي هغلَة است،زضگیط عطح ثبظ ذطيس سْبم ضسُ ،هیوت سْبم كبّص ذَاّس يبكت
.

-2اگط هطرع ضَز كِ ضطكت ثبهػس تـییط هیوت ثبظاض سْبم ،اهسام ثِ ثبظ ذطيس سْبم
كطزُ است ثبيس پبسرگَي ّیئت ًظبضت ثَضس اٍضام ثْبزاض ()SECثبضس.

ًكتِ :19اظًظط هبلیبتي ،ثبظذطيس سْبم ًسجت ثِ پطزاذت سَز ًوسي هعيت هْوي زاضز.
سَز ًوسي هطوَل هبلیبت هیطَز ٍسْبم زاض زض هَضز زضيبكت آى حن اًتربة ًساضز

.زض ثبظ ذطيس سْبم ،سْبهساض تٌْب زض غَضتي هبلیبت هیپطزاظز كِ :
-1سْبهساض ثِ اًتربة ذَز كطٍش سْن ضا اًتربة كٌس.
-2سْبهساض زض ايي كطٍش ،هٌلؼت سطهبيِ اي هطوَل هبلیبت كست كطزُ ثبضس.

ًكتِ :20اگط ّیچ ًوضي زض ثبظاض ٍخَز ًساضتِ ثبضس ،اسبسبْسَز ًوسي ٍ ثبظذطيسسْبم
ّیچ تلبٍتي ًرَاٌّس زاضت .

پبيبى

سایر هباحث خرید  ،ادغام  ،ورشکستگی
خانن سعیده ابوطالبی
آقای اهیربلوریان
آقای سعید طاهری

ادغام  ،تحلیل ٍ ػشهایِ گزاسی هـتشن اص جولِ اػتشاتظی ؿشوت ّا جْت
افضایؾ هَلقیت سلاتتی خَد هی تاؿذ ٍ تِ فٌَاى یه تلوین اػتشاتظیه دس
هذیشیت هالی تلمی هی ؿَد.

ادغام ٍ تحلیل ًَفی سؿذ دس فقالیت ٍ فولیات تِ ؿواس هی سًٍذ وِ تافث
هتٌَؿ ؿذى فقالیت ؿشوت هی گشدد.

هقوَال تشای تِ ّن پیَػتي دٍ یا چٌذ ؿشوت ػِ ساُ ٍجَد داسد:
 -1ادغام  :تشویة دٍ یا چٌذ ؿشوت دس یه ؿشوت تِ عَسی وِ تٌْا ؿشوت خشیذاس
هَجَدیت خَد سا حفؼ وٌذ.
 -2تشویة  :تْن پیَػتي دٍ یا چٌذ ؿشوت ٍ تـىیل یه ؿشوت جذیذ
 -3ؿشوت داسًذُ ( ّلذیٌگ)  :ؿشوتی اػت وِ داسًذُ یا هاله تقذاد وافی اص ػْام
فادی یه یا چٌذ ؿشوت اػت تِ ًحَی وِ لادس تِ وٌتشل آًْا هی تاؿذ.

ػِ سٍؽ هتذاٍل تْن پیَػتي (ادغام یا تشویة) ؿشوتْا:
 -1فوَدی ٍ :لتی تِ ٍلَؿ هی پیًَذد وِ ؿشوت تا یه ؿشوت هالثل دس فشایٌذ تَلیذ
(فشضِ وٌٌذُ هَاد اٍلیِ) یا هاتقذ ( تَصیـ وٌٌذُ یا هلشف وٌٌذُ) تشویة یا ادغام ؿَد.

 -2افمی  :حاكل تشویة یا ادغام دٍ ؿشوت تا فقالیت تجاسی هـاتِ اػت.
 -3هختلظ (ًاّوگي)  :حاكل تْن پیَػتي دٍ یا چٌذ ؿشوت دس كٌایـ غیش هشتثظ
تا یىذیگشاػت.

