
ز گهواره تا گور دانش بجوی

دوستان عزیز.

که شامل فصلهای اول و  جزوه حاضر خالصه ای بر مباحث درس مدیریت مالی، از کتاب مدیریت مالی نوین راس می باشد

 پنجم و ششم و هفتم از جلد اول و فصل های اول و دوم و چهارم از جلد دوم است.

امیدواریم برای دوستان مفید واقع گردد.این جزوه با تالش افراد زیادی فراهم شده و 

ارسال نموده و ما را در بهبود این  RAUFIHAMED@GMAIL.COMلطفا هرگونه نظر اصالحی خود را به آدرس 

 جزوه یاری فرمایید.

یسی این جزوه به سلیقه شخصی صورت گرفته، توصیه نکته: این جزوه جایگزین کتاب درسی نمی باشد. بدلیل اینکه خالصه نو

 می شود دوستان عالقه مند به مبحث حتما کتاب درسی را مطالعه فرمایند.

با تقدیم احترام

حامد رئوفی

mailto:RAUFIHAMED@GMAIL.COM
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 : معرفی مدیریت مالیجلد اولفصل اول 

 مدیریت مالی و شرکت مالی 
های مختلف برای پاسخگویی به این سه سوال )در شرکتهای  رسی راهدر سطح گسترده مدیریت مالی عبارت است از مطالعه و بر

 بزرگ مدیر مالی مسئول پاسخگویی به این سه سؤال است.(

آالت، ساختمان و ... نیاز است( که این سوال به  های بلند مدت مورد نیاز است؟ )چه نوع ماشین گذاری چه نوع سرمایه – 1

ای گویند. در  گذاری های بلند مدت اشاره دارد که به این کار بودجه بندی سرمایهبرنامه ریزی و مدیریت سرمایه فرآیند 

ها نیز بسیار  ها توجه به مدت زمان دریافت جریانات نقدی و ریسک این دریافت ای عالوه بر حجم دریافتی بندی سرمایه بودجه

  مهم است.

 ای را تشکیل میدهند. بندی سرمایه اس و شالوده بودجهارزیابی جریانات نقدی، زمان دریافت و ریسک موجود در آنها، اس

 یکی از عوامل مؤثر در انتخاب فرصتهای سرمایه گذاری، ماهیت فعالیت شرکت است.  

گذری خود را چگونه تأمین کنیم؟ در حقیقت این سؤال به ساختار سرمایه )یا ساختار مالی( که  وجوه مورد نیاز سرمایه – 2

مین مالی عملیاتی است، اشاره میکند. )ساختار سرمایه )یا ساختار مالی( به ترکیب خاصی از بدهی بلند تعیین کننده ترکیب تأ

 مدت و حقوق صاحبان سهام که برای تأمین مالی عملیات یک شرکت مورد استفاده قرار میگیرند اطالق میگردد.( 

 این توجه به دو مسئله برای مدیر مهم است :در جواب 

ها و چقدر از آن را حقوق صاحبان سهام باید تشکیل دهد. باید توجه داشت که  از ساختار سرمایه را بدهی اول اینکه چقدر

ترکیب انتخابی هم ریسک و هم ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد. این گزینه مهمترین مورد در زمینه ساختار سرمایه 

 است. 

کدامند؟ استفاده از وامها میتواند سود بیشتری را متوجه شرکت کند اما این  دوم اینکه منابع برای تأمین وجوه مورد نیاز شرکت

کار با ریسک بیشتری روبرو است . از جانبی استفاده فراوان از منبع حقوق صاحبان سهام دارای ریسک کمتری است اما سود آن 

 .هم کمتر است

ی چگونه انجام میشود؟ این سوال در حقیقت اشاره امور جاری مالی شرکت مثل پرداخت وجوه و دریافت وجه از مشتر – 3

های جاری یک شرکت، مانند موجودی کاال و  دارد به مفهوم )مدیریت سرمایه درگردش( که این اصطالح درحقیقت به دارایی

انجام های جاری آن مانند بستانکاران تجاری اطالق میشود. مدیریت سرمایه در گردش وظیفه ای است که باید هر روزه  بدهی

 شود.

داری را کنترل میکند. و این بخشها، مسئولیت انجام کارهایی که در باال گفته شد  مالی در حقیقت بخش حسابداری و خزانهمدیر 

 را به عهده دارند. 
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موجب عواملی مانند جهانی شدن بازارها، ارتباطات پیشرفته و فناوری اطالعاتی، همراه با افزایش نوسانات نرخ بهره و نرخ ارز 

 بروز اختالل در تصمیمات مدیران مالی میشود.  

 

 شکل ساده نمودار سازمانی

 هیئت مدیره 

 

 رئیس هیئت مدیره    )مدیر ارشد اجرایی(                                     

 

 مدیر عامل     )مدیر ارشد عملیاتی( 

 

 معاون بازاریابی              معاون مالی               معاون تولید     

 

 خزانه دار       مدیر بخش حسابداری    

  

 مخارج سرمایه ریزی مالی        برنامه   مدیر اعتبارات      مدیر وجوه نقد             مدیر حسابداری مالی   مدیر پردازش داده ها        مدیر امور مالیاتی مدیر حسابداری صنعتی       

 

 انواع سازمانهای تجاری 
 سه نوع سازمان تجاری را میتوان ذکر کرد:

: که صاحب آن یک نفر است و از نظر تشکیل و راه اندازی )شروع( بسیار ساده است. اما مشکل آن این است موسسه انفرادی.1

بکاران میتوانند از دادگاه بخواهند که اموال فرد در این سازمان مسئولیت نامحدود دارد. یعنی اگر ورشکست شود حتی طلکه 

مقروض را بفروشد و طلب آن ها را بپردازد. تعداد این مؤسسات از دو نوع بعدی بیشتر است. طول عمر این مؤسسه محدود به 

 دوره زندگی مالک و سرمایه آن محدود به ثروت مالک است. 

چنین محدودیتی این است که موسسه به دلیل ناکافی بودن سرمایه  محدودیت مؤسسه انفرادی در سرمایه )ثروت مالک(: معنای

 .مند شود نمیتواند از فرصتهای سرمایه گذاری جدید بهره



5 
 

شرکا در برابر تعهدات  ه: که با شراکت دو نفر یا بیشتر آغاز به کار میکند و شبیه موسسه انفرادی است و هم شرکت تضامنی.2

ن نوع شرکتها، شراکت کلی نامحدود گفته میشود. همه شرکا در درآمد و زیان شرکت سهیم آن مسئولیت نامحدود دارند. به ای

نامه شراکت  هستند و مسئولیتشان به درصد سهامشان از شرکت محدود نمیشود. نحوه تقسیم سود و زیان بین شرکا در توافق

  مشخص میشود که میتواند به صورت رسمی و کتبی و یا غیر رسمی و شفاهی باشد.

نوعی دیگر از شرکت تضامنی هم وجود دارد که در آن ممکن است که یک یا چند شریک مسئولیت محدود داشته باشند که به 

آن شرکت تضامنی مختلط میگویند. در این شرکت یک یا چند شریک تضامنی  )فعال( وجود دارند که مسئولیت نامحدود دارند 

یک شریک با مسئولیت مسئولیت کنند که شریک مسئولیت محدود نامیده میشود. و کارهای یک یا چند شریک دیگر را اداره می

محدود، در برابر تعهدات شرکت به درصد مشارکت او در کل شرکت محدود میشود. نمونه این شرکت ها ، شرکتهایی هستتند 

ز شرکا یا خروج یکی از آنها، که به سرمایه گذاری در امالک و مستغالت میپردازند. در شرکت تضامنی مختلط با فوت یکی ا

 فعالیت شرکت به پایان میرسد. 
 

 معایب اساسی شرکت انفرادی و تضامنی 
 مسئولیت نامحدود مالک یا مالکان در برابر تعهدات موسسه – 1

 طول عمر محدود – 2

 دشورای انتقال مالکیت  – 3

 نها در تأمین وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاریمحدودیت توانایی این شرکتها برای رشد، به دلیل عدم توانایی آ – 4
 

: این شرکت بزرگترین نوع شرکت تجاری است که شخصیت حقوقی شرکت مستقل از مالکان آن است شرکت سهامی.3

محدود است. این پیچیدگی نسبی قابل توجه است. تشکیل یک تشکیل این شرکتها معموال سخت تر اما مسئولیت مالکان 

 نامه های تأسیس شرکت واساسنامه است. تلزم تهیه کردن گواهیشرکت سهامی مس

نامه تاسیس شرکت مواردی همچون نام، مدت زمان مورد نظر برای فعالیت، هدف از تشکیل شرکت، نوع  در گواهی -

 فعالیت و تعداد سهامی که منتشر میکند مشخص میشود. 

 شرکت چگونه فعالیت خود را تنظیم میکند.  اساسنامه ها بیان کننده قوانینی هستند که نشان میدهند که -

واقع شرکت را کنترل  در یک شرکت سهامی بزرگ معموال سهامداران و مدیران دو گروه مجزا هستند. سهامداران در -

 میکنند چون انتخاب اعضای هیئت مدیره با آنهاست. 

 جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت سهامی دارای مزایای زیر است:

 به آسانی قابل انتقال است. مالکیت – 1

 عمر شرکت محدود نیست. – 2

شرکت با نام خود وام میگرد و در نتیجه سهامداران در برابر تعهدات شرکت مسئولیت محدودی دارند )حداکثر به اندازه  – 3

 سهامشان(.

ن مالکان اصلی به سپردن بانکهای وام دهنده مشکالت ناشی از مسئولیت محدود در شرکت های سهامی را با ملزم کرد – 4

 ضمانت شخصی برای بازپرداخت بدهی شرکت رفع میکنند.  
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مزیت این شرکت نسبت به سایر شرکتها عالوه بر محدود بودن مسئولیت مالکان در توانایی باال در جذب سرمایه و گسترش 

.. سرمایه بیشتری برای توسعه خود بدست انتشار سهام و .. راحت تر نسبت به دو نوع قبلی است. اگر چه این شرکت میتواند با

 شرکتها حمل میشود. بیاورد اما باید دقت کرد که مالیات سخت تر و بیشتری نسبت به سایر مؤسسات مذکور بر این 

 اگر شرکت سهامی به دلیل قصور مدیر باعث تخریب محیط زیست شود مجبور به پرداخت مبلغی بیش از سرمایه اولیه میشود. 

کتها پس از کسب سود توسط شرکت از این سود مالیات گرفته میشود. همچنین بعد از اینکه شرکت مالیات را ر این شرد

 آن مالیات مضاعف گویند. پرداخت میکند و در حین پرداخت سود به مالکان سهامها هم مالیات دومی پرداخت میشود که به

ج از شرکت و اعتباردهندگان است. نام دیگر شرکت سهامی، شرکتهای سهامی مناسبترین شکل برای جذب سرمایه گذاران خار

 شرکت سهامی تضامنی و یا شرکت سهامی عام است. 

 

 هدف مدیریت مالی 
 اهداف احتمالی مدیریت مالی 

 بقای شرکت در صنعت  -

 جلوگیری از بروز مشکالت مالی و ورشکستگی -

 پیشی گرفتن از رقبا  -

 به حداکثر رساندن فروش یا سهم بازار  -

 ه حداقل رساندن هزینه ها ب -

 حداکثر کردن سود  -

 حداکثر کردن رشد پیوسته سود  -

افزایش سهم بازار یا آمار فروش که به سادگی با کاهش قیمت یا ساده تر کردن شرایط خرید اعتباری برای مشتریان  -

 میسر میشود. 

ی که به سودآوری مربوط میشود. تمامی اهداف اهدافی که برشمردیم در دو گروه کلی طبقه بندی میشود. گروه اول اهدافتمام 

 ها به سودآوری مربوط میشوند.  مربوط به فروش و کنترل هزینه

 گروه دوم شامل جلوگیری از ورشکستگی، ثبات وایمنی است که به نوعی با کنترل ریسک ارتباط دارد.

 ه هر دو عامل باشد.این دو گروه به نوعی در تناقض هستند. پس دنبال هدفی هستیم که در برگیرند

شود بسیار مهم است.  هدف مدیریت مالی کسب پول و افزایش ثروت مالکان سهام است. اما اینکه این امر چگونه باید حاصل

های حسابداری سود  به طور کلی با دست کاری در صورتهای استهالک یا  مثال یک مدیر میتواند با لحاظ نکردن برخی از هزینه

اذب بیشتر از مقدار واقعی نشان دهد. لذا باید این افزایش سود به صورت کامال واضح تعریف شود اما از شرکت را به صورت ک

مناسبترین هدف برای مدیریت  .آنجا که برای مالکان سهام یک چیز بسیار با اهمیت است و آن هم ارزش جاری سهام است
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یر مالی را حداکثر کردن ارزش جاری شرکت ذکر کرد. مالی، حداکثر کردن ارزش جاری سهام شرکت است. میتوان هدف مد

باشد. یعنی  های مدیریت مالی است که بازار کارا البته این قیمت بازار سهم در صورتی معیار مناسبی برای ارزیابی تصمیم

هم شرکت را قیمتهای اوراق بهادار به صورت کامل، منعکس کننده اخبار موجود و مرتبط با قیمت سهم است. و بازار قیمت س

تعیین میکند. حداکثر کردن ارزش جاری سهام شرکت برای شرکت سهامی معنی دارد. اگر شرکت مالکیت خصوصی داشته 

باشد، هدف مناسب مدیر مالی چیست؟ اگر صرفا با شرکت انتفاعی سروکار داشته باشیم، تنها با اندکی تعدیل میتوان پیچیدگی 

هام یک شرکت برابر است با ارزش حقوق صاحبان سهام آن. بنابراین راه کلی و عمومی ها را درک و برطرف کرد . ارزش کل س

کند شرکت مورد  برای حداکثر کردن ارزش سهام شرکت، حداکثر کردن ارزش بازار حقوق صاحبان سهام است. پس فرقی نمی

صحیح موجب افزایش ارزش بازار  در هر مورد تصمیم مالی –نظر شکل مالکیت انفرادی داشته باشد یا تضامنی یا سهامی 

 -صاحبان سهام میشود. قحقو

 

 مسئله نمایندگی
رابطه بین سهامداران و مدیران رابطه نمایندگی نامیده میشود. تعارض بین منافع مالک و نماینده را مسئله نمایندگی مینامند. به 

ندگی گفته میشود که میتواند به شکل مستقیم یا غیر هزینه های ناشی از تعارض بین منافع سهامداران و مدیران هزینه های نمای

 مستقیم باشد. 

داران به دلیل عدم اجرای آن  هزینه نمایندگی غیر مستقیم مانند از دست رفتن یک فرصت سرمایه گذاری سودآور برای سهام

 .توسط مدیریت

 هزینه نمایندگی مستقیم بر دو نوع است. 

میبرند ولی سهامداران را متحمل هزینه میکند. مثل خرید یک هواپیمای جت  مخارجی است که مدیران از آن سود – 1

 خصوصی 

 هزینه های ناشی از نظارت به اقدامات مدیران مثل حق الزحمه یک شرکت حسابرسی برای بررسی صورت های مالی  – 2

چار رکود . ممکن است مدیر مالی مدیر مالی باید به گونه ای شرکت را هدایت کند که نه شرکت دچار ورشکستگی شود و نه د

برای اینکه موقعیت خود را حفظ کند به انجام یک کار که ممکن است باعث افزایش جدی ارزش سهام میشود و مالکان هم به 

اند سرباز زند. و یا برای منافع شخصی خود به بزرگ کردن شرکت بدون اینکه تاثیر بسزایی بر درآمد شرکت  انجام آن راضی

 شد بپردازد. که این کار باعث نادیده گرفتن منافع مالکان سهام است.داشته با

برای حل مسئله نمایندگی راه حل های زیادی داده شده است از جمله شریک کردن مدیران در سهام شرکت یا در اختیار 

های مدیریتی یا  داشسهام با قیمت مناسب که مختص مدیران باشد. در نظر گرفتن پا یدهایی مناسب برای خر گذاشتن فرصت

 کنترل شرکت و ... .
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 کنند؟ آیا مدیران در جهت منافع سهامدارن حرکت می

اند )نحوه پرداخت حقوق و پاداش مدیران(  به دوعامل بستگی دارد اول اینکه اهداف مدیریت و سهامداران چقدر به هم نزدیک

 یا موقعیت شغلی خود را از دست میدهند؟ )نظام کنترل شرکت(دوم اینکه چنانچه مدیران اهداف سهامداران را برآورده نسازند آ

 ر جهت منافع سهامداران حرکت کنند:به دالیل زیر مدیران انگیزه زیادی دارند تا د

 

  پاداش های مدیریتی  .1

 

 کنترل شرکت )در عهده سهامداران است و ممکن است بخواهند مدیر ناالیق را از کار برکنار کنند( .2

شرکت های دارای مدیریت ضعیف به دلیل دارا بودن شرایط بالقوه بهتر برای تغییر روش توسط دیگر  تصاحب )معموال .3

 شرکتها تصاحب میشوند و مدیر قبلی کار خود را از دست میدهد(

 

یک سهام دار یک بستانکار و یا هر فرد و گروه دیگری که نسبت به جریانات مالی شرکت ادعای بالقوه دارد را یک ذینفع 

 ینامند. م
 

 معایب معیارهای اخالقی از دیدگاه مکینفورد دبلیو اسمیت جی آر:

بازارها هزینه های بالقوه هنگفتی را به افراد و مؤسساتی که رفتار غیر اخالقی دارند تحمیل میکنند. علم اقتصاد در اصل، مطالعه 

ها و منافع مورد انتظار آن را شناسایی کنید. اگر  نهانتخاب است. تجزیه و تحلیل اقتصادی یعنی اینکه در بررسی یک اقدام هزی

برای افزایش سود دست به تقلب بزنید چه؟ علم اقتصاد به صورت ضمنی بیان میکند که هر چه هزینه های مورد انتظار ناشی از 

 تقلب بیشتر باشد احتمال انتخاب اقدام اخالقی بیشتر است. نتایج این اصل : 

 لب بیشتر باشد، احتمال ارتکاب آن کمتر است.هر چه احتمال کشف تق – 1

 هر چه مجازات تعیین شده برای تقلب کشف شده بیشتر باشد احتمال ارتکاب تقلب کمتر است.  – 2

اگر اطالعات مربوط به یک تقلب در سطح گسترده و به سرعت بین خریداران منتشر شود هزینه ناشی از تقلب بیشتر و  – 3

 است.  احتمال ارتکاب آن کمتر

هزینه های ناشی از تقلب که به یک شرکت تحمیل میشود به ارزیابی بازار از میزان نادیده گرفتن مسئله اخالقی بوسیله آن  – 4

 شرکت بستگی دارد. 

