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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 fundamentals of corporateتوجه: خالصه كتاب مديريت مالي نوين، در حقيقت تركيبي از خالصه كتاب انگليسي 

fiancé .و ترجمه آن (( مديريت مالي نوين)) كه توسط آقاي مجتبي شوري ترجمه شده است مي باشد 
خالصه فصل سوم از جلد دوم كتاب مديريت مالي نوين  

 

 نرخهای بهره و ارزيابی اوراق قرضه
ورقه قرضه در واقع يك وام تفكيكي است. در اين نوع وام، قرض گيرنده ساالنه يا هر شش ماه يك بار مبلغي را به عنوان 

بهره اين وام تا موعد سررسيد وام پرداخت ميكند. در موعد سر رسيد نيز، وام گيرنده مبلغ وام گرفته شده را به وام 
دهنده پرداخت ميكند. به بهره اي كه شركت به صورت ساالنه مي پردازد، كوپن ورقه قرضه، به نرخ بهره ثابتي كه ساالنه 

 ورقه قرضه به دست مي آيد، نرخ كوپن. مبلغي كه در انتهاي اسميپرداخت ميكند، كه از تقسيم مبلغ كوپن بر قيمت 
دوره پرداخت ميشود( به جز كوپن آخر) ارزش اسمي ورقه قرضه ميگويند. همچنين سررسيد وام، مدت زمان باقي مانده 

 تا بازپرداخت مبلغ وام به وام دهنده مي باشد.

 ارزش و بازده اوراق قرضه
 

با گذشت زمان، نرخ بهره تغيير ميكند. اما جريانات نقدي ناشي از اوراق قرضه همواره ثابت هستند. لذا وقتي نرخ بهره 
نوسان داشته باشد، نرخ تنزيلي كه براي تنزيل جريانات نقدي ناشي از اوراق قرضه استفاده ميشود، عوض خواهد شد. 

نتيجتا ارزش فعلي اوراق قرضه با توجه به نوسان نرخ بهره، نوسان خواهد داشت. با توجه ارزش فعلي اوراق قرضه در هر 
لحظه از عمر آن، ميتوان مفهوم جديد را تحت عنوان نرخ بازده تا سررسيد تعريف كرد كه در حقيقت نرخ بازده اي است 

كه دارنده اوراق قرضه در هر لحظه از عمر اوراق قرضه با توجه به نرخ بهره بازار از آن انتظار دارد. مثال اگر فردي يك 
 درصد باشد، نرخ 5 درصدي را بخرد و در آن لحظه و لحظه انتشار ورقه قرضه، نرخ بهره بازار هم 5ورقه قرضه با كوپن 

 درصد شود، نرخ بهره مورد انتظار 10 درصد بوده و تغييري نميكند اما اگر نرخ بهره بازار 5بازده تا سررسيد فرد همان 
 درصد نيست. اين نرخ بازده دوم، نرخ بازده تا سررسيد ناميده مي شود. در اين شرايط 5فرد نيز بيشتر خواهد بود و ديگر 

 دالر 1000 درصدي ثابت را دريافت ميكند، لذا اگر بخواهد اين ورقه قرضه را بفروشد، قيمت آن ديگر 5فرد همان كوپن 
( قيمت اسمي اوليه) نخواهد بود و كمتر خواهد شد تا بازده مورد انتظار خريدار را تامين كند. مثال ممكن است اين ورقه 

 دالر كسر شده از قيمت اسمي آن بتواند جبران نرخ كوپن پايين 400 دالر خريداري شود، تا اين 600قرضه به قيمت 
 ورقه قرضه را بنمايد.

براي تعيين ارزش يك ورقه قرضه همانطور كه گفته شد بايد جريانات نقدي آن را به زمان حال تنزيل كنيم. مثال ورقه 
 دالر 1000 درصد، ارزش اسمي آن 8قرضه اي را در نظر بگيريد كه از لحظه انتشار ده سال عمر ميكند و نرخ كوپن آن 

 دالر خواهد بود. اگر بخواهيم جريانات نقدي ناشي از اين ورقه قرضه را در ده سال 80و كوپن پرداختي آن نيز طبيعتا 
 آينده نشان دهيم، خواهيم داشت:
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 دالر ارزش اسمي را پس از ده 1000 دالري را طي ده سال و مبلغ 80همانطور كه مشاهده ميكنيد، اين قرضه ده كوپن 