ادغام هختلظ ( ًاّوگي) تِ ػِ ًَؿ تمؼین تٌذی هی ؿَد:
 -1ادغام تَػقِ هحلَل  :ؿشوتْایی وِ اص لحاػ فولىشد تِ تَلیذ ال تَصیـ هی
پشداصًذ.
 -2ادغام تَػقِ تاصاس  :ؿشوتْایی وِ هحلَل هـاتِ سا دس تاصاسّای هختلف
جغشافیایی تِ فشٍؽ هی سػاًٌذ.
 -3ادغام تَػقِ هشوة  :ؿاهل یىپاسچگی دٍ ؿشوت وِ راتا تِ ّن ًاهشتَط هی
تاؿٌذ.

ادغام دٍ ؿشوت هی تَاًذ تِ دٍ عشیك اًجام ؿَد :
 -1هزاوشُ  :ؿشوت خشیذاس تا ؿشوت هَسد ًؾش هزاوشُ هی وٌذ.
 -2پیـٌْاد خشیذ  :ؿشوت خشیذاس پیـٌْاد خشیذ سا هؼتمیوا تِ ػْام داساى ؿشوت
هَسد ًؾش اسائِ هی وٌذ.

هتذاٍل تشیي ساُ ّای تاهیي هالی جْت ادغام :
خشیذ ًمذی یا تقْذی
فشضِ ػْام فادی
ػْام هوتاص
اٍساق تْاداس لاتل تثذیل
حك خشیذ ػْام ؿشوت
 فاهل اكلی دس اًتخاب ساُ ًْایی ،تاثیش آى تش ػَد ّش ػْن هی تاؿذ.

 -1واّؾ سیؼه فقالیت
 -2تْشُ گیشی اص تاثیشات ّن ًیشٍصایی ادغام
 -3اهىاى تحلیل هٌاتقی وِ ؿشوت لثال فالذ آى تَدُ
 -4اهىاى تْثَد تَاًایی هالی
 -5اهىاى افضایؾ لیوت تاصاس ػْام
 -6اهىاى تاهیي هالی ساحت تش ًؼثت تِ تاهیي هالی اص عشیك تَػقِ داخلی
 -7اهىاى تحلیل تاصدُ ػشهایِ گزاسی هغلَتتش
-8اهىاى تْشُ هٌذی اص ًفـ هالیاتی

 -1لغقیت ًذاؿتي ًتیجِ هَسد ًؾش هالی ( صیشا هوىي اػت هٌافـ پیؾ
تیٌی ؿذُ تحمك ًیاتذ)
 -2اهىاى ایجاد تضاد تیي هذیشیت دٍ ؿشوت
 -3اهىاى تشٍص هـىالت تِ دلیل اختالف فمیذُ ػْاهذاساى اللیت
 -4اهىاى تقاسم تا لَاًیي ضذ اًحلاس دٍلتی ٍ ًتیجتا ساوذ ؿذى فقالیت
ّای ادغام

دس اسصیاتی یه ادغام تالمَُ ،هذیش هالی تایذ تاثیشی وِ ادغام تش فولىشد
ؿشوت جذیذ هی تَاًذ داؿتِ تاؿذ سا هَسد اسصیاتی لشاس دّذ.
فَاهلی ًؾیش :
 -1ػَد ّش ػْن
 -2ػَد پشداختی ّش ػْن
 -3لیوت تاصاس ّش ػْن
 -4سیؼه

دس ٌّگام تلوین گیشی تشای تحلیل یه ؿشوت ،فَاهل صیش تایذ دس ًؾش
گشفتِ ؿَد:
 -1ػَد ٍ ًشخ سؿذ آى
 -2ػَد ػْام پشداختی
 -3لیوت ػْاى تاصاس
 -4اسصؽ دفتشی ّش ػْن
 -5ػشهایِ دس گشدؽ خالق ّش ػْن
تشای تقییي اسصؽ ػَد ،ػَد پیؾ تیٌی ؿذُ ٍ ضشیة  P/Eآتی تایذ هذ
ًؾش لشاس گیشد.