 

 

 

 

 

 پاداش های مدیران مخصوصا در سطوح عالی 

 چشم اندازهای شغلی  
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  بازارهای مالی و شرکت سهامی

 جریان های نقدی ورودی و خروجی شرکت 

و شرکت فرض کنید یک شرکت برای تأمین وجه مورد نیاز خود هم برای روشن شدن مسیر جریان نقدی بین بازارهای مالی 

 میکند و هم وام میگیرد. درنتیجه: سهم منتشر

 وجه نقد از بازار مالی به سمت شرکت جریان می یابد.  – 1

 جاری و ثابت سرمایه گذاری میکند. استفاده از این وجه در دارایی های شرکت با – 2

 ی ها جریان نقد تولید میشود.دارایاز محل به کارگیری  – 3

 وان مالیات به دولت پرداخت میشود.قسمتی از این وجه نقد به عن – 4

 بخشی از جریان وجه نقد پس از مالیات مجددا در شرکت سرمایه گذاری میشود.  – 5

به بازارهای مالی باز  جریان نقدی پرداختی به بستانکاران )بهره( و سهام داران )سود تقسیمی(بقیه وجه نقد به عنوان  – 6

 میگردد. 

این در حقیقت مسیری است که جریان نقدی بین شرکت و بازار مالی طی میکند. )در بازارهای مالی اسناد بدهی و اسناد مالکیت 

 معامله میشوند.(

 

 بازار پول و سرمایه 
ناد معموال ابزار بازار پول نامیده میشوند بازار پول جایی است که در آن اسناد بدهی کوتاه مدت خرید و فروش میشوند. این اس

تأییدیه بانکی، معرف وام کوتاه مدت اخذ شده توسط شرکتهای بزرگ است. بازار پول یک  و اصوال سند بدهکاری هستند. مثال

د و سود اقدام به خرید و فروش چیزی میکنند و ریسک موجود در خریگران برای کسب  گری است. عموما معامله بازار معامله

ها، به عنوان واسطه بین خریداران و فروشندگان عمل میکنند. اما  پذیرند. در این بازار کارگزارها و واسطه فروش را هم خود می

مالک دارایی مورد نظر نمیشوند. مثال یک بنگاه معامالت امالک معموال خانه ها را خرید و فروش نمیکند بلکه ترکیبی فراهم 

فروشندگان خانه به خرید و فروش بپردازند. )بزرگترین معامله گران بازارهای پولی بانکهای تجاری آورد تا خریداران و  می

 )بازار سرمایه : بازاری برای خرید و فروش اسناد بدهی بلند مدت و سهام شرکتهاست .( هستند.(

 

 بازارهای اولیه در مقایسه با بازارهای ثانویه
رد که شرکت از یلین فروش اوراق بهادار توسط دولت و شرکتهای سهامی در آن صورت میگاولیه بازارهایی است که اوبازارهای 

این طریق سرمایه و وجه نقد مورد نظر خود را تامین میکند و بازارهای ثانویه بازاری است که اوراق بهادار پس از اولین فروش، 

ود ولی اسناد بدهی را هم شرکتها و هم دولت منتشر در آنجا معامله میشود. اسناد مالکیت صرفا توسط شرکت ها منتشر میش

 میکنند. 



01 
 

در معامالت بازارهای اولیه، شرکت سهامی، فروشنده اوراق بهادار است و از این راه وجه نقد مورد نیاز خود را تأمین میکند.  در 

عمومی اوراق بهادار به عموم بازارهای اولیه اوراق بهادار شرکتها به دو صورت عمومی و خصوصی عرضه میشوند. در عرضه 

فروخته میشود. در حالی که عرضه اختصاصی نوعی فروش مذاکره ای است و طرف خریدار هم یک شرکت یا موسسه مالی 

در کانادا را مالکیت که به عموم مردم فروخته میشوند، تعهد خرید میشوند که این کار  خاص است. اغلب اسناد بدهی و اسناد

های تامین سرمایه اوراق بهادار شرکتها را میخرند و با قیمتی بیشتر میفروشند.  رمایه انجام میدهند. موسسهموسسه های تامین س

عمومی خود را ثبت کند. این کار باعث میشود که شرکت هر شرکتی که بخواهد سهام منتشر کند باید در مراکز قانونی عرضه 

 در نتیجه خریدران با آگاهی بیشتری اقدام به خرید سهام میکنند.  قبل از انتشار اطالعاتی را در مورد خود متشر کند.

مبتنی بر چانه  OTCهمچنین الزم به ذکر است که دو نوع بازار ثانویه داریم: بازار حراج و بازار معامله گری )بازار معامله گری: 

 زنی است(

ر بازارهای داللی معامله میشوند. بازارهای حراج از دو سهام اغلب شرکتهای بزرگ کانادایی در بازارهای حراج سازمان یافته و د

برخالف بازارهای خارج از بورس دارای مکان  جنبه با بازارهای خارج از بورس دارای تفاوت هستند. اوال بازارهای حراج

ر حالی که هدف از خرید و فروش ها را معامله گرها انجام می دهند. دفیزیکی است و ثانیا در بازارهای خارج از بورس، اغلب 

 تشکیل بازارهای حراج، مرتبط کردن خریداران و فروشندگان است. نقش معامله گرها در این داد ستدها محدود است. 

)یک بازار خارج از بورس بزرگ سهام: انجمن ملی معامله گران اوراق بهادار یک سیستم اعالن قیمت الکترونیکی را برای 

 م آورد که اصطالحا نزدک نامیده میشود.( کارگزاران و معامله گران فراه

خرید و فروش میشود اصطالحا در آن بورس پذیرفته شده  ،پذیرش: وقتی سهام شرکتها در یک بورس سازمان یافته و مشخص

 اند. پذیرش یک شرکت در یک بورس، موجب افزایش نقد شوندگی سهم آن میشود. 

 

 موسسه های مالی
 ارایی بازارهای مالی است. نقش موسسه های مالی ارتقای ک

شرکتهایی که نیاز به وجه نقد دارند عمل میکنند. موسسات مالی با ارائه موسسه های مالی بعنوان واسطه بین سرمایه گذاران و 

 خدمات مختلفی که موجب بهبود تخصیص منابع میشود، بقای خود را تضمین میکنند. 

های اعتبار، موسسه های تامین سرمایه،  پذیر، موسسه های امین، تعاونی این موسسه ها شامل بانک ها، موسسه های سپرده

 شرکتهای بیمه، صندوق های بازنشستگی و صندوق های مشترک سرمایه گذاری است. 

در این مورد بانک ها با اخذ سپرده ها و اعطای وام و با استفاده از تفاوت نرخ بهره در اخذ و اعطای وام درآمد کسب میکنند. به 

 این گونه فعالیتها تأمین مالی غیر مستقیم گفته میشود. 

بانک ها همچنین با صدور ضمانت نامه بانکی برای موسسه های کوچک که قصد دارند از شرکتهای بزرگ وام بگیرند نیز از این 

 موسسات کارمزد دریافت میکنند. ضمانت نامه بانکی نمونه ای از تأمین مالی مستقیم است.



00 
 

پذیرند و وام میدهند. موسسه های تامین سرمایه، موسسه های غیر سپرده ای  مین و تعاونی های اعتبار سپرده میموسسه های ا

هستند که به شرکت ها در انتشار اوراق بهادار کمک کرده و کارمزد میگیرند. شرکت های بیمه که شامل بیمه اموال، حوادث و 

د. صندوق های بازنشستگی وجوهی را که ناوراق بهادار سرمایه گذاری میکن وجوه مازاد خود را در ،بیمه درمانی و عمر است

 کارفرما و کارمندان میپردازند گرفته و در اوراق بهادار سرمایه گذاری میکنند. 

صندوق های مشترک سرمایه گذاری، سرمایه گذاری های انفرادی را برای خرید مجموعه های متنوع شده اوراق بهادار یک 

 ند. کاسه میکن

 

 تحوالت جدید در بازارهای مالی و مدیریت مالی 
 جهانی شدن : که محافظت از مجموعه اوراق بهادارا را مشکل کرده است )در مقابل شوک های مالی سایر کشورها( – 1

مالی در  افزایش نرخ های بهره ، ارز و سایر متغیرهای کالن اقتصادی باعث ظهور نرم افزارهای موجود در زمینه مدیریت – 2

 واکنش به ضرورت کنترل ریسک شده است.

 ای نیز کاربردهای عملی مهندسی مالی نوین را افزایش داده است.  توسعه فناوری رایانه – 3

به منظور کنترل ریسک ناشی از نوسانات یاد شده موسسه های تامین سرمایه اقدام به طراحی اوراق بهادار جدید و ارائه فرایند 

اند . به این فعالیت مهندسی مالی اطالق میشود. مهندسی مالی ریسک را کاهش داده و کنترل میکند و مالیات را  های نوین کرده

به حداقل میرساند. به عالوه رواج سایر اوراق بهادار مشتقه مثل اختیار معامله و قراردادهای آتی به موسسات تجاری کمک کرد 

 رز و قیمت اوراق بهادار مصون کند. که خود را در برابر نوسانات نرخ بهره و ا

همچنین مهندسی مالی به دنبال کاهش هزینه تامین مالی مربوط به انتشار اوراق بهادار و کاهش هزینه های تحمیلی ناشی از 

 قوانینی است که نهادهای قانون گذار وضع میکنند. 

نیکی شد که خود چالشی جدید برای مدیران مالی عالوه بر مهندسی مالی، پیشرفت های فناوری موجب پیدایش تجارت الکترو

ایجاد میکند . شرکتی که با مشتریان به صورت الکترونیکی معامله میکند باید در مدیریت زنجیره عرضه سرمایه گذاری کرده و 

 موجودی کاالی اضافی نگهداری کند. مقداری

ه های مالی فراهم کرده است تا آنها بتوانند از صرفه های فناوری همچنین فرصتهایی برای ترکیب انواع مختلف موسس پیشرفت

 جویی های ناشی از مقیاس بهره مند شوند .
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 کنترل ریسک و کاهش آن  – 1

 حداقل کردن مالیات  – 2

   رواج سایر اوراق بهادار مشتقه  – 3 مهندسی مالی 

 کاهش هزینه تامین مالی انتشار اوراق بهادار  – 4

 تحمیلی از قوانین رسمی قانونگذارکاهش هزینه  – 5

 مهندسی مالی : مقابله با نوسانات نرخ بهره و ارز و قیمت اوراق بهادار 

 

   ایش تجارت الکترونیک دپی –  1  

  پیشرفت فناوری 

  ایجاد فرصت  برای ترکیب انواع مختلف موسسات مالی )برای بهره گیری از صرفه جویی ناشی از  – 2  

 مقیاس(

  

 سرمایه گذاری در مدیریت زنجیره عرضه

 نگهداری کاالی اضافی

 اختیار معامله 

 قرارداهای آتی 
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 ای بر ارزیابی پول: مقدمهجلد اول ل پنجمفص

 ارزش زمانی پول 
یکی از مسائل اساسی که مدیران با آن روبه رو هستند، تعیین ارزش فعلی جریانات نقدی مورد انتظار در آینده است. این مسئله  

کنید با یک دالری امروز دریافت میتواند رشد کند لذا یک دالری که اشاره به ارزش زمانی پول دارد. مثالً یک دالر امروز، می

 کنید، دارای ارزش متفاوتند.که یک سال بعد دریافت می

-کند، تعریف میگذاری که طی یک دوره زمانی معین و با نرخ بهره مشخص رشد میارزش آتی به مقدار ارزش یک سرمایه 

 .گذاری در آینده است کنند. به عبارت دیگر ارزش آتی ارزش نقدی یک سرمایه

 

 ای گذاری یک دورهارزش آتی در سرمایه
گذاری کنید. با توجه به پردازد، سرمایهدرصد بهره می 1۱اندازی که ساالنه دالر را در حساب پس 1۱۱فرض کنید که قصد دارید 

ول شما بعد از درصد باشد، ارزش پ 1۱شود، پول شما رشد خواهد کرد. اگر این بهره ساالنه ای که به شما پرداخت مینرخ بهره

 شود: دالر خواهد شد. در حالت کلی ارزش پول شما اینگونه محاسبه می 11۱یک سال 

(1  +r ×  )گذاری شده = ارزش آتی  مقدار پول سرمایه 

 اید.  گذاری کردهنرخ بهره پرداختی به ازای دوره زمانی است که شما پول خود را در آن پروژه سرمایه rکه در آن 

 

 ایگذاری چند دورهسرمایه ارزش آتی در
-درصد سود می 1۱دالر را به مدت دو سال پیاپی در یک پروژه یا یک حساب بانکی که ساالنه  1۱۱حال فرض کنید که همان 

 اید. در اینجا دو حالت وجود دارد: دهد قرار داده

بهره را از حساب دریافت نکنید، بانک به  دهد و حتی اگر شمابانک به صورت ساالنه و مستقل بهره همان سال را به شما می -1

 بهره سال گذشته بهره دیگری برای سال آینده پرداخت نخواهد کرد. 

ای که در سال اول پرداخت شدده نیدز بهدره    با نگهداشتن بهره سال اول دوباره برابر با سود مورد توافق برای سال دوم به بهره -2

گذاری نیز، در صورت باقی ماندن گویند؛ چرا که به بهره حاصله از سرمایهرکب میپرداخت خواهد کرد، که به این حالت بهره م

   شود.در حساب، با همان نرخ مورد توافق، بهره پرداخت می

 دالر طی دو سال با بهره مرکب خواهیم داشت:  1۱۱گذاری درصدی و سرمایه 1۱برای مورد دوم با در نظر گرفتن بهره 

   1۱۱( ×  r   +1= ) 11۱ سال اول 

 11۱( ×  r  +1= ) 121 سال دوم  
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گذاری گذاری، سرمایههای حاصل همواره تا انتهای دوره نهایی سرمایهبهره حاصله از این فرایند را بهره مرکب گویند )چون بهره

 شوند(  می

نامیدده میشدود. مرکدب     گذاری اصل پول و هرگونه بهره تجمعی ناشی از آن برای بیش از یک دوره مرکدب کدردن   فرایند سرمایه

گدذاری   کردن بهره یعنی دریافت بهره از محل بهره . نتیجه این کار بهره مرکب نامیده میشود. در بهره ساده، بهره دریافتی سدرمایه 

 گذاری اولیه است. شود صرفا از محل سرمایه ای که در هر دوره دریافت می نمیشود و بنابراین بهره

 ایم( گذاری کرده= مقدار پولی که سرمایه  PVکنند: )زیر برای محاسبه بهره استفاده میدر این مورد از فرمول عمومی 

 PV( × r   +1گذاری در انتهای سال اول = )ارزش آتی سرمایه

 PV( × r   +1)2گذاری در انتهای سال دوم = ارزش آتی سرمایه

 PV( × r   +1)3گذاری در انتهای سال سوم = ارزش آتی سرمایه

 n(r   +1 × )PVام = nگذاری در انتهای سال ش آتی سرمایهارز

 گذاری با بهره مرکب برابر خواهد بود با: دوره سرمایه nگذاری بعد از پس معادله عمومی برای یافتن ارزش یک سرمایه

n
(r   +۱ × )PV  =FV 

 ارزش فعلی = ارزش آتی× عامل ارزش آتی 

 گذاری است.مایهنمادی از ارزش آتی یک سر FVکه همواره 

 نامیم.  نیز می FVIF( را عامل ارزش آتی یا r   +1)nعبارت 

 کنیم.  ( استفاده میr   +1)nگذاری از عبارت بهره در انتهای مدت سرمایه نهمچنین برای یافت

لی بهره سداده در هدر   شود؛ )وکند و زیاد میهای پرداختی به طور سالیانه رشد میبهره مرکب به دلیل حصول بهره از تمامی بهره

گدذاری خواهدد شدد. رشدد ارزش     سال مقدار ثابتی است.(که این رشد در بلند مدت باعث افزایش بسیار زیاد ارزش آتی سرمایه

کند. اگرچه این رشد تناسب یک به یک با رشد نرخ رشد میبیشتر آتی به شدت وابسته به نرخ بهره است و با افزایش نرخ بهره 

شود؛ بلکده بدیش از   گذاری دو برابر نمیگذاری ده ساله دوبرابر کنیم، ارزش سرمایهاگر بهره را برای یک سرمایه بهره ندارد. مثالً

 6/2گذاری کنیم، بعد از ده سال ارزش آن درصد سرمایه 1۱سه برابر خواهد شد. برای مثال اگر یک دالر را برای ده سال با نرخ 

خواهد شد. )چون  2/6درصد کنیم، ارزش آن بعد از ده سال برابر  2۱اری را دوبرابر یعنی گذخواهد شد اما اگر بهره این سرمایه

 بهره به توان می رسد(

% 6دالر با سدود سداالنه    5دهد. مثالً اگر کسی  اثر بهره مرکب در کوتاه مدت چندان زیاد نیست و در بلند مدت خود را نشان می

دالر اسدت!!! و   6۱سدال فقدط    2۱۱دالر دارد. بهدره سداده در ایدن     52/525625نتها گذاری کند در ا سال سرمایه 2۱۱را به مدت 

 مابقی بهره مرکب است.  
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 ای گذاری یک دورهارزش فعلی در سرمایه
محاسبه ارزش فعلی جریدان نقددی    خواهیم بدانیم پولی که در آینده وجود دارد، امروز چه مقدار ارزش دارد.در ارزش فعلی می

ایم، بعدد از یدک سدال بده مدا      مثالً اگر قرار است بابت کاالیی که امروز فروختهنامند.  ابی جریان نقدی تنزیل شده میآتی را ارزی

دالر چون یک سال بعد پرداخدت   1۱۱۱زش دارد. طبیعتاً این اردالر پرداخت شود. این هزار دالر یک سال بعد چه مقدار  1۱۱۱

دالری را در سدال آیندده    4۱۱دارای ارزش کمتری خواهد بود، یا اگر بخواهیدد کتداب   شود؛ به دلیل ارزش زمانی پول، امروز می

دالر شدود. یعندی بایدد ارزش فعلدی      4۱۱ای انجام دهید که بعد از یک سدال ارزش آن  گذاریخریداری کنید، باید امروز سرمایه

گدذاری وجده نقدد در بدازار     ای که بابدت سدرمایه  دالر است. حال اگر نرخ بهره 4۱۱ای را بیابید که ارزش آتی آن گذاریسرمایه

 درصد باشد، اینگونه باید ارزش فعلی را محاسبه کنیم:  2شود پرداخت می

4۱۱  =۱2/1  ×PV 

82.373
07.1

1
400 PV 

دریافدت  دالر  4۱۱گذاری کنیم تا بتوانیم بعد از یدک سدال   درصد سرمایه 2دالر را در حسابی با بهره  22/323در حقیقت ما باید 

 کرده و کتاب مورد نیاز را خریداری کنیم. لذا معادله عمومی برای محاسبه ارزش فعلی اینگونه است:  

)1(

1

r
FVPV


 

 اگر بخواهیم ارزش فعلی یک دالر در سال آینده را محاسبه کنیم؛ داریم:  

)1(

1

r
PV


 

 اسبه کنیم؛ داریم:  را مح nاگر بخواهیم ارزش فعلی یک دالر در سال 

      چند دوره ای 
 

      
 

به عبارت 
)1(

1

r
توان ارزش فعلی وجهی را گویند. با استفاده از این عامل مینیز می PVIFعامل ارزش فعلی یا عامل تنزیل یا 

های بهره متفاوت و تعداد ارزش فعلی برای نرخهای آوریم، محاسبه کنیم. معموال در جداول خاصی عاملکه در آینده بدست می

های متفاوت وجود دارد تا دیگر نیازی به محاسبه عامل ارزش فعلی برای هر مسئله نباشد. در مورد عامل ارزش فعلی، دوره

FVIF  .نیز وضع به همین گونه است 
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 ای گذاری چند دورهارزش فعلی در سرمایه
درصد داشته باشد، اکنون باید  2گذاری ما بهره ساالنه الر وجه نقد نیاز داریم. اگر سرمایهد 1۱۱۱فرض کنید دو سال بعد به 

دالر با نرخ بهره  1۱۱۱گذاری کنیم تا این پول را دوسال بعد در اختیار داشته باشیم؟ به عبارت دیگر ارزش فعلی چقدر سرمایه

 درصد بعد از طی دو سال چقدر است؟  2

گذاری چند کنیم. در حقیقت همان فرایندی را که برای محاسبه ارزش آتی در سرمایهدله زیر استفاده میبرای این کار از معا

 کنیم )چون عامل ارزش فعلی، معکوس عامل ارزش آتی است.(: ای استفاده کردیم را بالعکس میدوره

n

n

r

FV
PV

rPVFV

)1(

)1(






 

 است.  نمایش دهنده تعداد دوره های سرمایه گذاری nکه در آن 

 لذا در این مورد داریم:

44.873
)07.1(

1000
2
PV 

 رابطه بین ارزش فعلی و نرخ تنزیل معکوس است؛ یعنی با افزایش نرخ تنزیل، ارزش فعلی کاهش می یابد و برعکس.

