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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 خالصه فصل چهارم
 ارزيابي سهام

 ارزيابي سهام عادي
از آنجا كه در سهام عادي، جريانات نقدي از قبل تعهد شده اي وجود ندارد  و از جانب ديگر مدت زمان سرمايه گذاري 

در سهام عادي نامحدود است و نرخ بازده مورد انتظار به راحتي قابل مشاهده نيست، ارزيابي سهام عادي سخت تر است. 
براي تعين ارزش يك سهام عادي بايد جريانهاي نقدي ناشي از آن سهام را به زمان حال تنزيل كنيم. اين تنزيل با نرخ 

بازده مورد انتظار سرمايه گذاري انجام ميشود. براي مثال فرض كنيد امروز سهامي را در اختيار داريد كه بعد از يك سال 
 دالر بفروشيد. اگر بازده مورد انتظار 70 دالر سود پرداخت ميكند و بعد از دريافت سود نيز مي تواني آن را به قيمت 10

  درصد باشد، در اين صورت ارزش فعلي سهام برابر است با:25از اين سهام 

 
 دالر است. اما مشخص كردن قيمت يك سال بعد به اين راحتي نيست. براي 64بنابراين قيمت اين سهم امروز برابر با 

محاسبه قيمت يك سال بعد نيز ميتوان قيمت انتهاي سال دوم و سود پرداختي در انتهاي سال دوم را در معادله بگذاريم. 
 و اين كار را ميتوان تا بي نهايت ادامه داد:

 
 كه اين عبارت برابر است با:

 
  مرحله بنويسيم داريم: nاگر اين زنجيره را براي 

 
از طرفي مي دانيم كه ارزش فعلي جريانات نقدي كه با فاصله بسيار زيادي از امروز اتفاق مي افتد در لحظه حاضر نزديك 

حال اگر سودهاي تقسيمي در همه سالها برابر باشند، همانند وقتي كه در قبال يك ورقه بهادار به صورت  به صفر است.
  قسط دريافت كنيم، مي توان معادله باال را به صورت زير نوشت:Dمادام العمر به اندازه 

 
 دالر سود بپردازد و اين سياست براي هميشه ادامه پيدا كند، از جانبي نرخ 10مثال اگر شركتي تصميم بگيرد هرساله 

  درصد باشد، ارزش هر سهم آن عبارت خواهد بود از:20بازده مورد انتظار اين شركت 

 
اگر سود تقسيمي ساالنه با نرخ ثابتي رشد كند(الگوي سود تقسيمي روبه رشد در محاسبه ارزش سهام)، ميتوان سود هر 

 سال را با استفاده از معادله زير محاسبه كرد:
 



 دالر باشد، سود سال سوم برابر 15 درصد رشد كند و سودي كه اخيرا پرداخته شده 10مثال اگر سود شركت با نرخ 
 خواهد بود با:

 
در اين حالت( سهامي كه سود پرداختي آن با نرخ ثابت رشد ميكند) براي محاسبه ارزش فعلي جريانات نقدي ناشي از 

 اين سهام ميتوان از معادله زير استفاده كرد:

 
 درصد است. 10 درصد رشد مي كند و بازده مورد انتظار آن 5مثال سهامي را در نظر بگيريد كه سود تقسيمي آن با نرخ 

  دالر باشد، قيمت آن در حال حاضر برابر خواهد بود با:4اگر سودي كه اخيرا سهام پردخت كرده است 

 
در الگوي سود تقسيمي رو به رشد، قيمت سهم با همان نرخ رشد ثابت سود تقسيمي رشد ميكند. حال اگر نرخ رشد از 

نرخ سود تنزيلي بزرگ تر باشد، قيمت سهم بي نهايت باال خواهد بود. چرا كه در اين صورت ارزش فعلي سودهاي 
تقسيمي مرتبا بزرگتر خواهد شد. لذا آهنگ رشد سودهاي تقسيمي از آهنگ تنزيل آنها بيشتر است و اين كار باعث مي 

شود قيمت سهام بي نهايت شود. به همين دليل اگر نرخ رشد سود سهام و نرخ بازده مورد انتظار برابر باشد، مجاز به 
 استفاده از اين معادله كه جايگزيني براي زنجيره محاسبه ارزش فعلي سهام است استفاده كنيم.