 -1تشآٍسد جشیاًات ًمذ تشاػاع كَستحؼاب ػَد ٍ صیاى پیؾ تیٌی ؿذُ
ؿشوت ّذف
 -2تشاٍسد ًشخ تٌضیل
 -3هحاػثِ اسصؽ فقلی خااف جشیاًات ًمذ ( )NPVتشای اسصیاتی تَاًایی
ّای فولی ٍ هالی ادغام

ساتغِ ًشخ  P/Eتقذ اص ادغام تشای ؿشوت تحلیل وٌٌذُ ٍ A
تحلیل ؿذُ  Sفثاست اػت اص:
NA.SA+NS.NA.SA.SS +∆V
NA.EPSA + NS.EPSS

mA+ S
=

ً : mA+Sشخ  P/Eتقذ اص ادغام تا ػیٌشطی تشای ؿشوت هشوة ()A+S
 : SAلیوت ػْام ؿشوت تحلیل وٌٌذُ لثل اص ادغام
 : SSلیوت ػْاى ؿشوت تِ فشٍؽ سػیذُ لثل اص ارغام
 : NAتقذاد ػْام ؿشوت تحلیل وٌٌذُ لثل اص ادغام
 : NSتقذاد ػْام ؿشوت تِ فشٍؽ سػیذُ لثل اص ادغام
 : EPSAدسآهذ خالق ّش ػْن ؿشوت تحلیل وٌٌذُ لثل اص ادغام
 : EPSSدرآهذ خالق ّش ػْن ؿشوت تِ فشٍؽ سػیذُ لثل اص ادغام
 : ∆Vتغییش دس اسصؽ ػْام ؿشوتْا تقذ اص ادغام (ػیٌشطی)

ؿشوتْا تیـتش اص عشیك هثادلِ ػْام تحلیل هی ؿًَذ.
هثادلِ ػْام تش اػاع ًشخ تثذیل اص پیؾ تقییي ؿذُ كَست هی گیشد.
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ادغام هی تَاًذ تاثیش هغلَب یا ًاهغلَب تش ػَد یا لیوت تاصاس ّش ػْن داؿتِ تاؿذ .
دس هثال صیش تاثیش ادغام تش ػَد ّش ػْن سا هی تَاى هـاّذُ وشد :
اعالفات دٍ ؿشوت تِ ؿشح صیش اػت :
.ﻴﻤﺖ .ﺎﺯﺎﺮ ﻫﺮ ﺳﻢ ﺷﺮﻬﮐ . .ﻼ.ﺩ ﻧ ..
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ﺣﺎﻟﺖ

۱

۶۰۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

۲

۱۰۰۰۰

۱۳۰۰۰

۱۴۰۰۰

دس ّش یه اص حاالت صیشً ،ؼثت هثادلِ تش هثٌای اسصؽ تاصاس  1ػْام ؿشوت خشیذاس ٍ  2ػْام ؿشوت هَسد
ًؾش فثاستٌذ اص :
﷼ﺴ  ..ﺗﺒﺪﻴﻞ
ﺣ. ..

ﺳﻬﺎﻡ

۱

۲۵۰۰ / ۶۰۰۰ = ۰.۴۲

۲

۱۴۰۰۰ /۱۰۰۰۰ = ۱.۴

ﻗﻳ  .ﺑﺎﺯﺎﺭ
۲۵ﻴ۲۵۰۰ / ۲۰۰۰ = ۱
۱۴۰۰۰/۱۳۰۰۰ = ۱.۰۸

ػشهایِ گزاسی هـتشن ) (JVتِ سٍاتظ وؼة ٍ واسی اعالق هی ؿَد وِ
تیي دٍ یا چٌذ عشف تشلشاس هی گشدد تا تا یىذیگش تِ اًجام تشخی فقالیتْای
التلادی تپشداصًذ ،تغَسیىِ ؿخلیت حمَلی یىی اص عشفیي حفؼ ؿَد ٍ
تَافك هی وٌٌذ وِ دس ػَد ٍ صیاى ًاؿی اص ػشهایِ گزاسی هـاسوت داؿتِ
تاؿٌذ.

 -1تَصیـ ّضیٌِ ٍ هخاعشات
 -2تَػقِ دػتشػی تِ هٌاتـ هالی
 -3تْشُ هٌذی ٍ كشفِ جَیی تِ همیاع
 -4دػتشػی تِ في آٍسی ٍ هـتشیاى جذیذ
 -5دػتشػی تِ تَاًوٌذی هذیشیتی حاكل اص ًَآٍسی ٍخالفیت
 -6تْشُ هٌذی اص هضایای هالیاتی حاكل اص ؿشوت