ت زمانی که های منطقی و رایج مد نامیده میشود. در مورد نرخ بازده 22وجود دارد که قانون  r)یک قاعده ساده برای محاسبه 

  برای دو برابر شدن پول مورد نیاز است از رابطه 

  
  =  2سال % این مقدار میشود: 5ی نرخ بازده محاسبه میشود مثال برا  

  
    .

 (این قاعده صرفا برای بهره مرکب کاربرد دارد نه بهره ساده

 

یابد همچنین باال بودن نرخ گذاری شود کاهش میسرمایه گذاری، ارزش پولی که بایدباید دقت کرد که با افزایش مدت سرمایه

شود که گذاری برای دریافت یک مبلغ در آینده زمانی حاصل میدهد. لذا کمترین نیاز به سرمایهبهره نیز این مبلغ را کاهش می

 گذاری انتخاب کنیم. بیشترین زمان ممکن و بیشترین نرخ بهره را برای سرمایه

 

 ه ارزش فعلی کاربردهای محاسب
گذاری برای دریافت آن پدول  خواهیم مقداری پول در آینده داشته باشیم نیازمند مقدار مورد نیاز سرمایههمواره در مسائلی که می

کنیم. مثالً اگر بخواهیم برای چندد سدال بعدد پدولی را بده      در آینده هستیم، که برای محاسبه آن از فرمول ارزش فعلی استفاده می

-تدوانیم امدروز سدرمایه   توانیم از معادله ارزش فعلی مقداری را که مدی یه دانشگاه یا هر کار دیگری پرداخت کنید؛ میعنوان شهر

گذاری کنیم تا مبلغ الزم را بعد از گذشت مدت زمان معین به دست آوریم محاسبه کنیم. در معادله ارزش فعلی ممکن اسدت بدا   

گذاری برای ما مجهول است، یا اینکه نرخ بهدره مدورد   گذاری یا مدت زمان سرمایههی سرمایمسائلی مواجه شویم که تعداد دوره
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خواهیم محاسبه کنیم که به هرحال با داشتن فاکتورهای دیگر و با استفاده از ایدن معادلده   نیاز برای تامین یک پول در آینده را می

 توان فاکتور مورد نیاز را محاسبه کرد.  می

 

    
   

       
     [

 

      
 ]  معادله اصلی ارزش فعلی       

 

 نامند. گذری می برخی اوقات نرخ تنزیل را نرخ بازده یا بازده سرمایه

 

    در رابطه 
  

      
 ( را خواست اینگونه عمل میکنیم. tاگر از ما تعداد سال )  

 

       = 
  

  
     

   
⇒                 

  

  
                    

  

  
  

t = 
   (  

  

  
 )

        
 

 

    کال در معادله 
  

      
ی دو تواند مجهول سوال قرار گیرد. فقط اگر سوال تعداد دوره های مورد نیاز برا مورد می 4هر    

  برابر شدن پول را خواست قاعده 

  
 (یداستفاده کن قاعده را نداده بود از این logفراموش نشود. )اگر   

 

 نامند.  های قرضه دولت را جدا کردن بهره قرضه می های بهره از اصل برگه نکته: به فرایند جدا کردن کوپن
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 : ارزیابی جریانات نقدی تنزیل شدهجلد اول فصل ششم

 در این فصل به دنبال ارزیابی جریانات نقدی چندگانه مثل ارزش اقساط دریافتی یا پرداختی و ... هستیم.  
 

 ارزش آتی جریانات نقدی چندگانه 
کنید. پس از یک سال، گذاری میدالر سرمایه 1۱۱پردازد، درصد بهره می 2فرض کنید امروز در یک حساب بانکی که ساالنه 

کنید. پس از دو سال در این حساب چند دالر خواهید داشت؟ طبیعتاً در پایان سال ز به این حساب اضافه میدالر دیگر نی 1۱۱

دالر پرداختی هم برای یک  1۱۱شود و گذاری میدالر برای مدت یک سال در سال دوم هم سرمایه 1۱2دالر و این  1۱2اول 

 شود: یان سال دوم میگذاری در پاشود که نتیجه سرمایهگذاری میسال سرمایه

     64/116  =۱2/1  ×1۱2 

     + 

     1۱2  =۱2/1  ×1۱۱ 

 آوریم را، به این روش هم محاسبه کرد: توان کل مبلغی را که در انتهای سال دوم به دست میبرای به دست آوردن نتیجه می

                                    64/224  =۱2/1  ×2۱2 

 ط به این مسئله اینگونه است: خط زمانی مربو

                                                                      2   1     ۱              

 

 زمان عمل                                                

 جریانات نقدی                                                         

 دالر  1۱۱       دالر1۱۱                                             

 دالر  1۱2                                                 

 

                                                        64/224   

 ر دال                                                         
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 توان اقدام کرد:  برای محاسبه ارزش آتی جریانات نقدی چندگانه از دو طریق می

گذاری )که برابر است اصل پول + بهره پرداختی( را بعالوه پول پرداختی در توانیم در انتهای سال اول مبلغ حاصل از سرمایهمی

های سال دوم را محاسبه نماییم، یعنی در انتهای هر دوره مبلغ گذاری در انتابتدای سال دوم کرده و سپس مبلغ حاصل از سرمایه

شود جمع کنیم و بهره کل وجوه را برای سال آینده گذاری را با قسط یا وجهی که جدید وارد حساب میحاصل شده از سرمایه

 ل زیر توجه کنید( م. )به روش حل دوم مثایگذاری برسمحاسبه کنیم و همینطور ادامه داده تا به انتهای مدت سرمایه

های نقدی را به صورت مستقل محاسبه کنیم و در نهایت با هم جمع کنیم. مثالً اگر ابتدای هر سال توانیم جریانهمچنین می

 1۱۱سال ادامه دهیم برای هر  5دهد، واریز کنیم و این کار را برای مدت درصد ساالنه می 2دالر به حسابی که به ما بهره  1۱۱

 بهره مرکب خواهیم داشت:  رتصو دالر به

 گیرد: سال به آن به صورت مرکب بهره تعلق می 5کنیم به مدت گذاری میدالری که در ابتدای سال اول سرمایه 1۱۱

53/146  =5 ۱2/1  ×1۱۱ 

 گیرد: سال به آن به صورت مرکب بهره تعلق می 4کنیم به مدت گذاری میدالری که در ابتدای سال دوم سرمایه 1۱۱

۱4/136  =4 ۱2/1  ×1۱۱ 

 گیرد: سال به آن به صورت مرکب بهره تعلق می 3کنیم به مدت گذاری میدالری که در ابتدای سال سوم سرمایه 1۱۱

52/125  =3 ۱2/1  ×1۱۱ 

 گیرد: سال به آن به صورت مرکب بهره تعلق می 2کنیم به مدت گذاری میدالری که در ابتدای سال دوم سرمایه 1۱۱

64/116  =2 ۱2/1  ×1۱۱ 

 گیرد: سال به آن بهره تعلق می 1کنیم به مدت گذاری میدالری که در ابتدای سال چهارم سرمایه 1۱۱

1۱2   =۱2/1  ×1۱۱ 

-های نقدی حاصله از ورودیتوانیم با جمع کردن همه جریانها حال میبا به دست آوردن بهره مرکب برای هرکدام از ورودی

 گذاری در انتهای سال پنجم را به دست آوریم: سرمایه های مختلف، نتیجه

  52/633  =53/146  +۱4/136  +52/125  +64/116  +1۱2 
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 خط زمانی برای این روش به صورت زیر است: 

 

 
 

 اگر بخواهیم همین مساله را با استفاده از روش اول حل کنیم داریم: 

 1۱۱×  ۱2/1=  1۱2   گذاری در انتهای سال اول حاصل سرمایه

 (1۱2+  1۱۱× ) ۱2/1=  64/224   گذاری در انتهای سال دومحاصل سرمایه

 (64/224+  1۱۱× ) ۱2/1=  61/35۱   گذاری در انتهای سال سوم حاصل سرمایه

 (61/35۱+  1۱۱× ) ۱2/1=  6522/426  گذاری در انتهای سال چهارم  حاصل سرمایه

 (65/426+  1۱۱× ) ۱2/1=  52/633   جم گذاری در انتهای سال پنحاصل سرمایه

 زیر است:  به صورتکه خط زمانی آن 
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هدای  شود که ارزش آتدی جریدان  برای حل مسائلی که در آنها چند جریان نقدی خروجی یا ورودی داریم و از ما درخواست می

 اقدام به حل مسائل نماییم.  توانیم از این دو روش شود را محاسبه کنید، میای که در آینده ایجاد مینقدی

 

 ارزش فعلی جریانات نقدی چند گانه 
کنیم. بدرای ایدن بخدش هدم دو راه حدل      می شود را محاسبه ای که در آینده ایجاد میدر این بخش ارزش امروز جریانات نقدی

 وجود دارد:  

   .ای نقدی تنزیل شده را با هم جمع نماییمههر جریان نقدی در آینده را به طور مستقل تنزیل کنیم و در نهایت این جریان -1

 شوند(  تمام جریانات نقدی را سال به سال تنزیل کنیم )جریانات نقدی با هم تنزیل می -2

گدذاری  دالر دیگر نیاز دارید. اگدر بتوانیدد بدا سدرمایه     2۱۱۱دالر و دو سال بعد به  1۱۱۱برای مثال فرض کنید یک سال بعد به 

گذاری کنید؟ به عبدارت دیگدر، ارزش   درصد سالیانه بهره دریافت کنید، امروز چقدر باید سرمایه 5ی وجهی در یک حساب بانک

 درصد چند دالر است؟  5فعلی این دو جریان نقدی با نرخ تنزیل 

 درصد برابر است با:   5کنیم، با نرخ دالری که دو سال بعد دریافت می 2۱۱۱ارزش فعلی 

     36.1683
09.1

2000
2
 

 درصد برابر است با:   5دالر که یک سال بعد دریافت خواهد شد، با نرخ بهره  1۱۱۱ارزش فعلی 

     43.917
09.1

1000
 

 بنابراین مجموع ارزش فعلی برابر است با:  

25/26۱۱  =43/512  +36/1623 

دالر  2۱۱۱دالر و دو سدال بعدد    1۱۱۱بعد  گذاری کنیم، یک سالدرصد، امروز سرمایه 5دالر را با نرخ بهره  25/26۱۱یعنی اگر 

 کنیم.  را دریافت می

 روش اول اینگونه است:مثال 

پردازد. برای محاسبه ارزش فعلی دالر می 1۱۱۱گذاری وجود دارد که در انتهای هریک از پنج سال آینده فرض کنید یک سرمایه

انات را به صورت مستقل تنزیل کنیم و سدپس نتدایج را بدا    توانیم ارزش هریک از جریمجموع جریانات نقدی پنج سال آینده می

 درصد باشد(   6هم جمع کنیم. )با فرض اینکه نرخ بهره 
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 اگر همین مساله را از روش دوم محاسبه کنیم داریم: 

 

 دای سال.ا در ابتشود یها در انتهای سال انجام میدر حل مسائل باید همواره دقت کرد که آیا پرداختنکته مهم: 
 

 ارزش فعلی اقساط مساوی 
پردازد. اگر بخواهید از دالر می 5۱۱گذاری در پایان هر سال تا انتهای سه سال آینده به شما مبلغ فرض کنید یک حساب سرمایه

 گذاری دارید؟ درصد بازده کسب کنید، برای کار نیاز به چند دالر سرمایه 1۱گذاری این سرمایه

    4.1243
1.1

500

1.1

500

1.1

500
32
PV 

 توان از رابطه زیر استفاده کرد:  برای محاسبه ارزش فعلی اقساط مساوی می

r

r
C

t)1(

1
1




ارزش فعلی اقساط مساوی = 
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که عامل 
   

 

      

 
برای   PVIFAنامند. که معموالً در جداول خاصی با نام را عامل ارزش فعلی اقساط مساوی یک دالری می 

 مبلغ هر قسط می باشد. Cهره و تعداد اقساط برای راحتی کار به صورت محاسبه شده، وجود دارد. هر نرخ ب

با استفاده از رابطه عمومی محاسبه ارزش فعلی اقساط مساوی در صورت مجهول بودن یک فاکتور و معلوم بودن باقی فاکتورها 

ینده وجود داشته باشد و قصد ما محاسبه ارزش مجموع این توان فاکتور مجهول را محاسبه کرد. هرگاه اقساط مساوی در آمی

 کنیم. جریانات نقدی آینده در حال حاضر باشد از این رابطه عمومی استفاده می

 

 ارزش آتی اقساط مساوی 
 گذاری کنید و ایندالر سرمایه 2۱۱۱سال در یک حساب هر ساله مبلغ  3۱خواهید محاسبه کنید اگر برای مدت فرض کنید می

 سال چقدر خواهد بود؟  3۱درصد رشد کند، ارزش آن بعد از  2گذاری با نرخ بهره سرمایه

شود. برای حل این سواالت در جواب این سوال قصد ما محاسبه ارزش آتی اقساطی است که به صورت مساوی پرداخت می

 توان از معادله عمومی زیر استفاده کرد: می

r

r
C

t 1)1( 
 تی اقساط مساوی= ارزش آ 

 توانیم مثال مورد نظر را اینگونه حل کنیم: که می

4.226566
08.

1)08.1(
2000

30




 ارزش آتی اقساط مساوی = 

دوره حساب  3۱توان مانند مثال مبلغ را برای گذاری باید پرداخت شود، میشروع سرمایه انتهایاگر در سوال اولین قسط از 

 کرد. 

ید مقادیر مساوی را در ابتدای هر دوره پرداخت کرد نوعی از اقساط اول دوره است. اما زمانی هر نوع قرار دادی که طبق آن با

 کنیم.  که اولین قسط در ابتدای یک دوره پرداخت شود چنین عمل می

 ارزش فعلی یا آتی را با عامل ،اش در پایان دوره پرداخت شود الف ( با فرض این که جریانات نقدی، اقساط مساوی معمولی

 کنیم.  توجه به فرمول های ارزش فعلی اقساط مساوی و ارزش آتی اقساط مساوی حساب می

 کنیم. ضرب می (r+1)ب ( پاسخ مرحله الف را در 

ج( عدد حاصل را جایگزین عامل ارزش فعلی یا آتی در فرمول های ارزش فعلی اقساط مساوی و ارزش آتی اقساط مساوی 

  ی دهیم.قرار داده و به محاسبات ادامه م

 

کنید که اولین قسط در ابتدای دوره است. مطلوبست محاسبه  سال پرداخت می 4دالری را طی  4۱۱قسط  5فرض کنید  :مثال

 درصد 1۱ارزش فعلی با نرخ تنزیل 
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 اینگونه است:جواب ( خط زمان این مسئله 

 ۱ 1 2 3 4 سال 

 4۱۱ 4۱۱ 4۱۱ 4۱۱ 4۱۱ 

 کنیم )یعنی پرداخت قسط در انتهای دوره( ساط مساوی خط زمان را اینگونه رسم میاما با توجه به فرمول ارزش فعلی اق

 ۱ 1 2 3 4 5 سال

 4۱۱ 4۱۱ 4۱۱ 4۱۱ 4۱۱ ۱ 

 از فرمول داریم:

   
 

      

 
 

   
 

    

   
 ارزش فعلی اقساط مساویعامل =         

16522/4 =1/1  ×325۱25/۱ 

 ش فعلی اقساط مساوی=ارز4۱۱*16522/4=1662

 رسید.  ( را تک تک نیز تنزیل کنید به عدد  باال می1اگر خط زمانی )

   

     
 
   

     
  

   

    
  

   

     
  

   

      
      

 توجه کنید این فرمول )
r

r
C

t 1)1( 
  ) مبلغ اولین قسط در انتهای سال  زمانی کاربرد دارد که= ارزش آتی اقساط مساوی

 شود )پرداخت میشود( گذاری می اول سرمایه

 گذاری میکند. در انتهای سال هشتم چقدر دارد؟ % سرمایه2دالر در حسابی با سود  55۱۱۱سال  هرمثال : یک نفر در انتهای 

1۱1۱42۱ =       
            

    
    =

  عامل ارزش آتی

 
 = ارزش آتی اقساط مساویسط مبلغ هر ق×   

سال سود دارد و قسط آخر سودی ندارد. خط زمدان ایدن مثدال چندین      2رد و یدقت کنید مبلغ قسط اول در انتهای سال قرار میگ

 است.  