 
اگر جريانهاي نقدي ناشي از يك سهام در سالهاي آتي منظم نباشد( يعني نه هر ساله مقدار ثابتي باشد و نه اينكه با نرخ 

ثابتي رشد كند) به طوري كه ميزان سود تقسيمي، هر ساله عددي غير مرتبط با عدد سال قبل باشد، بايد از الگوي اصلي 
ارزش گذاري سهام استفاده كرد. يعني بايد ارزش فعلي جريانات نقدي هر سال را به طور جداگانه محاسبه كنيم، سپس 

 به طور كلي هرگاه جريانات نقدي ناشي از سهام، از الگوي خاصي پيروي  اين جريانات نقدي را با هم جمع كنيم.
 كه به  نميكنند، براي ارزيابي آنها يا به طور كلي براي محاسبه قيمت سهام بايد از الگوي اصلي ارزش گذاري سهام

 صورت زير تعريف ميشود استفاده كنيم. 

 

 اجزاي نرخ بازده مورد انتظار
 قيمت اوليه سهم را در حال حاضر با معادله زير محاسبه ميكنيم:

 
 اين رابطه را ميتوان به صورت زير بازنويسي كرد:

 
و نرخ بازده ناشي از دريافت g  رابطه فوق نشان مي دهد كه نرخ بازده مورد انتظار از دو قسمت نرخ رشد سود تقسيمي 

تشكيل شده است. نرخ رشد سود تقسيمي همان نرخي است كه قيمت سهم با آن رشد ميكند و در  سود سهم 
حقيقت بازده ناشي از منفعت سرمايه اي مي باشد. لذا بازده مورد انتظار سهامدار در حقيقت مجموع بازده ناشي از 

 منفعت سرمايه اي و بازده ناشي از دريافت سود است.



 ويژگي هاي سهام عادي
معموال شركتها ملزم هستند سود نقدي مصوب شده را پرداخت كنند و اين سود پرداختني به عنوان هزينه قابل قبول 

 مالياتي مورد قبول اداره ماليات واقع نمي شود.
معموال سهامداران مالكان اصلي شركت هستند و هر ساله با راي خود مي توانند مديران شركت را انتخاب كنند. 

 سهامداران معموال داراي حقوق زير هستند:
حق مالكيت در سود تقسيمي متناسب با نسبت مالكيت سهامداران در سهامهاي شركت و بعضا حق تقدم در  -1

 خريد سهامهاي جديد االنتشار
حق مالكيت در دراييهاي باقي مانده پس از انحالل شركت و پرداخت تعهدات و بدهي ها متناسب با نسبت  -2

 مالكيت در شركت
حق راي در مورد مسائل مهمي كه در مجمع عمومي صاحبان سهام در مورد آنها تصميم گيري ميشود. البته  -3

ممكن است سهامهايي در رده هاي مختلف با حق راي هاي متفاوت منتشر شود مثل سهامي كه حق راي آن 
 درصد سهام است يا سهامي كه حق راي ندارد. انتشار سهام بدون حق راي معموال با اين هدف 25به اندازه 

صورت مي گيرد كه شركت بتواند پروژه هاي جديد را تامين مالي كند و حق مالكيت را به سهامداران جديد 
واگذار نكند. البته در بعضي مواقع كه عدم اعطاي حق راي به سهامداران باعث نقض حقوق آنها ميشود، ممكن 

 است برخي از قواعد تغيير كند.

 راي گيري تجمعي، راي گيري ساده
 در راي گيري ساده، براي انتخاب هر يك از اعضاي هيئت مديره، به طور جداگانه راي گيري ميشود.  راي گيري ساده.

 لذا دارنده راي اكثريت همواره ميتواند تمام راي خود را به شخص مطلوب بدهد و او را انتخاب كند. 
 در راي گيري تجمعي، تمام اعضاي هيئت مديره به يكباره انتخاب ميشوند. لذا سهامدار اقليت راي گيري تجمعي.

ميتواند تمام راي خود را به يك نفر بدهد تا بتواند حداقل يك نفر از اعضاي هيئت مديره را انتخاب كند. اگر تعداد 
 درصد از كل سهام را دارا باشد تا بتواند حداقل يك  نفر باشد، سهامدار بايد حداقل به اندازه nاعضاي هيئت مديره 

نفر از اعضاي هئيت مديره را انتخاب كند. 