 10 دالري را كه طي 80 كوپن 10سال بازپرداخت ميكند. براي محاسبه ارزش فعلي اين ورقه قرضه بايد ارزش فعلي 
  دالر نهايي را با هم جمع كنيم:1000سال پرداخت ميشود و ارزش فعلي 

  دالر ده سال آينده:1000ارزش فعلي 

 
 (براي محاسبه ارزش فعلي جريانهاي نقدي كه در فواصل مساوي و با مقادير مساوي در آينده پرداخت ميشوند از فرمول 

 زير استفاده ميكنيم:

 
 مقدار كوپن پرداختي اي مقدار قسط پرداختي است) C  بيانگر نرخ تنزيلR بيانگر تعداد اقساطnدر اين رابطه 
  دالري:80 قسط 10ارزش فعلي 

 
حال با جمع كردن دو عدد حاصل از محاسبه ارزش فعلي جريانهاي نقدي يك ورقه قرضه داريم: 

 
 درصد باشد، ارزش فعلي ورقه قرضه 8معناي عدد فوق اين است كه اگر نرخ بهره مناسب براي تنزيل اين بهره در بازار 

 دالر مبادله شود. حال فرض كنيد فردي اين 1000 دالري مي باشد. لذا اين بهره بايد در بازار با قيمت 1000فوق برابر با 
 دالر خريداري ميكند اما بعد از گذشت يك سال، وقتي ميخواهداين ورقه قرضه را بفروشد، 1000ورقه قرضه را به قيمت 

 10نرخ بهره بازار افزايش مي يابد و نتيجتا نرخ تنزيل مناسب براي محاسبه ارزش فعلي ورقه قرضه مورد نظر نيز به 
درصد مي رسد. حال ارزش فعلي اين ورقه قرضه را دوباره محاسبه ميكنيم( فراموش نكنيد كه يك سال از تاريخ قبلي 

 كوپن در آينده پرداخت خواهد شد) 9گذشته، لذا 
  دالر ده سال آينده:1000ارزش فعلي 

 
  دالري:80 قسط 10ارزش فعلي 

 
ارزش فعلي ناشي از جريانات نقدي ورقه قرضه( قيمت ورقه قرضه): 

 

 کوپن 
 

 جريان  نقدی
  
 سال
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 دالر سقوط كرد. 884.82 دالر به 1000همانگونه كه مشاهده شد، ارزش ورقه قرضه، به دليل افزايش نرخ بهره بازار از 
نتيجتا ارزش ورقه قرضه از ارزش اسمي آن كمتر شده است. دليل اصلي اين مسئله باالرفتن نرخ بهره و باالرفتن نرخ 

تنزيل محاسبات ارزش ورقه قرضه است. چرا كه در بازار وقتي نرخ بهره باال مي رود، خريدار ورقه قرضه توقع سودآوري و 
بهره بيشتري از ورقه قرضه اي دارد لذا براي محاسبه ارزش فعلي ورقه قرضه، جريانات نقدي ناشي از آن را با نرخ بهره 

بيشتري تنزيل ميكند.  
 درصد ثابت است. اما وقتي نرخ بهره بازار 8 درصد بهره به مالك خود پرداخت ميكند و اين 8در مثال باال ورقه قرضه 

بيشتر شد، مالك ورقه قرضه يا خريدار جديد آن توقع دارد ورقه قرضه را با قيمتي بخرد كه نرخ بهره اي كه دريافت 
 درصد بهره 2 درصد بازار باشد. لذا از قيمت آن كاسته ميشود تا اين كاهش قيمت جبران همان 10ميكند همان 

پرداختي كمتر، توسط ورقه قرضه را بنمايد. در واقع اختالف حاصل از قيمت حال حاضر ورقه قرضه در بارا و قيمت 
 دالري را كه به واسطه دو درصد 20اسمي آن ناشي از همان دو درصد بهره اي است كه دريافت نميكند. اگر ارزش فعلي 

بهره كمتر به مالك ورقه قرضه پرداخت نمي شود را محاسبه كنيم داريم: 

 
كه اين اختالف همان تفاوت قيمت اسمي ورقه قرضه با قيمت فعلي ورقه قرضه( زماني كه نرخ بهره دو درصد اضافه شده 

است مي باشد) 

 
 
 