2 2 6 5 4 3 2 1 ۱ 

55۱۱۱ 55۱۱۱ 55۱۱۱ 55۱۱۱ 55۱۱۱ 55۱۱۱ 55۱۱۱ 55۱۱۱ ۱ 

۱۱2/1 × 1۱2/1 × 2۱2/1 × 3۱2/1 × 4۱2/1 × 5۱2/1 × 6۱2/1 × 2۱2/1 × 2۱2/1 × 

55۱۱۱ + 1۱26۱۱۱+ 11۱2۱2+ 64/115222+ 25/125224+ 12/125522+ ۱2/15۱253+ 31/162213 ۱ 

 دالر است. 1۱1۱42۱که حاصل جمع اعداد فوق برابر همان عدد محاسباتی از فرمول یعنی 
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 العمر )کنسول( ارزش فعلی جریانات نقدی مادام
العمر که به صدورت مسداوی پرداخدت    نامند.  برای محاسبه ارزش فعلی جریانات نقدی مادام سول نیز میاقساط مادام العمر را کن

 کنیم:  شود از معادله عمومی زیر استفاده میمی

 العمرارزش فعلی اقساط مادام×  بهره مبلغ هریک از جریانات نقدی = نرخ

PV ×r=C 

 درصد چقدر است؟ 2دالر با نرخ بهره  5۱۱م العمر گذاری ای با اقساط مادا مثال : ارزش فعلی سرمایه

    
 

 
  

   

    
 دالر      

 

درصد رشد کند. برای حل  rاگر این اقساط )اقساط مادام العمر( دارای نرخ رشد ثابت باشند، یعنی جریان نقدی هرسال به میزان 

 کنیم:  این مسائل از معادله عمومی زیر استفاده می













gr

C
PV 

 ارزش قسط              

 ارزش فعلی  =         

 نرخ بهره  –نرخ رشد                 

درصدد اسدت .    11درصدد و ندرخ بهدره     6دالر پرداخت میکند. نرخ رشد سود هر سدهم   3شرکتی امروز سود هر سهم را مثال: 

 ارزش فعلی هر سهم چقدر است؟

نیدز مبلدغ سدود در     12/3پرداخت میشود و این رقم در فرمول محاسبه نمیشدود. عددد    دالر اول سودی است که در زمان صفر 3

 (3*۱6/1=12/3)انتهای سال اول است. 

      
    

         
      

 

شدود و میدزان   باید توجه داشت که اگر نرخ بهره )همان نرخ تنزیل( از نرخ رشد کوچک تر باشد، مخرج کسر بسیار کوچک می

العمر، فرض بر این است کده جریاندات نقددی در    نهایت خواهد شد. همچنین در معادله ارزش فعلی اقساط مادامبیارزش فعلی 

بعدد   لشود. همچنین صورت کسر جریان نقدی است کده یکسدا  های منظم و به صورت غیر پیوسته دریافت و پرداخت میزمان

 .صفرشود نه در زمان  دریافت می
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  اقساط معمولی رو به رشد
تواند ناشی از رشدد واقعدی یدا    احتمال رشد جریانات نقدی یک شرکت در طول زمان، بسیار زیاد است. رشد جریانات نقدی می

نهایت جریان نقدی برای آن تصور کرد، فرمولی برای پدرداختن بده ایدن    توان بیتورم باشد. اقساط مادام العمر رو به رشد که می

کنیم که شامل تعداد محدودی جریان نقدی رو به رشد هسدت.  ساوی رو به رشد را معرفی میکند. اکنون اقساط مرشد فراهم می

هدای محددود،   العمر کمیاب است، دانستن فرمولی برای اقساط مساوی رو به رشد با دورهاز آنجا که موارد مربوط به اقساط مادام

 مفید خواهد بود. این فرمول به شکل زیر است: 
















 T

r

g

gr

C
PV )

1

1
(1 

هم نرخ رشد جریانات  gنرخ تنزیل هر دوره و  rشود، جریان نقدی است که در انتهای اولین دوره دریافت می Cدر رابطه فوق 

 های اقساط مساوی است.  هم تعداد دوره Tشود. نقدی در هر دوره است که با درصد بیان می

 

سال دیگر  4۱یابد و او  % افزایش می5حقوق وی هر سال آید.  دالر درمی 5۱۱۱۱مثال: شخصی به استخدام شرکتی با حقوق 

 سال آینده. 4۱باشد مطلوبست محاسبه ارزش فعلی حقوق دریافتی او طی  2/۱بازنشست میشود. اگر نرخ بهره 

  T=  4۱و       g    2/۱  =r=  ۱5/۱و        C=  5۱۱۱۱دالر اول دقیقا درانتهای سال اول پرداخت خواهد شد پس  5۱۱۱۱

= 
     

         
 [  (

      

   
)
  

]  ارزش فعلی اقساط متناهی رو به رشد  دالر         

 

 ها: اثر مرکب کردن مقایسه نرخ
گذاری کنید. حال اگر این دهد، سرمایهدرصد می 5دالر را در یک حساب که به شما بهره یک ساله  1۱۱خواهید فرض کنید می

 درصد به شما بهره داده است.  5ره بدهد در حقیقت به ازای یک سال بیشتر از بانک هر شش ماه به شما به

 1۱۱×  ۱5/۱=5  اگر بهره فقط در انتهای سال پرداخت شود داریم: 

 درصد بهره پرداخت شده:  5/2اگر بهره هر شش ماه پرداخت شود، در حقیقت برای هر شش ماه 

 اول بهره حاصله در انتهای شش ماه 1۱۱×  ۱25/۱=5/2

 بهره حاصله در انتهای شش ماه دوم 1۱۱×  ۱25/۱=5/2

 گذاری مجدد بهره شش ماه اولبهره حاصله از سرمایه 5/2×  ۱25/۱=۱625/۱

 ۱625/۱ + 5/2 + 5/2=  ۱625/5   مجموع دریافتی ما برابر است با : 
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 1۱۱×  ۱5/۱=  5  اما اگر بهره فقط در انتهای سال پرداخت شود داریم: 

دالر بیشتر است. پس بهره پرداختی با این شرایط بیشتر  ۱625/۱ر بهره به صورت شش ماه پرداخت شود، بهره پرداختی یعنی اگ

 درصد است.  5از 

 توان از این رابطه استفاده کرد: برای یافتن نرخ بهره واقعی می

11 









m

m

APR
EAR 

 

APRنرخ بهره تعریف )اعالم( شده : 

کنند. مثالً اگر بهره یک ساله هایی است که دوره اصلی را )مثالً یک سال را( به آن تقسیم میر تعداد دورهبیان گ mکه در آن  

 m=6بار در سال پرداخت کنند،  6باشد و آن را 

 (EAR)گویند. به نرخ واقعی به دست آمده نرخ موثر ساالنه نیز می

 هانه محاسبه و پرداخت میشود مطلوبست محاسبه نرخ سود موثر؟درصد اعالم کرده که ما 12مثال: بانکی نرخ بهره ساالنه 

   m=  12و   12/۱نرخ بهره ساالنه = 

 %6225/12  =126225/۱  =1 – 12 (    
    

  
  =EAR 

 )نرخ بهره اعالم شده( را بخواهد.   rرا بدهد و  EARتواند  در این فرمول می

 

 مرکب کردن پیوسته 
بدار و یدا    12نهایت افزایش داد. یعنی نه تنها مثال در طی سال توان تا بییم نرخ بهره را مرکب کنیم را میتوانتعداد دفعاتی که می

EAR=e -1نهایت. برای این کار نرخ بهره موثر برابر:  بار بلکه به تعداد پیوسته و بی 365
q      خواهدد شدد. کده در آنq   همدان(

APRای است که قرار اسنرخ بهره دهنده ( نشان       ( ت به صورت پیوسته مرکدب شدود. مدثال بدرای ندرخ اعدالم شددهAPR ده )

 ته مرکب می شود:سدرصد، نرخ پیو

EAR=e
0.1

-1=10.51709% 

 

 

 

 

 



28 
 

 انواع وام و مستهلک کردن آن 

 تنزیلی وام 

ه متعلقه پرداخدت  کند و در آینده به صورت یک جا آن را با بهرترین شکل وام است که وام گیرنده امروز وام را دریافت میساده

 کند. نمونه آن اوراق خزانه است.می

 روش آن بسیار ساده و همانند ارزش فعلی است.

 % بگیرید در انتهای سال چقدر میپردازید؟12ساله با بهره  1دالری  1۱۱مثال: اگر یک وام تنزیلی 

 مبلغ وام = ارزش آتی× ( r+1)=  1۱۱×  12/1=  112دالر 

 سال دوم باید به صورت کامل تسویه شود :اگر این وام در انتهای 

 مبلغ وام = ارزش آتی× ( r+1)2=  1۱۱×  122/1=  44/125دالر 

 دالر بپردازید اکنون چقدر دریافت میکنید؟ 25۱۱۱سال بعد  5درصد بگیرید متعهد شوید  12اگر یک وام تنزیلی با بهره 

 دالر   

     
       

 

     
 ی = ارزش فعلی* ارزش آت      

 

 وام تفکیکی
باشد  1کند. اگر تعداد دوره ها برابر پردازد و اصل وام را در انتهای قرارداد بازپرداخت میوام گیرنده در هر دوره بهره وام را می

 همان وام تنزیلی است.

 با بهره ده درصد چگونه بازپرداخت میشود؟  ساله 3 دالری 1۱۱۱یک وام تفکیکی مثال: 

 1۱۱۱×  1/۱=  1۱۱االنه      دالر بهره س 

 دالر )اصل وام با بهره سال سوم( 11۱۱پایان سال سوم  –دالر  1۱۱پایان سال دوم  –دالر  1۱۱پایان سال اول 

ای از اقساط مادام العمر روبرو هستیم مانند اوراق قرضه دولتی کانادا که  اگر وام تفکیکی بسیار طوالنی مدت باشد با مجموعه

 یکی است. وام تفک
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 وام های رهنی
 ماه مرکب شده و ماهانه محاسبه میشود.  6ساالنه حساب میشود که هر  APRنرخ بهره  وام های رهنی در کانادا به صورت 

نرخ موثر ساالنه            

ساالنه    

 
        

نرخ موثر ماهانه           

ماهانه    

  
         

با دو فرمول فوق نرخ اعالم شده ماهانه را حساب کرده و از فرمول ارزش اقساط مساوی فعلی مابقی موارد قابل محاسبه است 

 و ... Cمثل 

درصد است و هر شش ماه مرکب شده و بهره  12دالری که نرخ بهره اعالم شده ساالنه آن  1۱۱۱۱۱مثال: یک موسسه وام 

 پردازد. مطلوبست محاسبه مبلغ هر قسط. ال میس 25ماهانه حساب می شود را در 

 اول نرخ موثر ساالنه را حساب میکنیم. 

       
    

 
             

 میکنیم.  حسابحال نرخ بهره اعالم شده را برای هر ماه 

          
 

  
        

 

  
        

 و داریم : 

           ارزش اقساط مساوی فعلی 
عامل ارزش فعلی  

 
     

   
 

         
  

      
  

   = C 5/1۱35دالر 

 تعداد اقساط  = t=  12 × 25ماه =  3۱۱    اینگونه حساب شد :  3۱۱

 دوره پرداخت قسط داریم چون پرداخت ماهانه است و بهره ماهانه حساب میشود.  3۱۱

 5دالر . بهره  1۱۱۱۱۱ساله اعالم میشود. )مبلغ  5ساله است و بهره  2۱موع ایم که در مج حال فرض کنید یک وام رهنی گرفته

 ماهه مرکب میشود( پس نرخ بهره ماهانه را محاسبه میکنیم.  6درصد   12ساله 

        
   

 
          

    

 
              

بهره اعالم شده

  
 √      
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 میشود:مبلغ هر قسط 

          
عامل ارزش فعلی  

 
     

   
 

           

      
  دالر         

 سال اینگونه حساب میشود.  5مبلغ مانده وام در انتهای 

        [
   

 

           

      
]  مانده وام=           

 24۱ – 6۱=  12۱. پس میمونه تاش را دادیم 6۱ماهه بوده  24۱از کجا آمد؟ کل وام  12۱

سال را مبلغ قسط نهایی نیز میگویند. که میشود یکجا پرداخت کرد یا مجدد با بهره ادغام شود. برای  5مبلغ مانده وام در انتهای 

 % اعالم شود داریم. 15سال دوم نرخ بهره  5سال دوم مبلغ هر قسط را حساب کرد. مثال اگر  5

= بهره ماهانه  ۱121/۱  

             
   

 
           

      
           

 

        مبلغ  قسط نهایی
   

 

           

      
         

 

 وام مستهلک شونده 
ره پردازد. مثالً در قرارداد ذکر شود که فرد باید بهدر این نوع وام، وام گیرنده در هر دوره قسمتی از وام را به همراه بهره آن می

دهد که درصد مبلغ وام را در انتهای هر سال بپردازد. مثل جدول زیر که محاسبات وامی را نشان می 2۱باقی مانده را بعالوه 

باشد و قرار است هر سال مبلغ ثابتی از اصل وام و بهره باقی مانده پرداخت درصد می 5دالر، پنج ساله و بهره آن  5۱۱۱مبلغ آن 

 شود.

 مانده انتهای دوره  مجموع مبلغ پرداختی  اصل وام  بهره  ی دوره مانده ابتدا سال 

1 5۱۱۱ 45۱ 1۱۱۱ 145۱ 4۱۱۱ 

2 4۱۱۱ 36۱ 1۱۱۱ 136۱ 3۱۱۱ 

3 3۱۱۱ 22۱ 1۱۱۱ 122۱ 2۱۱۱ 

4 2۱۱۱ 12۱ 1۱۱۱ 112۱ 1۱۱۱ 

5 1۱۱۱ 5۱ 1۱۱۱ 1۱5۱ ۱ 

  635۱ 5۱۱۱ 135۱  مجموع
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هر سال با سال قبل متفاوت است. حال فرض کنید بخواهیم این وام را به صورتی های پرداختی در در جدول باال مبلغ قسط

بازپرداخت کنیم که همه اقساط با هم مساوی باشند. برای این کار باید در حقیقت ارزش اقساط مساوی را محاسبه کنیم که 

. قبالً اشاره کردیم که ارزش فعلی اقساط باشددرصد می 5دالر است و نرخ تنزیل این اقساط  5۱۱۱ارزش فعلی این اقساط برابر 

 شود: شود از این فرمول استفاده میمساوی که در آینده با نرخ بهره ثابتی پرداخت می

r

r
C

t)1(

1
1




 ارزش فعلی اقساط مساوی = 

                    که برای این مسئله داریم: 





















09.0

09.1

1
1

5000
5

C 

 C= 1285.46که در نهایت داریم: 

 46/1225نه مبلغ ساالتواند برای بازپرداخت وام خود، یعنی به جای پرداخت اقساطی که در جدول باال ذکر شد، وام گیرنده می

 پرداخت نماید. 

 مانده انتهای دوره مجموع مبلغ پرداختی اصل وام بهره مانده ابتدای دوره سال

1 5۱۱۱ 45۱ 46/235 46/1225 54/4164 

2 54/4164 21/324 65/51۱ 46/1225 22/3253 

3 22/3253 25/252 61/552 46/1225 22/2261 

4 22/2261 51/2۱3 55/1۱21 46/1225 32/1125 

5 32/1125 14/1۱6 32/1125 46/1225 ۱ 

  3/6422 5۱۱۱ 31/1422  مجموع
 

شود چقدرش مال بهره است و  ت میبرای محاسبه میزان بهره قسط اول )یا دوم ...( و اینکه مبلغی که در این قسط پرداخ

چقدرش اصل وام. ابتدا مبلغ مانده ابتدای دوره را در درصد بهره دوره )ماهانه، سه ماه، شش ماه و ...( ضرب کرده و میزان بهره 

کنیم حاصل میزان بازپرداخت اصل وام در آن قسط  کنیم سپس میزان بهره را از کل مبلغ قسط کم می آن قسط را حساب می

 ت. اس

بار  mدرصد که هر سال  12های رهنی و مستهلک شوند وام دهنده یک نرخ سود اعالم میکند مثال  نکته مهم : در محاسبه وام

 بار )ماهانه(. ابتدا سود موثر ساالنه را حساب میکنیم.  12مرکب میشود مثال 
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را از فرمول فوق به صورت معکوس حساب کنیم. تا از فرمول ارزش فعلی اقساط مساوی استفاده پس باید سود اعالم شده 

 کنیم. 