 -1غلثِ تش هَاًـ ٍسٍد تِ تاصاس ٍ ًفَر دس تحَالت كٌایـ
 -2تْشُ هٌذی اص هضایای سلاتتی
ً -3فَر هَثش تش اتحادیِ ّا ٍ تشاػت ّا
ٍ -4سٍد واالّا تِ تاصاسّایی وِ لثل اص تَلیذ ًوی تَاًؼتٌذ ٍاسد آًجا ؿًَذ

ّ -1ن افضایی (ػیٌشطی)
 -2اًتمال في آٍسی ٍ هْاستْا
 -3تٌَؿ تخـی
 -4هحذٍدیت ّای ػیاػی دس هَسد گضیٌِ ّای دیگش

 -1هخاعشُ ایجاد یه سلیة جذیذ
 -2تشویة فشٌّگْای ًاػاصگاس
 -3فمذاى وٌتشل دس هَسد تىٌَلَطی
ً -4شخ تاالی ؿىؼت
 -5تَاًایی هحذٍد دس ؿٌاػایی هٌحٌی تجشتِ ٍ كشفِ التلادی
 -6تَاًایی هحذٍد تشای ّواٌّگی اػتشاتظی تیي الوللی دس تشاتش سلثا
 -7تقاسم تیي عشفیي دس هَسد اّذاف ػشهایِ گزاسی هـتشن ٍ فقالیت
ّای واسی

 -1ػشهایِ گزاسی هـتشن اٍلیِ
 -2ػشهایِ گزاسی هـتشن تیي گشٍّی
 -3ؿشهایِ گزاسی هـتشن فشاؿشوتی
 -4ػشهایِ گزاسی هـتشن تیي هلیتی
 -5ػشهایِ گزاسی هـتشن جذیذ

عثك هادُ  412لاًَى تجاستٍ ،سؿىؼتگی تاجش یا ؿشوت تجاسی دس ًتیجِ
تَلف لض تادیِ ٍجَّی وِ تش فْذُ اٍػت حاكل هی ؿَد.
صهاًی وِ ٍاحذ تجاسی ًاتَاى هی ؿَد تش حؼة ؿشایظ هی تَاى آى سا
تجذیذ ػاصهاى یا هٌحل وشد.
ًاتَاًی ٍاحذ تجاسی هی تَاًذ ًاؿی اص فَاهلی هاًٌذ:
 -1پاییي تَدى ًشخ تاصدُ  :ضقیف یا هٌفی تَدى ًشخ تاصدُ هی تَاًذ هَجة ًاتَاًی ٍاحذ تجاسی
ؿَد.
 -2تَلف فولی  :تَلف فولی تِ هقٌای فذم تَاًایی ؿشوت دس پشداخت تذّیْا دس ػشسػیذ اػت.
ٍ -3سؿىؼتگی  :دس ٍسؿىؼتگی تذّة ّا تیـتش اص اسصؽ سٍص داسایی ّا اػت ٍ حمَق كاحثاى
ػْام هٌفی ٍ ؿشوت لادس تِ پشداخت تذّة ّا ًوی تاؿذ.

ًیَتَى دالیل ٍسؿىؼتگی سا تِ دػتِ دالیل تشٍى ػاصهاًی ٍ دسٍى ػاصهاًی
تمؼین وشدُ اػت :
دالیل دسٍى ػاصهاًی :
 -1ایجاد ٍ تَػقِ تیؾ اص اًذاصُ افتثاس
 -2هذیشیت ًاواسا
 -3ػشهایِ ًاوافی
 -4خیاًت ٍ تملة

دالیل تشٍى ػاصهاًی
ٍ -1یظگی ّای ػیؼتن التلادی
 -2سلاتت
 -3تغییشات دس تجاست ٍ تْثَدّا ٍ اًتمادات دس تماضای فوَهی
ًَ -4ػاصی تجاسی
 -5تاهیي هالی
 -6تلادفات

ًْ -1فتگی
 -2وؼشی ٍجِ ًمذ
 -3فذم لذست پشداخت دیَى هالی ٍ تجاسی
 -4فذم لذست پشداخت دیَى واهل
ٍ -5سؿىؼتگی