توجه: فراموش نكنيم كه با توجه به مطالب باال، با كاهش نرخ بهره، جريانهاي نقدي ورقه قرضه با نرخ تنزيل كمتري 
تنزيل خواهد شد لذا قيمت آن بيشتر از قيمت اسمي آن خواهد بود و اصطالحا ورقه به صرف فروخته ميشود. و هنگامي 
كه نرخ بهره باال مي رود، جريانهاي نقدي ورقه قرضه با نرخ تنزيل بيشتري تنزيل ميشوند لذا قيمت آن از قيمت اسمي 

كمتر خواهد بود. و اصطالحات ورقه قرضه به كسر فروخته خواهد شد. فرمول عمومي محاسبه ارزش فعلي يك ورقه 
قرضه ( يا همان قيمت مبادله آن در بازار): 

 

 

ريسك نوسان نرخ بهره 
0T همانطور كه قبال هم توضيح داده شد، نوسان نرخ بهره بر قيمت اوراق قرضه به طور مستقيم تاثير مي گذارد. با باال رفتن

نرخ بهره، قيمت اوراق قرضه پايين مي آيد و بالعكس. ريسك نوسان نرخ بهره به دو عامل بستگي دارد: 
در شرايط مساوي، هر چه مدت زمان باقي مانده تا سر رسيد قرضه بيشتر باشد، ريسك نوسان نرخ بهره آن بيشتر خواهد 

 بود.
 در شرايط مساوي، هر چه نرخ كوپن قرضه پايين تر باشد، ريسك نوسان نرخ بهره آن بيشتر خواهد بود.
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دليل اصلي اين امر، وابستگي شديد ارزش فعلي اوراق قرضه به قيمت اسمي آن است كه در نهايت به مالك خريدار اوراق 
قرضه برگردانده ميشود. چرا كه به علت دور بودن زمان بازپرداخت اين مبلغ، تغيير در نرخ بهره، اثر زيادي بر كاهش 
ارزش آن خواهد داشت. وقتي مبلغ كوپن هاي پرداختي يك بهره نيز پايين باشد اين وابستگي ارزش ورقه قرضه به 

 FUNDAMENTALS OF CORPORATEقيمت نهايي بيشتر خواهد شد. توجه به نمودار زير كه از كتاب 
FINANCE ساله را در برابر تغيير نرخ بهره نمايش مي 1 ساله و 30 استخراج شده و در نوسان قيمت دو ورقه قرضه 

 ساله بعد از پايين آمدن نرخ بهره بسيار 30دهد مي تواند اين مسئله را بيشتر تبيين كند. چرا كه ارزش قيمت ورقه 
 ساله سقوط كرده است. 1بيشتر از ارزش ورقه 

 

تعيين نرخ بازده تا سررسيد 
گاهي اوقات قيمت يك ورقه قرضه، نرخ كوپن و تاريخ سررسيد آن نيز مشخص است، اما نرخ بازده تا سررسيد آن 
مشخص نيست. براي محاسبه نرخ بازده تا سررسيد در اين شرايط بايد از روش آزمون و خطا استفاده كنيم. به اين 

صورت كه بعد از نوشتن فرمول محاسبه ارزش فعلي ورقه قرضه ( قيمت ورقه قرضه) همه اعداد را جايگزين ميكنيم و 
 يا همان نرخ بازده تا سررسيد، كم كم R خواهد بود. كه بعد از آزمايش و جايگذاري چند عدد به جاي Rمتغير مجهول 

با روش حدث زدن و آزمون و خطا به مقدار واقعي آن نزديك ميشويم. اگر نرخ بازده تا سررسيد را بيشتر از نرخ واقعي 
آن حدث بزنيم، ارزش فعلي بدست آمده از قيمت ورقه قرضه كه در صورت مسئله گفته شده است كمتر خواهد شد و اگر 

نرخ بازده تا سررسيد را كمتر از مقدار واقعي آن حدث بزنيم، ارزش فعلي به دست آمده از ارزش فعلي داده شده در 
صورت مسئله بيشتر خواهد شد. 

 سند مالكيت، سند بدهي 
شركتها عموما براي تامين مالي پروژه هاي جديد از دو طريق اقدام ميكنند. آنها ممكن است اقدام انتشار اوراق بدهي 

مثل ورقه قرضه نمايند يا اينكه اوراق مالكيت مثل سهام عادي را منتشر كنند. هر كدام از اين روشها ويژگي هاي خاص 
خود را دارد. 