 فرمول ارزش اقساط مساوی:

   
عامل ارزش فعلی  

 
)     

   
 

      

 
         

   مهم: در فرمول فوق )***( باید 

 
 قرار دهیم.  rرا به جای   

   . حال با استفاده از فرمول )*( می آییم  62/12حساب کردیم شد را ل سود موثر ساالنه یعنی مرحله او

 
 را حساب میکنیم  

        (  
   

 
)
 
   {         

    
 }             

   

  
    – 1 

   
   

   
 % 0.1  یا         

   % یا همین  1/۱حاال در فرمول )***( عدد 

 
 . اشتباه نکنید!!!دهیممی قرار  rرا به جای    
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گذاری: ارزش فعلی خالص و سایر معیارهای ارزیابی سرمایهجلد اول فصل هفتم  

ها که ترین اقدام این شرکتگذاری متفاوتی را پیش رو داشته باشند. کوچکهای سرمایهها و پروژهها ممکن است طرحشرکت

ترین وظیفه مدیر مالی این تواند آینده شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. مهمبه اجرایی شدن یا نشدن یک پروژه شود، می منجر

گذاری متفاوت را بررسی کند و مفید و غیرمفید بودن آن را مشخص نماید. در ادامه برخی از ای سرمایههاست که پروژه

 گیرد، تبیین خواهد شد. مورد استفاده مدیران مالی قرار میها گذاریروشهایی که برای ارزیابی سرمایه

 

 راهبری دارایی هاتخصیص    بودجه بندی سرمایه ای 

 ای را فرایند جستجوی طرح های سرمایه گذاری که ارزش فعلی خالص آنها مثبت است تلقی کرد. بندی سرمایه میتوان بودجه

 :نظرات ساموئل ویور

 مرحله ای استفاده میکنند.  3ای بودجه بندی سرمایه ای از یک روش اغلب شرکت های بزرگ بر – 1

 برنامه ریزی / بودجه بندی ، ارزیابی و بازنگری 

  .کیفیت تجزیه و تحلیل مخارج سرمایه ای به کیفیت مفروضات و اطالعات مورد استفاده بستگی دارد – 2

معموال جریانات  .بود حاشیه سود )صرفه جویی در هزینه( هستندجریانهای نقدی تفاضلی، اصوال نتیجه افزایش فروش یا به – 3

 مهندسی بدست آورد.  نقدی تفاضلی را میتوان از تحقیقات بازاریابی یا مطالعات

  

 ارزش فعلی خالص 
های آن باشد. نهگذاری انتخاب کنند که ارزش بازار آن، بیشتر از هزیهایی را برای سرمایهطبیعتاً سرمایه گذاران تمایل دارند گزینه

 های آن باشد. کند که ارزش فعلی درآمدهای آن بیشتر از ارزش فعلی هزینهگذاری را انتخاب میلذا مدیر مالی یک نوع سرمایه

گذاری و بهای تمام شده آن است. به عبارت دیگر، ارزش فعلی خالص ارزش فعلی خالص، تفاوت بین ارزش بازار یک سرمایه

شود. فرض کنید که قرار است جش میزان ارزشی که اکنون در اثر پذیرش یک پروژه، ایجاد یا افزوده میبرای سن معیاری است

دالر درآمد داشته باشد و  2۱۱۱۱بینی شما این است که این پروژه ساالنه اندازی کنید. پیشیک کارگاه تولید کود طبیعی را راه

سال متوقف شود و ارزش  2ر هر سال باشد. اگر فرض کنیم که پروژه بعد از دالری د 14۱۱۱اندازی این پروژه مستلزم هزینه راه

گذاری سرمایه دالر باشد، آیا این 3۱۱۱۱اندازی اولیه پروژه نیز دالر باشد، در صورتی که هزینه راه 2۱۱۱اسقاط تجهیزات آن 

واهیم از روش ارزش فعلی خالص این مساله درصد در نظر بگیریم( اگر بخ 15زار را امناسب است؟ )با فرض اینکه نرخ تنزیل ب

درصد تنزیل کرده و به زمان حال بیاوریم. در  15های نقدی خروجی و ورودی را با نرخ تنزیل را حل کنیم، باید تمام جریان

 خواهیم ارزش فعلی پروژه را محاسبه کنیم. حقیقت می

توانیم دالر است، می 2۱۱۱خالص داریم و سال آخر این مبلغ دالر جریان نقدی ورودی  6۱۱۱از آنجا که ساالنه به طور خالص 

 سال و از فرمول ارزش آتی ساده نیز برای سال آخر استفاده کنیم: 2از فرمول اقساط مساوی برای 
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 دالر است داریم:  3۱۱۱۱از آنجا که وجه خروجی شرکت در سال اول 

2222-  =27572  +03333 - = NPV 

 نشان دهنده ارزش فعلی خالص پروژه است.  NPVکه در این معادله 

گذاری مناسب نیست. چرا که ارزش فعلی پروژه منفی است. اصوالً هرگاه در روش ارزش فعلی خالص، ارزش فعلی این سرمایه

کنیم که ارزش فعلی خالص باشد. فقط زمانی آن پروژه را انتخاب میخالص منفی شود، اتخاذ آن پروژه مقرون به صرفه نمی

 تفاوت هستیم( مثبت باشد )در حالتی که ارزش فعلی خالص صفر باشد، نسبت به انتخاب یا عدم انتخاب، بی
 

 روش دوره بازگشت )نوعی معیار سربه سری است(
کشد تا ل میدر این روش دوره بازگشت سرمایه مورد توجه است. به طور کلی، دوره بازگشت سرمایه مدت زمانی است که طو

دالر پرداخت کنید.  5۱۱۱۱ای باید در ابتدای شروع کار، اندازی پروژهگذاری اولیه بازیافت شود. مثالً فرض کنید برای راهسرمایه

دالر، در انتهای سال سوم،  2۱۱۱۱ر، در انتهای سال دوم، الد 3۱۱۱۱پس از اجرای این پروژه، در انتهای سال اول درآمد شما 

دار خواهد بود. حال اگر بخواهیم دوره بازگشت سرمایه را حساب کنیم باید بگوییم در  4۱۱۱۱انتهای سال چهارم،  و در 1۱۱۱۱

دالر است و این مبلغ بعد از دو سال به  5۱۱۱۱این پروژه دوره بازگشت سرمایه دقیقاً دوسال است چرا که هزینه اجرای پروژه 

دالر( اگرچه ممکن است  2۱۱۱۱دالر و در انتهای سال دوم  3۱۱۱۱انتهای سال اول  گردد. )درگذار بر میطور کامل به سرمایه

گذاری را در نظر بگیرید که هزینه اولیه آن های دوره بازگشت سرمایه عددی کسری باشد. مثالً یک نوع سرمایهدر برخی مثال

الر درامد داشته باشد. دوره بازگشت سرمایه در این د 4۱۱دالر و در انتهای سال دوم  4۱۱دالر باشد که در انتهای سال اول  6۱۱

گذاری برابر سرمایه
2

1
دالر  2۱۱دالر آن در سال اول برگشت داده میشود. باقیمانده  4۱۱دالر اولیه،  6۱۱زیرا از است. سال  1

   است که می شود: 

   
 

 

 
عدد دوره بازگشت باید آن را به صورت عدد توجه داشته باشید که در صورت رند نشدن سال.  

کنیم که احتماال در چه کسری از سال مثالً در این مثالمخلوط )عدد صحیح به همراه کسر( بنویسیم. با این کار مشخص می
2

1  ،

ذیریم که دوره بازگشت سرمایه آن پگذاری را میگردد. در دوره بازگشت سرمایه، زمانی یک سرمایهچه مقدار از سرمایه بر می

است. البته این در اینجا  (هایی که قبالً معین شده است کمتر باشد. در حقیقت این روش نوعی معیار )سر به سریاز تعداد سال

 کند. بیشتر نقطه سر به سری حسابداری را محاسبه می

هایی که پر گیرید و از جانب دیگر پروژهر نمیمشکل اساسی روش دوره بازگشت این است که ارزش زمانی پول را در نظ

ریسک یا کم ریسک باشند، دارای شانس قبولی یکسانی هستند. همچنین تاثیر وجوه ورودی شرکت بعد از مدت زمان تعیین 

 این روش ممکن است به اشتباه ما را به سمت سرمایهگیرد. شده برای دوره بازگشت نیز در این روش مورد توجه قرار نمی

 در آن منفی است سوق دهد.  NPVگذاری کوتاه مدت که 
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های کوچک و ... به کار با این همه، این روش به دلیل سادگی محاسبات و هزینه اجرایی پایین برای اتخاذ تصمیم در مورد پروژه

های تجاری حائز اهها و بنگرود. ضمن اینکه تمرکز این روش بر بازگشت سرمایه است که این نکته برای برخی از شرکتمی

 اهمیت است. 

 

نقدینگی میشود که برای شرکتهای کوچک  به سرمایه گذاری کوتاه مدت سبب توجه به الف (سادگی    ب ( به دلیل توجهمزایا: 

 .ورودی را کاهش میدهد جریان نقدیمهم است  ج (عدم اطمینان 

گذاری مورد در بودجه بندی سرمایه ای یعنی تاثیر سرمایه  به سوال اصلی روش دوره بازگشت سرمایه نپرداختنمهمترین ایراد 

 نظر بر ارزش سهام است.

 

 جدول مزایا و معایب روش دوره بازگشت سرمایه

 معایب مزایا

 .ارزش زمانی پول را نادیده میگیرد – 1 .درک آن آسان است – 1

عدم قطعیت جریان های نقدی دورتر را تعدیل  – 2

 .میکند

ادی برای تعیین مدت زمان مطلوب وجود مبنای اقتص – 2

 .ندارد

     جریانات نقدی که پس از دوره بازگشت سرمایه اتفاق  – 3 .به نقدینگی گرایش دارد – 3

 .می افتد را نادیده میگیرد

و توسعه و ای بلند مدت مانند پروژه های تحقیق هپروژه  – 4

 .میکندپروژه های جدید را رد 

 

 

 DPPتنزیلی روش دوره بازگشت 

ترین مشکل دوره بازگشت سرمایه، یعنی همان عدم در نظر گرفتن ارزش زمانی پول، برطرف شدود.  در این روش سعی شده مهم

شود. بدر اسداس   گذاری اولیه برابر میدوره بازگشت تنزیلی طول مدت زمانی است مجموع جریانات نقدی تنزیل شده با سرمایه

هدایی کده قدبالً    شود که دوره بازگشت تنزیلی آن از تعداد سالگذاری زمانی پذیرفته میسرمایه قاعده دوره بازگشت تنزیلی، یک

دالری در ابتددای سدال    3۱۱گذاری وجود دارد که مستلزم پرداخت معین شده است، کمتر باشد. فرض کنید یک فرصت سرمایه

هدای نقددی بدا ندرخ     ان نقدی ورودی دارد که این جریدان دالر جری 1۱۱سال، به ازای هر سال  5اول است. این پروژه در انتهای 

شوند. برای استفاده از روش دوره بازگشت تنزیلی باید ابتدا همه جریانات نقدی را تنزیدل کدرده و ارزش   درصد تنزیل می 5/12

 فعلی آنها در حال حاضر را محاسبه کنیم. )جدول زیر(
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 الس
 جریان نقدی تجمعی جریان نقدی

 تنزیل شده تنزیل نشده تنزیل شده تنزیل نشده

1 1۱۱ 25 1۱۱ 25 

2 1۱۱ 25 2۱۱ 162 

3 1۱۱ 2۱ 3۱۱ 232 

4 1۱۱ 62 4۱۱ 3۱۱ 

5 1۱۱ 55 5۱۱ 355 

 

گدردد و اگدر از روش   سال بر می 4کنید، اگر از روش دوره بازگشت تنزیلی استفاده کنیم، سرمایه بعد از همانطور که مشاهده می

هدای نقددی بعدد از    گردد. اگرچه در این روش هم، جریانسال بر می 3ساده استفاده کنیم، سرمایه بعد از دوره بازگشت سرمایه 

شود و تعیین زمان مورد قبول نیز مشکل است، اما از آنجا که در دوره بازگشت تنزیلدی، ارزش  بازگشت سرمایه نادیده گرفته می

رسد. در حقیقت این روش به ندوعی حدد وسدط بدین روش دوره     ه نظر میتر بشود این روش، دقیقزمانی پول در نظر گرفته می

 بازگشت معمولی و روش ارزش فعلی خالص است.  

 

 یجدول مزایا و معایب روش دوره بازگشت تنزیل

 معایب مزایا

 .ارزش زمانی پول را در نظر میگیرد – 1
ممکن است پروژه هایی را که ارزش فعلی خالص آنها  – 1

 .ندمثبت است رد ک

 .مبنایی اقتصادی برای تعیین مدت زمان قابل قبول ندارد  2 .درک آن ساده است – 2

پروژه هایی را که ارزش فعلی خالص برآورد آنها  - 3

 .منفی است رد میکند

     جریانات نقدی که پس از دوره بازگشت تنزیل اتفاق – 3

 می افتد نادیده گرفته میشود.

 .دبه نقدینگی گرایش دار – 4
پروژه های بلند مدت مثال پروژه های تحقیق و توسعه و  – 4

 .پروژه های جدید را رد میکند
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 AARمیانگین بازده حسابداری 
ای است. تعاریف مختلدف زیدادی بدرای    بندی سرمایههای بودجههای اتخاذ تصمیممیانگین بازده حسابداری، یکی دیگر از روش

 توان آن را به صورت زیر تعریف کرد:دارد. به هرحال، میمیانگین بازده حسابداری وجود 

                       .          میانگین سود حسابداری                

        گذاریمیانگین ارزش دفتری سرمایه   

 تعریف خاص مدنظر ما در این فصل، به شرح زیر است:  

 میانگین سود خالص      

 میانگین ارزش دفتری     

دالر به عنوان اجاره پرداخت کنیدد. اگدر خدالص سدود      5۱۱۱۱۱سال آتی  5ای دارید، که باید برای فرض کنید قصد اجاره مغازه

دالر  – 5۱۱۱۱دالر، سدال چهدارم صدفر دالر و سدال پدنجم       5۱۱۱۱دالر، سال سوم  15۱۱۱۱دالر، سال دوم  1۱۱۱۱۱سال اول 

 باشد، با استفاده از این روش داریم:  

توانیم با لغدو قدرارداد آن را پدس بگیدریم،     ایم و میای که پرداخت کردهنگین ارزش دفتری این دارایی از آنجا که ارزش اجارهمیا

دالر است و در انتهای سال پنجم کده بده انتهدای دوره رسدیدیم،      1۱۱۱۱۱دالر است. این مبلغ برای انتهای سال چهارم  5۱۱۱۱۱

 ارزش دفتری آن عبارت است از:  ارزش آن صفر است. یعنی میانگین 

250000
2

0500000


 

 میانگین سود خالص آن نیز عبارت است از:  

50000
5

)50000(050000150000100000


 

 بنابراین میانگین بازده با: 
   میانگین سود خالص            53333                           

 میانگین ارزش دفتری        253333                

شود که میانگین بدازده حسدابداری آن از میدانگین    گذاری زمانی پذیرفته میبراساس قاعده میانگین بازده حسابداری، یک سرمایه

 بازده حسابداری مورد قبول بیشتر باشد.  

شدود و ندرخ حاصدل از ایدن روش، یدک ندرخ       مشکل این روش این است، که در این روش، ارزش زمانی پول نادیده گرفته می

 سابداری است. از طرف دیگر معیار دقیق و واضحی برای محاسبه نرخ بازده میانگین مورد قبول در دسترس نیست.  ح

 

 

 

AAR         2/3  =              =                                 =  

= AAR 

 =AAR 
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 جدول مزایا و معایب روش میانگین بازده حسابداری

 معایب مزایا

 محاسبه آن ساده است. – 1
چون ارزش زمانی پول را در نظر  .نرخ بازده واقعی نیست – 1

 نمیگیرد.
 

اطالعات مورد نیاز برای محاسبه آن معموال در  – 2

 دسترس است.

از یک نرخ اختیاری بعنوان نرخ بازده مورد قبول استفاده  – 2

 میشود.

برمبنای ارزش های حسابداری )دفتری( محاسبه میشود نه  – 3

بر مبنای جریانات نقدی و ارزش های بازار )مولفه های  مورد 

 نظر بودجه بندی سرمایه ای(

 

 )نام دیگر نرخ بازده جریانات نقدی تنزیل شده( - IRRنرخ بازده داخلی 
ای را در های پروژه را خالصده کندد. مدثالً پدروژه    کنیم یک نرخ بازده خاص بیابیم که ویژگیبا تعیین نرخ بازده داخلی، سعی می

درصدد   1۱دازد. نرخ بازده داخلدی ایدن مثدال    پردالر می 11۱دالر است و پس از یک سال  1۱۱نظر بگیرید که هزینه اجرای آن 

گذاری مناسب خواهد بود. نرخ بازده داخلدی یدک   درصد باشد، این سرمایه 1۱است. حال اگر نرخ بازده مورد توقع شما کمتر از 

 گذاری برابر صفر باشد. مثالً در این جا داریم:  آن سرمایه  NPVگذاری، نرخی است که در آن سرمایه

0
)1(

110
100 




r
NPV 

 r=0.1صدق کند یعنی  (↑)نرخ بازده داخلی این پروژه نرخی است که به ازای آن این معادله

نرخ بازده داخلی یک پروژه: نرخ بازدهی است که اگر از آن به عنوان نرخ تنزیل استفاده کنیم، ارزش فعلی خالص برابر با صدفر  

رخ بازده داخلی آن از نرخ بازده مورد توقدع بیشدتر باشدد. در غیدر ایدن      شود که نشود. پس یک پروژه در صورتی پذیرفته میمی

 شود.  صورت پروژه رد می

برابدر    NPVنرخ بازده داخلی یک پروژه نرخ بازدهی است که اگر از آن به عنوان ندرخ تنزیدل اسدتفاده کندیم ،     به عبارت دیگر 

 صفر میشود.  
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 اده شده است:  در نمودار زیر، این مسئله به خوبی نمایش د

 

 

باشد آیا سرمایه گذاری میکنیدد   %rرا محاسبه کنید و سوال پرسید اگر نرخ بازده مورد توقع  IRRاگر مسئله خواست که نکته: 

حساب کرده اگر مثبت شد میگوییم سرمایه گذاری میکنیم اگدر منفدی شدد میگدوییم سدرمایه گدذاری         rرا با  NPVابتدا  ؟یا نه

 IRRصدفر شدود همدان     NPVصفر شود. آن عددی کده بده ازای آن    NPVرا کم و زیاد میکنیم تا  rرمول نمیکنیم . پس در ف

 است.

 

 به یک نیجه منجر میشود؟ IRRو  NPVآیا استفاده از 

 در صورت دو شرط زیر بله.  

 مثبت باشد.  جریانات نقدی پروژه متوازن باشد. یعنی اولین جریان نقدی منفی و جریان های نقدی سالهای بعد  – 1

 پروژه مستقل باشد. – 2

 

 اشکاالت روش نرخ بازده داخلی 
شویم. مثالً فدرض  گذاری نامتعارف باشند، در روش نرخ بازده داخلی با مشکل مواجه میهای نقدی یک سرمایهزمانی که جریان

دالر  155این پدروژه در سدال اول    دالر است. جریان نقدی ورودی 6۱کنید در حال بررسی یک پروژه هستیم که هزینه اولیه آن 

شود. حال اگر بخواهیم نرخ بازده داخلی این پروژه را محاسدبه کندیم،   دالر هزینه تعمیر ادوات پروژه می 1۱۱است. در سال دوم 

 شود.  باید نرخی را بیابیم که ارزش فعلی خالص پروژه در آن نرخ، برابر صفر می

0
)1(

100

1

155
60

2










rr
NPV 
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 رسیم:  روش آزمایش و خطا به جدول زیر می با استفاده از

NPV نرخ تنزیل )درصد( دالر 

5- ۱ 

24/1- 1۱ 

22/۱- 2۱ 

۱6/۱ 3۱ 

31/۱- 4۱ 

درصد است  3۱درصد و  2۱شود. نقطه اول، جایی بین صفر می NPVکنید، در دو نقطه، همانطور که در جدول باال مشاهده می

صد است. اگر به طور دقیق محاسبه کنیم، دو نرخ بازده داخلدی بدرای ایدن پدروژه بده      در 4۱درصد و  3۱و نقطه دوم جایی بین 

درصد. معنی این اعداد این است که با افزایش نرخ تنزیل، ارزش فعلدی خدالص ابتددا     r= 25درصد و  r=  3/33آوریم،دست می

-می های چندگانهبازده داخلی، مشکل نرخ شود. چنین مشکلی را در نرخیابد، سپس کوچکتر شده و مجدداً منفی میافزایش می

گیری کرد. چرا که مدثالً در ایدن مثدال اگدر     برای این پروژه تصمیم تواننامند که با استفاده از روش معمول نرخ بازده داخلی نمی

لی خدالص پدروژه   توانیم این پروژه را قبول کنیم چرا که در این نرخ ارزش فعدرصد نرخ بازده مورد توقع ما باشد، نمی 1۱نرخ 

کند را به دست آوریدم  توانیم با استفاده از روش تعیین عالمت، تعداد دفعاتی را که نرخ بازده داخلی تغییر میمنفی است. البته می

گیری کنیم. در این مثال اگر ندرخ  های تنزیل که در آن ارزش فعلی خالص مثبت است، تصمیمای از نرخو با به دست آوردن بازه

درصد باشد، انتخاب این پروژه مقرون به صرفه است. چدرا کده در ایدن بدازده، ارزش فعلدی       3/33تا  25ورد توقع ما بین بازده م

 خالص مثبت است.  