ّ -1ضیٌِ ٍالقی وِ تِ فلت تَلیف اهَال ؿشوت تحویل ؿذُ اػت.
ّ -2ضیٌِ ّای ٍالقی وِ هؼتمیوا تَػظ علثىاساى تحویل ؿذُ ٍ ًِ تَػظ خَد
ؿشوت ٍسؿىؼتِ
 -3صیاى ؿشوت ّای تَلیف ؿذُ وِ تَػظ ػَد ػایش ًْادّا خٌثی ؿذُ اػت.
ّ -4ضیٌِ ّای ٍالقی وِ تَػظ لؼوتْایی تیؾ اص ؿشوت تَلیف ؿذُ یا هذفیاى آى
تحویل ؿذُ اػت.
ّ ضیٌِ ّای دػتِ  3ٍ2ٍ1هشتَط تِ هذفیاى ّؼتٌذ ٍ ّضیٌِ ّای دػتِ  4ٍ2ٍ1تِ
جاهقِ استثاط داسًذ.
ّ ضیٌِ ّای هؼتمین هماتلِ تا ٍسؿىؼتگی تیـتش تِ ؿىل دػتوضدّایی اػت وِ تِ
هتخللاى پشداخت هی ؿَد.

تجذیذ ػاصهاى هی تَاًذ تِ كَست صیش تاؿذ:
 -1اختیاسی  :ؿشوتی وِ توایل تِ تَلف فولیات ًذاؿتِ تاؿذ ،تِ عَس اختیاسی
ًؼثت تِ تجذیذ ػاصهاى الذام هی وٌذ.
 -2غیش اختیاسی  :تؼتاًىاساى هَجة تجذیذ ػاصهاى ؿشوت هی ؿًَذ.

 -1دسخَاػت تجذیذ ػاصهاى
 -2هَافمت تا تجذیذ ػاصهاى تَػظ هماهات ریلالح ٍ هقشفی ؿخق ًاؽش
یا ًوایٌذُ تؼتاًىاساى جْت ًؾاست تشاسصیاتی داساییْا
 -3اسائِ تشًاهِ تَػظ تؼتاًىاساى ٍ ػْاهذاساى
 -4تلَیة تشًاهِ تَػظ تؼتاًىاساى ٍ ػْاهذاساى
 -5پشداخت ّضیٌِ ّای تجذیذ ػاصهاى تَػظ تذّىاس
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فشایٌذ تثذیل تذّی ّا تِ تذّی ّای دیگش یا اٍساق ػْام  ،تجذیذ ػاختاس
ػشهایِ ًاهیذُ هی ؿَد.
ّ ذف اص تجذیذ ػاختاس ػشهایِ دػتیاتی تِ تشویة هٌاػثی اص تذّی ٍ
حمَق كاحثاى ػْام اػت.

تلفیِ ؿشوت تقذ اص افالم حىن ٍسؿىؼتگی ؿشوت ،عثك لاًَى تجاست ّش
وـَس اًجاى هی گیشد.
فَاهل اكلی دس تلفیِ :
 -1هالحؾات لاًًَی
 -2اٍلَیت تؼتاًىاساى

دس كَست ٍسؿىؼتگی ؿشوت ،تشخی اص هغالثات دس اٍلَیت پشداخت لشاس
داسًذ.
دسجِ اٍلَیت پشداخت:
 -1هغالثات تا ٍثیمِ
ّ -2ضیٌِ ّای اهَس ٍسؿىؼتگی
 -3حمَق پشداختٌی
 -4پغ اًذاص واسوٌاى
 -5هالیات پشداختٌی
 -6تؼتاًىاساى هقوَلی
 -7ػْاهذاساى هوتاص
 -8ػْاهذاساى فادی

اًحالل یقٌی اص تیي سفتي یا پایاى فوش یه ؿشوت وِ تِ اسادُ كاحثاى آى  ،حىن لاًَى
ٍ یا سای دادگاُ كَست هی گیشد.
عثك لاًَى تجاست هَاسدی وِ هٌجش تِ اًحالل ؿشوت هی ؿَد تِ ؿشح صیش اػت:
 -1اًجام هَضَؿ جلؼِ ؿشوت یا فذم اهىاى اًجام آى
 -2اًمضاء فوش ؿشوت
ٍ -3سؿىؼتگی
 -4تا سای هجوـ فوَهی
 -5ووتش ؿذى ػشهایِ اص هیضاى همشس دس لاًَى ٍ سای دادگاُ