 مهمترين تفاوت اين دو نوع اوراق: 
 بدهي معموال منجر به مالكيت نمي شود. لذا طلبكاران شركت حق راي ندارند. -1
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هزينه اي كه شركت بابت پرداخت بهره بدهي مي پردازد معموال يك هزيه تجاري است و به عنوان هزينه قابل  -2
قبول مالياتي مي تواند سپر مالياتي ايجاد كند. اما سودي كه معموال به صورت ساالنه به سهامداران شركت 

 پرداخت ميشود، هزينه قابل قبول مالياتي نيست.
طلبكاران شركت يا در حقيقت مالكان اوراق بدهي، در صورت عدم دريافت بهره محاسبه شده ميتوانند شركت  -3

را به ورشكستگي بكشانند اما سهامداران يا دارندگان اوراق بهادار نمي توانند در صورت عدم دريافت سود سهام 
 شركت را به ورشكستگي بكشانند.

انواع اوراق بدهي و برخي ويژگي هاي آن 
P0F ساله و ...)، اوارق قرضه مادام العمر20 ساله، 30اوراق بدهي ممكن است در قالب اوراق قرضه بلند مدت( 

�
P اوراق قرضه ،

P1Fبدون كوپن

�
Pو ... باشد. اين اوراق قرضه ممكن است داراي پشتوانه باشند P2F

�
P يا اينكه از هيچ پشتوانه اي برخوردار نباشد. از 

جانب ديگر اوراق قرضه ممكن است به عموم مردم عرضه شود يا اينكه فقط به عده خاصي عرضه شود و فقط آن عده 
خاص اجازه خريد اوراق قرضه منتشر شده يك شركت را داشته باشند. همچنين اين اوراق ممكن است با نام يا بي نام 

P3Fباشند و نرخ بهره آنها ثابت يا شناور باشد

�
P در يك قرارداد اوراق قرضه ممكن است برخي از شرايط به صورت زير مطرح .

شوند: 
( كه همان پشتوانه بازپرداخت اوراق قرضه است) وثيقه.

P4F( مبلغي است كه شركت منتشر كننده اوارق قرضه به امينوجوه استهالكي.

�
P مي پردازد تا براي مستهلك كردن بخشي 

از بدهي از آن استفاده كند) 
 ممكن است برخي از اوراق قرضه اي كه شركت منتشر ميكند در دريافت طلب خود از شركت نسبت به باقي اولويت.

طلبكاران ارجحيت داشته باشند كه اين مسئله در قرارداد ورقه قرضه ذكر ميشود. 
ممكن است شركت در قرارداد بازخريد شرط كند كه هر لحظه قبل از لحظه سر رسيد بتواند اوراق قرضه را با بازخريد. 

قيمت اسمي يا قيمت مشخص شده ديگري بازخريد كند. كه معموال قيمت بازخريد از قيمت اسمي بيشتر خواهد بود و 
اين تفاوت قيمت را صرف بازخريد مي نامند. 

 ممكن است كه در قرارداد براي اطمينان خاطر بيشتر دارندگان اوراق قرضه، شركت از انجام اقدامات شرايط حمايتي.
پرخطر كه موجب به خطر افتادن بازپرداخت بدهي ها مي شود منع شود. 

 

                                                
˺  ساله شرکت کوکاکوال 100مثال اوراق قرضه  
˻ که هيچ کوپنی نمی پردازد و در لحظه سررسيد مبلغ اسمی آن به دارنده باز پرداخت ميشود. قيمت اين اوراق معموال در لحظه فروش بسيار پايين تر از  

ارزش اسمی آن است تا بتواند بهره مورد انتظار دارند را تامين کند. برای محاسبه ارزش فعلی يا قيمت اين اوراق قرضه بايد قيمت اسمی آن را با نرخ 
 تنزيل مناسب ( نرخ بهره بازار) تنزيل کنيم. برای اين کار از فرمول زير استفاده ميکنيم:

 
˼ مثال ممکن است يکی از ساختمانهای شرکت به عنوان گرو اوراق قرضه منتشر شده در نظر گرفته شود.  
˽  انتخاب ميشود. LIBORمعموال نرخ بهره شناور اوراق قرضه با استفاده از نرخ بهره  
˾ واسطه بين منتشر کننده اوراق قرضه و خريدار آن است تا مسائل و ارتباطات بين اين دو طرف را تسهيل کند.  
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رتبه بندي اوراق قرضه و معامله آنها 
از آنجا كه شركتهاي مختلف ممكن است در بازپرداخت اوراق قرضه با مشكل مواجه شوند، معموال مشتريان نياز دارند تا 