حداکثر تعداد نرخهای بازده داخلی برابر است با تعداد دفعاتی که عالمت جریانات نقدی از مثبدت بده منفدی یدا بدالعکس تغییدر       

درصد بزرگتر است برابر تغییر تعداد عالمتهاست یدا اخدتالف آن بدا تعدداد تغییدر       1۱۱ده داخلی که از میکند تعداد نرخ های باز

است. و اگر دو تغییر عالمدت   1، یا 3، 5ها  IRRتغییر عالمت وجود داشته باشد تعداد  5مثال اگر است. عالمتها یک عدد زوج 

 یا صفر است. 2وجود داشته باشد 

 

 ه الجمع های مانعگذاریسرمایه
فرض کنید در انتخاب بین دو پروژه مخیر هستیم. در این صورت یا باید پروژه الف و یا پروژه ب را انتخاب کنیم. در این حالت 

کنیم که نرخ بازده باالتری دارد. چرا که ممکن است نرخ بازده باالتری داشته باشد، اما ای را انتخاب میتوانیم بگوییم، پروژهنمی

خالص آن کمتر باشد. لذا باید به سراغ ارزش فعلی خالص برویم و از ارزش فعلی خالص استفاده کنیم. در حقیقت  ارزش فعلی

 شود. ای که در نرخ بازده مورد انتظار، ارزش فعلی خالص باالتری دارد پذیرفته میاز بین دو پروژه مانعه الجمع، پروژه

تواند گمراه یا چند پروژه که انتخاب یکی مستلزم عدم انتخاب بقیه است می استفاده از نرخ بازده داخلی در انتخاب بین دو

را برای نرخ های بازده مختلف حساب کرده و آن گزینه را انتخاب میکنیم که در نرخ بازده  NPVدر این حالت کننده باشد. 

 باالتر دارد.   NPVمورد نظر 
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 ارند: اشکاالت روش نرخ بازده داخلی بدین قربه طور خالصه 

محاسبه بازده سرمایه گذاری چند درصد است؟ )بسیار مشکل   جریانات نقدی در یک سرمایه گذاری نامتعارف باشد  –الف 

 خواهد شد (

 نرخ بازده داخلی بدست آمده گمراه کننده میشود.   بخواهیم دو پروژه را مقایسه کنیم  –ب 

 

 محاسبه نرخ بازده داخلی مشترک 
شترک، نرخی است که در آن ارزش فعلی خالص دو پروژه یکسان باشند. با استفاده از این تعریف برای نرخ بازده داخلی م

محاسبه نرخ بازده مشترک دو پروژه باید معادله ارزش فعلی خالص آنها را با نرخ مجهول مساوی هم قرار دهیم و نرخ مجهول 

 ت. را به دست آوریم. این نرخ، همان نرخ بازده داخلی مشترک اس

 مثال:

 دو سرمایه گذاری مانعه الجمع زیر را در نظر بگیرید . نرخ مشترک این دو پروژه چند درصد است؟

 Bسرمایه گذاری  Aسرمایه گذاری  سال

۱ 4۱۱- 5۱۱- 

1 25۱ 32۱ 

2 22۱ 34۱ 

 را حساب میکنیم. NPV (B-A)ابتدا 

 B-Aسرمایه گذاری  سال

۱ 1۱۱-     (4۱۱-5۱۱) 

1 2۱         (25۱-32۱) 

2 6۱         (22۱-34۱) 

 

 

                
  

   
  

  

      
         

 

 دالر و ...  2۱برابر  B-Aبازگشت  1دالر اختالف سرمایه گذاری داریم. در سال  B-A  ،1۱۱در سال صفر برای 
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 :اینگونه است NPV(A-B)قت کنید . مثال برای ها د برای هر نمونه دیگر محاسبه ها همینگونه است. فقط به عالمت

 A-B سال

۱ +100 

1 -70 

2 -60 

 

 جدول مزایا و معایب روش نرخ بازده داخلی

 معایب مزایا

ارتباط نزدیکی با ارزش فعلی خالص دارد و عموما  – 1

این دو روش به نتایج یکسانی برای تصمیم گیری منتهی 

 میشوند.

نقدی نامتعارف، ممکن  در صورت وجود جریانات – 1

 است نتیجه آن، جواب چندگانه باشد یا جواب نداشته باشد.

درک آن ساده و انتقال اطالعات یک پروژه با استفاده  – 2

 از آن آسان است.

های مانعه الجمع  ممکن است در مقایسه سرمایه گذاری – 2

 به تصمیمات نادرست منجر شود.

 

 ه هزینه نسبت منفعت ب PI -شاخص سودآوری 

باشد. شاخص سودآوری از تقسیم ارزش ها میهای مورد استفاده در ارزیابی پروژهشاخص سودآوری نیز یکی دیگر از روش

دالر باشد و ارزش  2۱۱گذاری آید. مثالً اگر هزینه اولیه یک سرمایهگذاری اولیه به دست میفعلی جریانات نقدی آتی بر سرمایه

1.1دالر باشد، شاخص سودآوری برابر است با:  22۱ن فعلی جریانات نقدی آتی آ
200

220
 

گذاری شما خواهد بود. دالر ارزش سرمایه 1/1گذاری گوید که به ازای یک دالر سرمایهشاخص سودآوری در این مثال به ما می

عاید شما خواهد شد. توجه به این  گذاری در صورت اجرای این طرحدالر ارزش به ازای هر یک دالر سرمایه 1/۱یا اینکه 

نکته مهم است که وقتی مقدار این شاخص از یک بیشتر باشد به معنی مثبت بودن شاخص ارزش فعلی خالص است و اگر از 

 یک کمتر باشد یعنی ارزش فعلی خالص کمتر از یک است. 

دالر باشد ولی شاخص سودآوری  5برابر  Aسرمایه گذاری  NPVدالر و  5۱برابر   Bسرمایه گذاری   NPVنکته مهم: اگر 

A  و شاخص سودآوری  2برابرB  باشد،  5/1برابرB  ارجح است چونNPV .باالتری دارد 
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 جدول مزایا و معایب شاخص سودآوری

 معایب مزایا

ارتباط نزدیکی با ارزش خالص فعلی دارد، عموما این  – 1

دو روش به نتایج یکسانی برای تصمیم گیری منتهی 

 شوند. می

ممکن است در مقایسه سرمایه گذاری های مانعه الجمع  – 1

 به تصمیمات نادرست منجر شود. 

درک آن آسان است و اطالعات مربوط به یک پروژه را  – 2

 به راحتی منتقل میکند. 

در شرایطی که وجوه موجود برای سرمایه گذاری  – 3

 محدود است این روش میتواند مفید باشد. 
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 هایی از تاریخ بازار سرمایه: درسجلد دوم ل اولفص

 دو درس تاریخ بازار سرمایه 

 به طور متوسط دارایی های ریسکی یک صرف ریسک دارند. به عبارت دیگر در ازای پذیرش ریسک پاداش وجود دارد.  – 1

 اش بالقوه بیشتر، ریسک هم بیشتر.نرخ بازده مورد انتظار به میزان ریسک سرمایه گذاری بستگی دارد. یعنی هر چه پاد – 2

 

 هابازده

 بازده به صورت دالر 
ای است گوییم. این بازده معموالً دو جزء دارد: جزء اول آن بازدهمعموالً با خرید یک دارایی، فواید حاصل از آن را بازده آن می

سود و یا درآمد آن دارایی است. )باال رفتن یا  ای است که ناشی ازکه ناشی از باال رفتن قیمت دارایی است و جزء دوم آن بازده

 پایین آمدن سهم.(

 منفعت )زیان( سرمایه ای + سود تقسیمی = کل بازده به صورت دالر

 بازده کل + سرمایه گذاری اولیه = مجموعه وجه نقد پس از فروش سهم

 

دالر برسد،  12۱سود بدهد و قیمت سهم نیز به  دالر 1۱دالر بخرید و بعد از یک سال به شما  1۱۱مثالً اگر سهمی را با قیمت 

ای )یعنی بازده ناشی از افزایش قیمت دارایی( گذاری دو بازده حاصل شده است، اول بازده ناشی از منفعت سرمایهاز این سرمایه

ر سود تقسیمی دال 1۱دالری است که قیمت سهام باال رفته است و دوم بازده ناشی از تقسیم سود است که همان  2۱که همان 

گذاری حاصل شود. یعنی کل بازده شما به خاطر این سرمایهاست که بعد از یک سال توسط شرکت به دارنده سهام پرداخت می

توان به دو صورت نشان ای است. حال این بازده را میمجموع بازده ناشی از تقسیم سود و بازده ناشی از منفعت یا زیان سرمایه

اما نوع دوم  1۱+ 2۱=  3۱دهیم. که در مثال باال بازده دالری ما برابر است با را به صورت ساده و دالر نشان میداد. یا این بازده 

گذاری اولیه یا همان هزینه خرید سهام )در این مثال( است. که بازده نشان دادن بازده، نشان دادن آن براساس درصدی از سرمایه

 شود: درصدی برای این مثال می

2.0
100

100120


 

 ای )افزایش ارزش سرمایه( است. درصد که بازده درصدی ناشی از منفعت سرمایه 2۱یا همان 

1.0
100

10
 

توان این دو را باهم جمع کنیم و بازده درصدی کدل را بده   درصد که بازده ناشی از سود تقسیمی است. در نهایت می 1۱یا همان 

 1/۱+  2/۱=  3/۱ دست بیاوریم:  

 گذاری است.  درصد که بازده درصدی کل سرمایه 3۱یا همان 
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بازده درصدی   
سود تقسیمی پرداختی طی سال   تغییر در ارزش بازار سهم طی سال 

ارزش بازار سهم در ابتدای سال
 

 

 مثال 

بازده درصدی      
     

   
     

 

 

بازده درصدی     
سود تقسیمی پرداختی طی سال انپای سال   ارزش بازار سهم در 

ارزش بازار سهم در ابتدای سال
 

 مثال  

بازده درصدی      
      

   
 همان عامل ارزش آتی       

 

 های متفاوت )تجربه تاریخی( گذاریمقایسه نرخ بازده سرمایه

تقیم دارد. برای بحث در این مورد گذاری رابطه مسگذاری وجود دارد با بازده آن سرمایهعموماً مقدار ریسکی که در یک سرمایه 

 شوند را در نظر گرفتیم: پنج دسته از اوراق بهاداری را که در بازار داد و ستد می

 های کانادایی  سهام عادی شرکت (1

 های آمریکایی  سهام عادی شرکت (2

 های کوچک  سهام شرکت (3

 اوراق قرضه بلند مدت   (4

 اوراق خزانه دولت کانادا   (5

رسیم کده عمومداً بدازده سدهام عدادی      های متمادی به این نتیجه میذاری در هریک از این اوراق در سالگبا بررسی روند سرمایه

باالتر از اوراق خزانه و اوراق قرضه بوده است. اما چرا با این حال در اوراق خزانه یا اوراق قرضه کده بده مراتدب سدود کمتدری      

گیرد؟ دلیل این امر این است که اگر چه بازده ایدن اوراق از سدهام کمتدر    یهایی با حجم باال صورت مگذاریاند نیز سرمایهداشته

کند در صدورتی  شود و تغییر نمیاست، اما این اوراق در بازدهی نوسان کمتری دارند و عموماً بازده آنها با نرخ ثابتی پرداخت می

اق خزانده بده دلیدل ثابدت و تضدمینی بدودن سدود        که بازده سهام ممکن است دارای افت و خیزهای فراوانی باشد، اما بدازده اور 

کند. لذا بازده ناشی از اوراق بهادار، اگرچه کمتر است، اما از ثبات و اطمینان بیشتری برخوردار است. اینک پرداختی تغییری نمی
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احتمدال بیشدتری در   توان مفهوم ریسک را مطرح کرد. یعنی هرچه نوسان بازده اوراق بهادار بیشتر باشد، به معندای دیگدر بدا    می

های اوراق مختلف بدازار توجده کندیم، هرچده     قیمت آن افت و خیر اتفاق بیافتد، ریسک آن ورقه بهادار بیشتر است. اگر به بازده

 ریسک یک ورقه بهادار بیشتر باشد، بازده بیشتری دارد و بالعکس.  

میانگین اسمی نام دارد چون با  ،داد آنها میکنیم. این میانگینها را با هم جمع کرده و تقسیم بر تع ها: تمامی بازده میانگین بازده

اند. برای تعدیل بازده با تورم، نرخ تورم را از نرخ بازده اسمی کم میکنیم تا به بازده واقعی ساالنه  توجه به تورم تعدیل شده

 برسیم.

 نرخ بازده اسمی = نرخ بازده واقعی -نرخ تورم 

 

 صرف ریسک 

تدوان بددون   گدذاری شدود، مدی   یک نرخ بازده بدون ریسک وجود دارد. یعنی اگر در دارایی بدون ریسک سرمایهعموماً در بازار 

متحمل شدن هرگونه ریسکی، درآمد معهود از آن دارایی را به دست آورد. در بازارهای آمریکا و کانادا، نرخ بدون ریسک همدان  

شد. اما اوراق بهادار دیگر معموالً به دلیل ریسک بیشتر نرخ بازده بداالتری  باداری است که بازده آن تضمینی مینرخ اوراق خزانه

شدود.  دارند. برای محاسبه بازده اضافی یک نوع خاص از اوراق بهادار با اوراق بهادار بدون ریسک از صرف ریسک استفاده مدی 

ریسک در بازار اسدت. صدرف ریسدک     در حقیقت صرف ریسک تفاضل بین بازده یک دارایی ریسکی با بازده یک دارایی بدون

آورد. مدثالً اگدر ندرخ    گذاری در یک دارایی ریسکی به دست مدی ای است که سرمایه گذار به خاطر پذیرش ریسک سرمایهجایزه

درصد باشد، صرف ریسک این شرکت برابدر اسدت بدا تفاضدل      12درصد و نرخ بازده سهام شرکت )الف(  6بازده بدون ریسک 

درصد سود اضافی بر نرخ سود بدون ریسک این اسدت   12درصد. مفهوم این  12شود بازده بدون ریسک که میاش با نرخ بازده

درصد سود اضافی بر نرخ سدود بددون ریسدک     12گذار به دلیل پذیرش ریسک یک دارایی ریسکی، مستحق دریافت که سرمایه

 گذار ضرر هم بکند.  حاصل نشود، بلکه سرمایهدرصد  12است که البته ممکن است به دلیل ریسکی بودن نه تنها این 

  از نرخ بازده بدون ریسک بعنوان نرخ بازده مبنا استفاده میشود.

 دار = صرف ریسک بازده سرمایه گذاری ریسک –بازده سرمایه گذاری بدون ریسک 

 معموال اوراق خزانه( –)مبنا                             
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 تاریخی واریانس و انحراف معیار 
در بخش قبل میانگین بازده را حساب کردیم. محاسبه واریانس و انحراف معیار تاریخی برای این است که بدانیم نوسانات بازده 

خود چقدر کم و زیاد میشود. هر چه میزان واریانس و انحراف معیار بزرگتر باشد پراکندگی بازده حول میانگین در طول تاریخ 

 میانگین بیشتر است.