سهام ممتاز 
سهام ممتاز معموال به صورت ساالنه سود ثابتي را دريافت ميكند. اين سود ثابت ممكن است به دليل عدم توانايي مالي 

شركت در يك سال يا چند سال پياپي پرداخت نشود اما در صورت عدم پرداخت سود در يك سال يا چند سال اين 
سودها انباشته ميشود و شركت تعهد ميكند كه اين پولها را پرداخت كند اگرچه به سود انباشته سهام ممتاز بهره تعلق 

نمي گيرد. 
توجه به اين نكته ضروري است كه اگر شركت سود سهام ممتاز را پرداخت نكند، نميتواند سود سهام عادي را هم 

بپردازد، چرا كه شركت بايد ابتدا سود سهامدار ممتاز را پرداخت كند و بعد از آن از باقيمانده سود به سهامداران عادي 
نيز سود تقسيمي بپردازد. همچنين اگر سالهايي كه سود سهام ممتاز پرداخت نشده است زياد شود و مقدار سود انباشته 
سهام ممتاز به حدي برسد كه شركت از پرداخت آن نا توان شود، معموال شركت به سهامداران ممتاز امتيازاتي مثل حق 
راي مي دهد. اگرچه عموما سهام ممتاز قابل بازخريد است و شركت تعهد ميكند به ازاي پرداخت مبلغ معين سهام را از 



سهامدار بخرد.بر مبناي شريعت اسالمي سهام ممتاز به دليل پرداخت سود ثابت ماهيت ربوي دارد لذا انتشار سهام ممتاز 
در كشور ما ممنوع است. 

با توجه به ويژگي هاي سهام ممتاز نميتوان به وضوح بيان كرد كه سهام ممتاز يك ورقه مالكيت است. بلكه پرداخت سود 
ثابت و عدم اعطاي حق راي به سهادار ممتاز از جهات اين ورقه بهادار را به اوراق بدهي شبيه كرده است. اگر چه تمايل 
به نگهداري سهام ممتاز به دليل معاف بودن سود سهام ممتاز از ماليات و ايجاد شرايط حمايتي به نفع سهامدار ( مثل 

نگهداري وجوه استهالكي) زياد است.  
شركتها نيزاگرچه سود پرداختي به مالكان سهام ممتاز هزينه قابل قبول مالياتي محسوب نمي شود اما براي تامين مالي 

پروژه هاي خود معموال به دو دليل از سهام ممتاز استفاده ميكنند: 
 كنترل شركت را از دست نمي دهند. -1
 با ا نتشار سهام ممتاز به جاي اوراق بدهي ريسك ورشكستگي را كاهش مي دهند. -2

فرصتهاي رشد 
فرض كنيد شركتي تمام سود حاصله را بين سهامدران تقسيم مي كنيد. در ين صورت سود تقسيمي برابر درآمد هر سهم 

است. در اين صورت بر اساس ارزش فعلي اقساط مادام العمر، قيمت اين سهم برابر است با: 

 
در حقيقت اين شركتها هيچ مقداري از سود را نگه نمي دارند و همه آن را بين سهامداران تقسيم ميكنند. حال فرض 

كنيد شركت تمامي سود را نگه مي دارد تا در يك پروژه خاص مصرف كند. ارزش فلي خالص طرح به ازاي هر سهم در 
 نشان مي دهند. لذا اگر امروز شركت تصميم بگيرد سود امسال را پرداخت نكند قيمت سهم NPVGOتاريخ صفر را با 

برابر است با: 

 
از اين معادله ميتوان فهميد ارزش يك سهم حاصل دوجزء است: 

 ارزش شركت در صورتي كه همه سود را تقسيم ميكند: -1

 ارزش اضافي در صورت اندوختن سود براي تامين مالي پروژه جديد: -2
 خواهيم داشت: EPSبا تقسيم دو طرف رابطه فوق بر 

 
با ارزش جمله سمت چپ اين معادله، فرمول ضريب قيمت به درآمد هر سهم است. اين معادله نشان مي دهد كه نسبت 

فعلي خالص فرصتهاي رشد ارتباط دارد.  لذا اگر سود تقسيمي دو شركت مساوي باشند، اما يك شركت فرصتهاي 
سرمايه گذاري پيش رو داشته باشد، ارزش سهام آن باالتر است. 

والسالم علي من اتبع الهدي 