اعتبار شركت و توانايي او را در بازپرداخت اوراق قرضه بشناسند. اين كا توسط شركتهاي اعتبار سنج انجام ميشود. اين 
شركتها قدرت و توانايي شركتهاي منتشر كننده اوراق قرضه را در بازپرداخت و نكول نكردن كوپن و اصل اوراق قرضه را 

بررسي ميكنند و نتايج آن را در بازار منتشر مي نمايند. 
اوراق قرضه اكثر در بازارهاي خارج از بورس معامله ميشوند. اين كار باعث كمتر شدن شفافيت مبادالت اوراق قرضه 

ميشود.تعداد عرضه اوراق قرضه معموال بسيار بيشتر از عرضه سهام است. لذا بازار هاي اوراق قرضه معموال حجم بيشتري 
از بازار سهام دارند.  

تورم و نرخ بهره 
 درصد 10معموال تورم باعث ميشود، بخشي از بهره پرداختي به دليل باال رفتن قيمت ها حذف شود. مثال اگر شركتي 

 درصد است، بهره واقعي كه اين شركت 5بهره بابت قرضه اي كه منتشر كرده مي پردازد، و نرخ تورم نيز در آن سال 
 درصد بابت افزايش قيمتها حذف مي 10 درصد نخواهد بود. چرا كه اين بخش قابل توجهي از اين 10پرداخت كرده 

شود. براي محاسبه نرخ بهره واقعي از معادله زير كه معروف به معادله فيشر است استفاده ميكنيم: 

 
براي مثال مذكور داريم: 

 
كه بهره واقعي پرداختي برابر خواهد بود با: 

 

ساختار زماني نرخ بهره 
همواره ممكن است نرخ بهره كوتاه مدت بيشتر يا كمتر از نرخ بهره بلند مدت باشد. رابطه بين نرخهاي بهره كوتاه مدت 

و بلند مدت، ساختار زماني نرخ بهره ناميده ميشود. ساختار زماني نرخ بهره نشان دهنده ارزش زماني پول در شرايط 
بدون ريسك( مثل اوراق قرضه دولتي)، براي دوره هاي زماني مختلف است. وقتي نرخ بهره صعودي باشد، نرخ بهره بلند 
مدت از نرخ بهره كوتاه مدت بيشتر خواهد بود. و بالعكس. وقتي قرض دهنده احتمال مي دهد كه نرخ بهره در آينده به 
هر دليلي افزايش مي يابد، نرخ بهره بلند مدت را بيشتر در نظر مي گيرد. وقتي احتمال كاهش نرخ بهره در آينده وجود 

داشته باشد، نرخ بهره بلند مدت كمتر از نرخ بهره كوتاه مدت مي شود. در حقيقت سه عامل اساسي در ساختار زماني 
نرخ بهره موثر هستند.  

 نرخ بهره واقعي -1
 نرخ تورم -2
 ريسك نوسان نرخ بهره -3

فرد در قبال سرمايه گذاري اش، قسمتي از بهره را به عنوان بهره اصلي و بدون ريسك دريافت ميكند، قسمتي را براي 
دفع اثر تورم و قسمتي را براي دفع ريسك نوسان نرخ تورم. كه به ترتيب به آنها نرخ بهره واقعي  بدون ريسك، صرف 

تورم و صرف ريسك نوسان نرخ بهره گويند. در اوراق قرضه يا اوراق ديگر، عوامل ديگري نيز بر نرخ بهره تاثير گذار است. 
اين عوامل عبارتند از نقدشوندگي، ريسك عدم بازپرداخت توسط شركت منتشر كننده و ماليات 
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لذا نرخ بهره اي كه شركت براي اوراق قرضه پرداخت ميكند تابعي از شش عامل زير خواهد بود: 
 نرخ بهره واقعي بدون ريسك نكول و ... -1
 تورم  -2
 ريسك نوسان نرخ بهره -3
 ريسك عدم ايفاي تعهد شركت در قبال بازپرداخت اوراق قرضه -4
 مشمول ماليات بودن -5
 نقد شوندگي اوراق  -6

انتهاي خالصه فصل دوم 
والسالم علي من اتبع الهدي 