کند. هرچه واریانس بزرگتر باشد، گیری میریانس، اصوالً میانگین مجذور اختالفات بین بازده واقعی و میانگین بازده را اندازهوا

ها های واقعی از میانگین بازده بیشتر است. همچنین هرچه واریانس یا انحراف معیار بزرگتر باشد، پراکندگی بازدهانحراف بازده

 کنیم: ها بستگی دارد. برای محاسبه واریانس تاریخی از روش زیر استفاده میبه واریانس به نوع دادهبیشتر است. نحوه محاس

درصد سود کرده است، میانگین  -5درصد و  3درصد  12درصد  1۱گذاری در چهار سال گذشته به ترتیب مثالً اگر یک سرمایه

درصد با  6ها را با میانگین به دست آوریم که بازده اول از بازدهدرصد. حال باید انحراف هر کدام  4ها برابر است با بازده

  -13و بازده چهارم  -1درصد، بازده سوم  2میانگین اختالف دارد. بازده دوم 

ها منهای یک حال باید برای محاسبه واریانس این انحرافات را به توان دو برسانیم و با هم جمع کنیم و نتیجه را بر تعداد بازده

 : م کنیمتقسی

   
009.0

14

13.001.008.006.0 2222




 

.09487.0009 که برای محاسبه انحراف معیار باید از این عدد جذر بگیریم   

توان انحراف و نوسان بازده را در اطراف میانگین نشان دهند درصد که این عدد می 42/5در این مثال انحراف معیار برابر است با 

 به صورت زیر است:  واریانسادار باشد. فرمول عمومی و معیاری برای ریسک اوراق به

 22

1

2 )(...)(
1

1
)( RRRR

T
RVar T 


 

 تعداد سالهایی است که بازده داریم.  Tبازده هر سال و  Rمیانگین بازده ها و  ̅ که 

 

      =    √=        √     انحراف معیار 

 

 .برای سرمایه گذاری مناسبتر است 1تفاده میشود. ضریب تغییرات از ضریب تغییرات برای مقایسه چند سرمایه گذاری اس

انحراف معیار

میانگین بازده ها
 ضریب تغییرات = 
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 توزیع نرمال 
شود، ای نامیده میهای تصادفی طبیعی، یک توزیع فراوانی خاص که توزیع نرمال یا منحنی زنگولهبرای بسیاری از انواع پدیده 

ال یک توزیع متقارن است. مزیت استفاده از توزیع نرمال این است که تنها با استفاده از میانگین و انحراف وجود دارد. توزیع نرم

شود. یعنی اگر فقط مقادیر میانگین و انحراف معیار را داشته باشید، برای توصیف توزیع به اطالعات بیشتری معیار توصیف می

 62احتمال قرار گرفتن یک عدد در دامنه یک انحراف معیار از میانگین، تقریباً نیاز نخواهید داشت. مثال در یک توزیع نرمال، 

 درصد است. نمودار توزیع نرمال به صورت زیر است:  55درصد و در فاصله دو انحراف معیار از میانگین 

 

 

1ơ± R  سال از آن  2سال،  3یعنی در هرR  1در دامنهơ± R  محدودهقرار میگیرد. و یک سال خارج از این 

2ơ ± R  سال از آن  15سال،  2۱یعنی در هرR   2در دامنهơ ± R  قرار میگیرد و یک سال خارج از این محدوده 

3ơ ± R   سال از آن  55سال  1۱۱یعنی در هرR  3در دامنهơ± R  سال خارج از این محدوده 1قرار میگیرد و 

در محددوده   3ơ ± Rانگین اسمی بازده ساالنه استفاده کندیم و دامنده   اگر در محاسبات از میانگین بازده واقعی ساالنه به جای می

 نرخ بازده اسمی = نرخ بازده واقعی( –) قبال گفتیم که:      نرخ تورم قرار گیرد آن سرمایه گذاری حتما مناسب است.مثبت 
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درصد است. با چند  15سرمایه گذاری نیز درصد است. انحراف معیار این  1۱سوال : میانگین بازده تاریخی سرمایه گذاری شده 

 % از سرمایه خود را از دست بدهید؟3۱درصد احتمال امکان دارد در سال آینده شما 

 

 .ابتدا منحنی توزیع نرمال را مطابق شکل رسم میکنیم

         احتمال
 

 
 

         احتمال
  

  
 

         احتمال
  

   
 

 های باال قرار میگرد؟         مایه در کدام یک از بازه% سر3۱از دست دادن 

)چون سوال احتمال از  مد نظر است     قرار دارد. از آنجا که احتمال خارج از دامنه      خارج از دامنه  -% 3۱

  می شود      و احتمال داخل  درصدی سرمایه را خواسته( 3۱دست دادن 

  
 کمتر برابر  و      ، پس احتمال دامنه  

 

 
 

 

  
 میشود )منحنی توزیع نرمال متقارن است( 

(     
  

   
  

 

  
  

  
 (    میشود احتمال خارج از    

 پس به احتمال 

  
 .% از سرمایه خود را از دست بدهید3۱ممکن است در سال آینده  

 

 

 

 

 

              -35%         -20% -5%    10        25%         40%  55% 
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 کارایی بازار سرمایه 
شود. در حقیقت هرچه های بازار به اطالعات جدیدی است که وارد بازار میواکنش قیمت موضوع بحث کارایی بازار سرمایه،

های تر باشد، بازار کاراتر است. چرا که در این بازار، قیمتتر و سریعها نسبت به ورود اطالعات جدید، دقیقواکنش قیمت

 اند. گذاری نشدهاشتباه قیمت های صحیحی هستند و اوراق بهادار به صورتاوراق بهادار معموالً قیمت

در یک بازار سرمایه کارا، قیمتهای فعلی تمامی اطالعات موجود را منعکس میکند. در یک بازار کارا بر مبنای اطالعات موجدود،  

 هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم قیمتهای فعلی خیلی باال یا پایین هستند.

 

 رفتار قیمت در بازار کارا 
 بندی کارا، نیمه کارا و غیر کارا در نظر بگیرید. ار را با سه طبقهسه نوع باز 

گذارد و قیمت سهم به سرعت تعدیل شده و به ار به سرعت در قیمت سهم اثر میشدر بازار کارا، اطالعات جدید، پس از انت

 رسد. یک حالت ثبات کامل می

شود و به یک عد از انتشار اطالعات جدید تقریباً به سرعت جابجا میدر بازار نیمه کارا، قیمت سهم یا هر عنصر بهادار دیگری، ب

 رسد؛ بلکه بعد از باال و پایین رفتن باالخره به نقطه تعادل و ثبات خود خواهد رسید. باره به نقطه تعادل نهایی نمی

رعت بسیار پایین و به صورت تدریجی در بازار غیرکارا، قیمت سهم یا هر ورقه بهادار دیگری بعد از انتشار اطالعات جدید با س

اخذ شده  fundamentals of corporate financeشود. در تصویر زیر، که از کتاب به نقطه تعادل و ثبات خود نزدیک می

است، روند تغییر قیمت در هر سه بازار به نمایش گذاشته شده است. )خط قرمز روند را در بازار کارا، نقطه چین آبی در بازار 

 دهد( مه کارا و خط چین سبز در بازار غیر کارا، نشان مینی

 

  

 

 

 

 

 

 

گذاری های مالی برابر صفر است. عاملی که موجب کارایی بازار میشود،  در یک بازار کارا، ارزش فعلی خالص تمام سرمایه

 گذاران است.  رقابت بین سرمایه
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 فرضیه بازارهای کارا 
اند. گذاری شدهاقالم آن بازار به صورت کامالً دقیق و براساس ارزش شناخته شده آن قیمت اگر یک بازار کارا باشد، یعنی همه 

های مالی برابر صفر است. چرا که اگر قیمت یک سهم یا ورقه بهادار گذاریدر یک بازار کارا ارزش فعلی خالص تمام سرمایه

اش باز خواهد رضه و تقاضا، قیمت آن به حالت اصلیهای نقدی آن بیشتر یا کمتر باشد، براساس قانون عنسبت به جریان

-گشت. چرا که اطالعات اوراق بهادار در بازار کارا بین سهامداران به صورت مساوی وجود دارد و انگیزه رقابت در سرمایه

 شود. گذاران، باعث کارایی بازار می

 

 اشکال کارایی 
-ار، تمامی اطالعات از هر نوعی که باشند، در قیمت سهام تاثیر میشکل اول کارایی، شکل قوی آن است. در این نوع از باز

 ای نیست. گذارند. در این بازار همه به اندازه هم اطالعات دارند و هیچ اطالعات محرمانه

خی اند اما ممکن است بردومین نوع کارایی نوع نیمه قوی آن است. در این بازار تمام اطالعات علنی در قیمت سهام منتشر شده

 های مالی و .... در قیمت سهام تاثیر نگذاشته باشند. از اطالعات ضمنی، مثالً اطالعات کارشناسی در صورت

های گذشته آن است. مثالً سومین شکل کارایی، شکل ضعیف آن است که در آن حداقل قیمت فعلی سهم، منعکس کننده قیمت

گیرد. در این بازارها داد که فردا چه تغییری در قیمت آن صورت میتوان تشخیص اگر امروز سهامی افزایش قیمت داشته، می

 گیرد. تر صورت میسفته بازی و .... راحت

 

 ها بیانگر آن است که گاهی قیمت اوراق بهادار از ارزش واقعی آنها بسیار باالتر میرود.  نظریه حباب قیمت

 ، بیانگر موارد زیر در مورد کارایی بازار هستند. به طور خالصه نتایج تحقیقات در زمینه تاریخ بازار سرمایه

قیمتها در برابر اطالعات جدید بسیار سریع واکنش نشان میدهند و این واکنشها با آنچه )از رفتار قیمت( از یک بازار کارا  – 1

 انتظار میرود اختالف چندانی ندارد.

 علنی مخصوصا در کوتاه مدت دشوار است. بینی قیمتهای آینده براساس اطالعات انتشار یافته و  پیش – 2

اگر واقعا سهامی وجود داشته باشد که به درستی قیمت گذاری نشده باشد ، هیچ ابزار مشخصی برای شناسایی آنها وجود  – 3

 ندارد. 

 

 مواردی که از الگوی خاص قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای تبعیت نمیکند را موارد خارج از قاعده مینامند:

 الگوهای تقویمی بازده مثال اثر ژانویه بیانگر میانگین بازده باال در ماه ژانویه است.  – 1
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های بزرگتر، حتی  الگوهای بازده مبتنی بر قیمت، شامل اثر اندازه است مثال بازده شرکتهای کوچکتر در مقایسه با شرکت – 2

 ضریب قیمت به درآمد هر سهم نشان میدهد سهامی که  پس از تعدیل بر اساس ریسک، به صورت معنی دار بیشتر است. اثر

 
   

 آنها بیشتر است بازده بیشتری دارند. 

شتاب قیمت یا قدرت نسبی نشان میدهد سهامی که در یک دوره میان مدت خاص بازده بیشتری داشته باشد در دوره های  – 3

 میان مدت بعدی هم بازده مناسبی دارند. 

 بازده سهام باال .   نرخ تورم رو به کاهش  ی از قبیل نرخ تورم الف(عوامل اقتصاد – 4

 بازده سهام باالتر   زمانی که نرخ بهره بلند مدت بیش از کوتاه مدت  ب(شکل منحنی ساختار زمانی بهره

 بازده باالتر    صرف ریسک کمتر    ج( صرف ریسک عدم ایفای تعهد 

 بات امریکا بازده سهام در کانادا منفی و در سال سوم و چهارم افزایش می یابد. در سال دوم بعد انتخا   عوامل سیاسی  – 5
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 : بازده، ریسک و خط اوراق بهادار بازارجلد دوم فصل دوم

 بازده مورد انتظار و صرف ریسک 
سهام در سال آینده یا به  بینی بازدههای متفاوتی هستند. برای پیشهای مختلف و ریسکهای مختلف در بازار دارای بازدهسهام 

 طور کلی در مقاطع آینده ابتدا باید یک سناریو برای آن سهم طراحی کنیم. 

      ∑        
 

 

 

 

 بازده مورد انتظار  امjمقدار پیشامد   امjاحتمال وقوع پیشامد     

 پیش بینی شده یا مورد انتظار صرف ریسک =بازده مورد انتظار  –نرخ بازده بدون ریسک  =        

را در نظر بگیرید که احتماالً در سال آینده سه بازده احتمالی ممکن است داشته باشد. در صورت رکود اقتصادی  L مثالً سهم

 3۱درصد بازده دارد و در صورت رونق اقتصادی  1۱کند. در صورت ثابت ماندن شرایط اقتصادی درصد ضرر می -5این سهم 

ده خواهد داشت. برای معرفی این سهم نیاز به شاخصی داریم که بتواند وضعیت عمومی سهم را از نظر بازده برای ما درصد باز

تواند شاخص مناسبی باشد. برای محاسبه بازده مورد رسد شاخص بازده مورد انتظار میمعرفی کند. برای این کار به نظر می

ی مورد انتظار سهم را حتماالتش در نظر بگیریم و بازدهمختلف سهام را با ا هایانتظار این سهم در سال آینده باید حالت

درصد رونق مواجه خواهیم شد در  3۱درصد ثبات شرایط فعلی و  4۱ رکود،درصد با  3۱محاسبه کنیم. فرض کنید به احتمال 

 :قوعی که در باال ذکر شد داریمها و احتماالت واین صورت برای محاسبه بازده مورد انتظار سهم با استفاده از بازده

5.11
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از جانب دیگر باید توجه کرد که در بازار همواره اوراقی وجود دارند که دارای ریسک نکول نیست. یعنی در هر صورت این 

قرضه خزانه هستند که کنند. عموماً این اوراق، اوراق اوراق سود خالصی را که از قبل معین شده است، سال به سال پرداخت می

کنند. اوراق دیگر بازار معموالً به دلیل داشتن ریسک، نرخ بازده مورد انتظار باالتری از نرخ بازده بدون ریسک بازار را تعیین می

رود و نرخ بازده بدون ریسک بازار، صرف ریسک نرخ بازده بدون ریسک دارند. به تفاضل نرخ سودی که از یک سهام انتظار می

د در نظر بگیریم برای سهامی که محاسبات بازده مورد انتظار آن را درص 6بازده بدون ریسک بازار را  شود. مثالً اگر نرخه میگفت

 ایم، صرف ریسک برابر است با: انجام داده

 صرف ریسک =بازده مورد انتظار  –نرخ بازده بدون ریسک 

5/5 = 6 – 5/11 

 هد بود.درصد خوا 5/5لذا صرف ریسک این سهام 
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 انواع ریسک مربوط به دارایی های منفرد :
 گذارند. ریسک سیستماتیک : حداقل تا حدودی ، تقریبا به تمامی دارایی های موجود در اقتصاد اثر می –الف  

 ریسک غیر سیستماتیک: حداکثر تعداد محدودی دارایی ها را تحت تاثیر قرار میدهد.  –ب 

 

 محاسبه واریانس 
تواند معیار مناسبی برای سنجش ریسک یک دارایی به شود، در حقیقت میجذور آن که انحراف معیار نامیده میواریانس یا م

 حساب آید. 

∑      و      √    [        ]
 

      

در مثال باال همانگونه که محاسبه کردیم، برای محاسبه واریانس، ابتدا باید نرخ بازده مورد انتظار یک سهم را محاسبه کنیم. مثالً 

 درصد است.  5/11بازده مورد انتظار برابر با 

رسانده در احتمال وقوع ضرب کنیم  2سپس باید انحراف هر سه حالت را از بازده مورد انتظار محاسبه کنیم و حاصل را به توان 

 و با هم جمع کنیم به صورت زیر: 

(-0.05 – 0.115)
2
 = 0.027225 

(0.10 – 0.115)
2
 = 0.000225 

(0.30 – 0.115)
2
 = 0.034225 

 حال باید اعداد حاصله را در احتمال وقوع ضرب کرده و با هم جمع کنیم: 

0.027225 × 0.3 + 0.000225 × 0.4 + 0.037225 × 0.3 = 0.018525 

 آید:  نیز به دست می این سهم است. حال اگر از این عدد جذر بگیریم، انحراف معیار آن سعدد حاصل واریان

136107.00.018525  

 درصد است.   61/13به عبارت دیگر، انحراف معیار این سهم حدود 

 پرتفوی
سرمایه گذاران در سهام چند شرکت سرمایه گذاری می کنند که به آن پرتفوی گفته میشود. ارزش سرمایه گذاری در هر یک از 

 ها در پرتفوی نامیده میشوند. کنیم این درصدها، وزن دارائی فوی مشخص میپرتهای را به صورت درصدی از کل  دارایی

کنند. طبعاً وزن هر سهم در پورتفو برابر با ارزش آن سهم تقسیم بر گذاری میها سرمایهگذاران در پرتفویی از سهامغالباً سرمایه 

 ارزش کل پرتفو خواهد بود. 
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های پورتفو را محاسبه کنیم. سپس وزن هر سدهم  باید ابتدا بازده مورد انتظار همه سهامبرای محاسبه بازده مورد انتظار یک پرتفو 

 ها را با هم جمع کنیم. را در بازده مورد انتظار آن ضرب نموده و این حاصلضرب

   E(Rp)=x1 × E(R1) + x2 × E(R2) + … + xn ×E(Rn) 
 

 انتظار پورتفوی بازده مورد   وزن هر سهم  بازده مورد انتظار هر سهم

 مثال 

 بازده ها                                                                                                    

                                               

 شرایط اقتصادی
 Cسهم  Bسهم  Aسهم  احتمال وقوع

 %2۱ %15 %1۱ 4/۱ رونق

 %۱ %4 %2 6/۱ رکود
 

سرمایه گذاری شود بازده مورد  Cو   Bو نصف دیگر به طور مساوی در سهم های  Aدر صورتی که نصف پورتفوی در سهم 

 پورتفوی چقدر است؟ تظاران

 %2/2 = ۱2/۱  ×6/۱  +1/۱  ×4/۱= (RA)E 

 %4/2 = ۱4/۱  ×6/۱  +15/۱  ×4/۱= (RB)E 

2 %=۱  ×6/۱  +2/۱  ×4/۱= (RC)E 

                                      
 

 
       

 

 
       

 

 
        

های مختلف )رونق، رکود و ....( محاسبه کنیم )کده از حاصدل   برای محاسبه واریانس پورتفو، ابتدا باید بازده پورتفو را در حالت

آید(. سپس باید بازده مورد انتظار کل پورتفو را نیز محاسبه کنیم. حالت به دست میضرب وزن هر سهم در بازده آن سهم در آن 

حال با محاسبه مربع تفاضل بازده مورد انتظار کل پورتفو و بازده مورد انتظدار هدر حالدت )رکدود، روندق و ...( و ضدرب آن در       

   توان واریانس پورتفو را محاسبه کرد:احتمال وقوع و جمع این عبارات می

 ơ 2احتمال حالت اول=×  E(Rp) – E (R) حالت اول)) 2احتمال حالت دوم + ×   E(RP) – E(R)حالت دوم ))2...+

 در حالت کلی داریم:

    ∑  [            ]
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 مثال: انحراف معیار پرتفوی مثال باال چند درصد است؟

    ست بابازده پرتفوی در حالت رونق برابر ا

(رونق )                                       

(رکود )                                

 % بنابراین داریم  5/2بازده مورد انتظار پورتفوی را نیز در مثال باال محاسبه کردیم و شد 

احتمال رونق     (رونق ) ]   احتمال رکود   2[       (رکود ) ]        ] 2 

                                                    

 درصد است 3/4پس انحراف معیار پورتفوی برابر 

σ   √       

 

 انحراف معیار پورتفوی و تنوع بخشی 
دهیم. برای تبیین این نکتده   باشد را کاهشتوان انحراف معیار یک پورتفو که شاخصی برای ریسک پورتفو میبا تنوع بخشی می 

 باید به مفهوم همبستگی توجه کرد.  

دو متغیر ممکن است با هم همبستگی مثبت، منفی یا صفر داشته باشند. اگر با افزایش متغیر الف، متغیدر ب نیدز افدزایش یابدد و     

و بالعکس، ایدن دو متغیدر بدا     یابدهش بالعکس، این دو متغیر با هم همبستگی مثبت دارند. اگر با افزایش متغیر الف، متغیر ب کا

هم همبستگی منفی دارند. اگر افزایش یا کاهش متغیر الف تاثیری بر متغیر ب نداشته باشد، یعندی ایدن دو متغیدر اصدالً بدا هدم       

مدل  باشد. همبستگی میان دو متغیر معموالً در یک طیف بدین همبسدتگی کا  ای نداشته باشند، همبستگی بین این دو صفر میرابطه

درصدد زیداد    1۱یعنی مثالً اگر متغیدر الدف   ، )زمانی که رابطه دو متغیر با هم کامالً هم جهت باشد و این رابطه کامل باشدمثبت 

)زمانی که رابطه بین دو متغیر کامالً عکدس باشدد و ایدن رابطده     تا همبستگی کامل منفی  درصد زیاد شود( 1۱شود متغیر ب هم 

در حقیقدت  قدرار دارد.   یابدد(  کداهش درصدد   1۱درصد افزایش یافدت، متغیدر ب    1۱ر متغیر الف عکس هم کامل باشد. مثالً اگ

باشدد. بدا   مدی  -1و زمانی که همبستگی کامل منفی دارند  + 1 ضریب همبستگی دو متغیر، زمانی که همبستگی کامل مثبت دارند

خدواهیم واریدانس بدین    عریف کرد: )با فرض اینکه میتوان واریانس پورتفو را به صورت زیر نیز تتوجه به مفهوم همبستگی، می

 را محاسبه کنیم.(   Uو  Lدو سهم 

ULULUxUULL CORRXXXX  ,

22222 2 
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ضریب همبستگی بین دو         انحراف معیار هر سهم و  σ باشد.گر وزن هر سهم در پورتفو میبیان Xکه در این معادله 

با افزایش تعداد سهام موجود در پورتفوی با بیش از دو سهم، تعداد ). عبارت سوم را کوواریانس میگویند است و سهم

ها برابر است  سهم، تعداد کوواریانس Nیابد. به طور کلی ، در یک پورتفوی با  کوواریانس ها هم به صورت هندسی افزایش می

     با 

 
توان واریانس بین ضریب همبستگی بین دو سهم میاگر در معادله باال دقت کنید، متوجه خواهید شد که با تغییر در  (

باشد، واریانس بین دو سهم که شاخصی از ریسک  1-دو سهم را کاهش داد. به طوری که اگر ضریب همبستگی بین دو سهم 

 رسد. ها به حداقل خود، یعنی صفر، میباشد، با تغییر وزن سهمپورتفو می

 کامال مثبت و چه کامل منفی( رابطه به شکل زیر ساده میشود.  ها کامل باشد )چه زمانی که همبستگی بازده

                   همبستگی کامل مثبت 

                   همبستگی کامل منفی 

 )مهم نیست کدام را مثبت بگذاریم و کدام را منفی دو حالت یکی میشود(

-گذار تمایدل دارد در قسدمتی سدرمایه   رتفوهای ممکن بین دو سهم را نمایش داده باشیم، طبعاً سرمایهاگر در نمودار زیر تمام پو

گذاری کند که با نقطه چین مشخص شده است. چدرا کده در ایدن    

قسمت نسبت به قسمت پایین خط چین، با ریسک کمتر یا حداقل 

مساوی، بازده بیشتری کسب خواهد کرد. به ایدن مدرز )مشدخص    

یک سدرمایه گدذار   گویندد. مربع نقطه چین( مرکز کدارا مدی  شده با 

 MVقرار بگیدرد. زیدر    Lو  MVترکیبی را استفاده میکند که بین 

 هم ریسک باالتر دارد و هم بازده پایین تر.

   را پرتفوی کارا مینامند. Lتا   MVفاصله بین 

چه تغییری میکند   Bافزایش یافت بازده سهم   Aسهم همبستگی میزان حرکت بازده دو دارایی را با هم نشان میدهد. یعنی اگر 

 چه رفتاری دارد.   Bکاهش داشت بازده  Aاگر بازده 

بزرگتدر شدود بدا     1کوچکتر یا از منفدی   1زمانی که همبستگی کامل داریم تنوع بخشی اثری ندارد. ولی هنگامی که همبستگی از 

 هش داد.  تنوع بخشی در سهام میتوان انحراف معیار و ریسک را کا
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 های مورد انتظار انتشار اطالعات، اخبار غیرمترقبه و بازده
گذار آن را گردد. بخش اول بازده عادی یا مورد انتظار سهم است که سرمایهبازده یک سهام عادی معموالً به دو بخش تقسیم می 

ه به آگاهی سهامداران از اطالعات مختلف مربوط به سدهم و بدازار اسدت.    کند و یا انتظارش را دارد. این بازده وابستبینی میپیش

ای است کده طدی سدال منتشدر     ناشی از اطالعات غیر منتظرهبخش بخش دوم بازده دارای ریسک یا نامعلوم یک سهم است. این 

هام یک شرکت را به صدورت زیدر   شود. مثالً اطالعاتی در مورد یک پروژه جدید یا ورشکستگی یا نرخ بهره و ....لذا بازده سمی

 توان نشان داد:  می

 بازده غیر منتظره + بازده مورد انتظار = مجموع بازده      

R = E(R) + U 

افتدد، ممکدن اسدت ایدن اتفداق،      اگر خبر توقف قسمتی از یک کارخانه قبالً منتشر شده باشد، وقتی در روز موعود این اتفاق می

اثری آن است که قبالً به خاطر خبری که از این واقعده  ی قیمت سهام نداشته باشد. دلیل این بییعنی توقف این کارخانه اثری رو

 گوییم که قبالً بازار این اطالعات را تنزیل کرده است.  کرد، قیمت سهم تعدیل شده بود. به اصطالح میپرده برداری می

ره تقسیم کرد. بخش منتظره اطالعات، بخشی از اطالعات است توان به دو بخش غیرمنتظره و منتظاطالعات منتشر شده را نیز می

ای نباشدد کده قدبالً    ای متناظر با آن اطالعات اتفاق بیافتد و به گونهکه قبالً تاثیر خود را روی سهام گذاشته است. اما وقتی حادثه

بخش اطالعات اتفداق   هم براساس این شود. که تغییر قیمت سهمتبیین شده بود، بخش غیر منتظره اطالعات آن حادثه نامیده می

 افتد.  می

 اطالعات =بخش غیر منتظره + بخش مورد انتظار 

 

 ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک 
افتد. مثالً انتشار نرخ تورم، نرخ بهره، خبرهای ریسک سیستماتیک، همان ریسکی است که به واسطه مسائل کالن بازار اتفاق می 

شود. ریسک سیستماتیک بر همه انواع بازار اوراق بهدادار تاثیرگدذار اسدت. بده ایدن      سیستماتیک می سیاسی و .... موجب ریسک

 گویند.  ریسک، ریسک بازار نیز می

دهد. مثل ها را تحت تاثیر قرار میسیستماتیک، ریسکی است که یک سهام خاص یا یک گروه کوچک از شرکتغیرریسک 

ه باید دقت چطرح سودآور در یک کمپانی تولید کننده مواد اولیه صنعت کاغذ. )اگرورشکستگی یک شرکت بزرگ یا افتتاح یک 

اخبار غیر منتظره )غیر سیستماتیک( = ریسک باشد( )ن راحتی نمیکرد که تفکیک ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک به ای

 خاص یا ریسک منحصر به فرد( های

ه دو بخش سیستماتیک و غیرسیستماتیک تقسیم کرد. که با توجه به مطالدب  توان بدر حقیقت بازده غیرمنتظره یک شرکت را می

توان ریسک غیر سیستماتیک را با تنظیم یک پورتفو مناسب به صفر رساند تا فقط ریسک سیسدتماتیک بداقی بماندد. در    قبلی می
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هدای پورتفدو و   تعداد سهامگرفته شده است( با زیاد شدن  fundamentals of corporate financeشکل زیر )که از کتاب 

 ماند.  در نتیجه تنوع بخشی بیشتر، ریسک غیرسیستماتیک به تدریج حذف شده و ریسک سیستماتیک باقی می

 

 

 

R = E(R) +U 

        m  ریسک سیستماتیک(ریسک بازار( 

 بازده غیر منتظره + بازده مورد انتظار = بازده                              

         Ɛ   ریسک غیر سیستماتیک( ریسک خاص( 

→R = E(R) + m + Ɛ 

 

 این شکل دو نکته را خاطر نشان میکند .

اصل تنوع بخشی بیانگر آن است که پخش کردن مبلغ سرمایه گذاری در تعداد زیادی دارایی، بخشی از ریسک را حذف  – 1

 میکند. )قسمت ریسک حذف شدنی در شکل(

 نمیتوان سطح حداقل ریسک را حذف کرد.  ،فویبا تنوع بخشیدن به پرت – 2
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 آموزند: این دو نکته در کنار هم درس مهم دیگری از تاریخ بازار سرمایه را به ما می

 تنوع بخشی موجب کاهش ریسک میشود، اما فقط تا یک سطح )ریسک حذف نشدنی(.

یک پرتفویی که از تعداد زیادی سهم ریسک غیر سیستماتیک اصوال در تنوع بخشی حذف میشود. پس ریسک غیر سیستمات

 تشکیل میشود تقریبا صفر است در واقع اصطالحات ریسک غیر سیستماتیک و ریسک حذف شدنی به جای هم بکار میروند.

چون ریسک سیستماتیک بر همه داراییها تاثیر میگذارد با تنوع بخشی حذف نمیشود . عبارت ریسک سیستماتیک و ریسک 

 م بکار میروند و آنها را ریسک بازار هم مینامند.حذف نشدنی به جای ه

 اصل تنوع بخشی : پرتفوی هایی که درجه تنوع بخشی آنها باالست تقریبا هیچ ریسک غیرسیستماتیکی ندارند. 

 نتیجه مهم : از نظر شخصی که پرتفوی خود را تنوع بخشیده فقط ریسک سیستماتیک اهمیت دارد.

 

 ریسک سیستماتیک و بتا  
یسک سیستماتیک بیانگر آن است که پاداش پذیرش ریسک، صرفا به ریسک سیستماتیک یک سرمایه گذاری بستگی اصل ر

 دارد. 

 بازده مورد انتظار یک دارایی صرفا به ریسک سیستماتیک آن بستگی دارد.

یسدک سیسدتماتیک یدک    شود، بازار فقط به پذیرش رباید توجه کرد،از آنجا که ریسک غیرسیستماتیک با تنوع بخشی حذف می 

های مختلف بازار با هم متفاوت است( معموالً ریسک سیسدتماتیک  دهد )توجه کنید که ریسک سیستماتیک سهمسهم پاداش می

سدنجند. بتدای بدازار    ( آن را میدهند و با معیاری با نام بتا )یک سهم را به صورت نسبتی از ریسک سیستماتیک بازار نشان می

های دیگر ممکن است بیشتر از یک یا کمتر از یک باشند. سهمی که بتای بیشتری شود و بتای سهامگرفته میمعموال یک در نظر 

نسبت به بتای بازار دارد، در حقیقت ریسک حاصل از عوامل سیسدتماتیک بدر آن بیشدتر از میدانگین ریسدک حاصدل از عوامدل        

ا بد ، ریسک سیستماتیک بیشتری نیز دارد. برای یدک پورتفدو نیدز    سیستماتیک بر کل بازار است. لذا سهمی که بتای بیشتری دارد

 توان بتا را محاسبه کرد.  های موجود در پورتفو میمحاسبه میانگین وزنی بتاهای سهام

 1( نشان دهنده مقدار ریسک سیستماتیک یک دارایی نسبت به پرتفوی مبناست. بتای دارایی مبنا به خود آن دارایی برابر βبتا )

 باشد دو برابر است.  2باشد، ریسک آن نصف پرتفوی مبناست و اگر  5/۱اگر بتا یک سرمایه گذاری است. 
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 مثال

 بتا انحراف معیار دارایی

 A 4۱% 5/۱سهم 

 B 2۱% 5/1سهم 

 

Bơ    Aơ     ریسک کلA  بیشتر ازB  ( 1است) 

 (2است ) Bکمتر از ریسک سیستماتیک  Aریسک سیستماتیک              

 (3ریسک غیر سیستماتیک + ریسک سیستماتیک = ریسک کل )

 :داریم 3و  2و  1با توجه به 

 Aریسک غیرسیستماتیک  > Bریسک غیرسیستماتیک 

بزرگتری دارد اگر چه ریسک  βبیشتر است چون  Bصرف ریسک و بازده مورد انتظار     باتوجه به اصل ریسک سیستماتیک 

 کل کمتری دارد. 

 

β فوی تشکیل شده از چندین سهام پرت 

     ∑     
 

 

 ام است. jبتای سهم  βj ام و jوزن سهم  Xj بیانگر هر سهم ، jکه در آن 
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  محاسبه 

خطی  رسم میکنیم که بازده دارایی را به بازده های مختلف بازار متصل میکند. شیب این خط ، که خط ویژگی   βبرای محاسبه 

 :سهم است. نمودار زیر را ببینید βمالی نامیده میشود برابر با دارایی 

 

باشد  ۱5/۱و بازده شرکت  1/۱هر نقطه در شکل بیانگر یک جفت بازده در یک ماه خاص است. مثال اگر در یک ماه بازده بازار 

شرکت استفاده کرده و این نقاط را  سال گذشته یک 5در شکل میشود. تحلیلگران از داده های ماهانه و حداکثر  tمعادل آن نقطه 

 روی نمودار رسم میکنند. پس با تحلیل رگرسیون ، بهترین برازش نسبت به نقاط رسم میشود. 

2یک شرکت خواهد بود. همچنین   βشیب این خط معادل 
R  بیانگر فاصله نقاط از خط برازش داده شده میباشد. بیشترین مقدار

2
R  2که تمام نقاط روی خط واقع شده اند.  است و بیانگر آن است 1برابر

R  پرتفویی که از تعداد زیادی سهم تشکیل شده

 نزدیک است. 1باشد  به 

مقدار ریسک سیستماتیک  βریسک اوراق بهادار را میتوان به دو بخش سیستماتیک و غیر سیستماتیک تفکیک کرد. درحالی که 

2را اندازه گیری میکند 
R  2را می سنجد. بنابراین  سیستماتیک ریسک کلغیربخش

R  پایین نشاندهنده آن است که قسمت اعظم

ریسک یک شرکت، غیر سیستماتیک است و از آنجا که بازار به ریسک غیرسیستماتیک پاداش نمیدهد پرتفویی مناسب است که 
2

R  نزدیک باشد.  1آن هر چه بیشتر به 
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 خط اوراق بهادار بازار 
بدا    Aدهد. فرض کنید پورتفویی را از دارایدی  ازیم که بازار چگونه به پذیرش ریسک پاداش میخواهیم به این موضوع بپردمی 

ی داری آمریکا کده بهدره ثدابت   درصد و دارایی بدون ریسک )مثالً اوراق کوتاه مدت خزانه 6/1درصد و بتای  2۱بازده مورد انتظار 

دهدیم. حدال بدازده مدورد انتظدار      بتای آن صفر است، تشدکیل مدی  دارند( که هیچ ریسک سیستماتیکی ندارد و لذا  درصد 2برابر 

 کنیم.  های این دو دارایی را محاسبه میهای مختلف وزنپورتفوی حاصل از ترکیب

E(Rp) = 1 × E(RA) + 0 × Rf = 1  × 20 + 0 × 8=20 

E(Rp)= 0 × E(RA) +1 × Rf = 0 × 20 + 1 × 8 = 8 

ای سدهم عدوض   تد ها در پورتفدو، ب واضح است که با تغییر وزن دارایی و و بتای پورتفو )کامالاگر نمودار بازده مورد انتظار پورتف

 خواهد شد( را رسم کنیم، حاصل یک خط مستقیم خواهد بود:  

 

                                                                    

  
  A= نسبت پاداش به ریسک دارایی     

 صفر(  برابر صفر است. تای اوراق خزانه )ریسکب

دانستیم که صرف ریسک یک دارایی برابر خواهد بود با بازده آن دارایی منهدای بدازده دارایدی بددون ریسدک. در ایدن       از قبل می

اشدد. در  بمدی  A تقسدیم بدر بتدای دارایدی     Aکنید، شیب این خط برابر با صرف ریسک دارایی نمودار، همانگونه که مشاهده می

باشد. نکته بسیار مهمی که بایدد بده آن   درصد می 5/2همواره برابر با  Aتوان گفت که نسبت پاداش به ریسک دارایی حقیقت می

های دیگر بازار )در بازار کامدل  توجه کرد این است که نسبت پاداش به ریسک یک دارایی باید با نسبت پاداش به ریسک دارایی

اشد. چرا که قبالً به این نکته اشاره کردیم که بازار تنها به ریسک سیستماتیک یک سهم و یدا ورقده بهدادار    و آزاد( همواره برابر ب

دهد لذا در یک بازار متعادل همواره باید نسبت پاداش به ریسک یک سهم با سهم دیگر و یا با پورتفوهای دیگر برابدر  پاداش می

 باشد. لذا داریم:  

B

fB

A

fA RRERRE






 )()(
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گران است و باید قیمت آن  Aنسبت به دارایی  Bبیشتر شد، اصطالحا دارایی   Bاز  Aر نسبت پاداش به ریسک یک دارایی اگ

 کاهش یابد. 

هدای دیگدر   بتا( برای هر دارایی باید همواره برابر بدا دارایدی   –لذا در بازار متعادل همواره شیب خط رسم شده در نمودار )بازده 

 بازده مورد انتظار چند سهام و بتای آنها با هم رسم شده است:   باشد. در نمودار زیر

 

بده ترتیدب بده دلیدل      D و Cهای اند. اما سهامدرست روی خط قرار گرفته B و Aهای کنید که سهامدر این نمودار مشاهده می

به دلیل بدازده بیشدتر    Cار کامل سهام اند. در باز، از خط اصلی فاصله گرفتهحد متعادل و بیشتر از حد متعادل های کمتر ازقیمت

رود و این کار باعدث کداهش درصدد بدازده کدل آن      شود و قیمت آن باال میهای دیگر با تقاضای بیشتر مواجه مینسبت به سهام

-مینیز با کاهش تقاضا و افزایش عرضه به دلیل سود پایین، با کاهش قیمت مواجه  Dگردد. سهام شده، لذا به خط تعادل باز می

شود کده از  گفته می SMLگردد. به این خط، خط بازار اوراق بهادار یا شود لذا بازده کل آن کاهش یافته و به خط تعادل باز می

آید. خط بازار اوراق بهادار در حقیقت خطی اسدت  های مورد انتظار و بتاهای متناظر با آنها در یک نمودار به دست میرسم بازده

دهدد. اگدر   ورتفویی را که از تمامی اوراق بهادار یک بازار و دارایی بدون ریسک تشکیل شده نمایش میهای مختلف پکه ترکیب

یک پورتفو متشکل از همه اوراق بهادار بازار بسازیم که وزن همه این اوراق مساوی باشد، بتای این اوراق باید میانگین بتای کل 

شود. پس اگر صرف ریسک پورتفوی بازار را محاسبه کنیم و آن را بدر بتدای   می بازار باشد. لذا این بتا همواره یک در نظر گرفته

 شود. این عبارت همان صرف ریسک بازار است. بازار تقسیم کنیم، حاصل همان شیب خط بازار اوراق بهادار می

fMصرف ریسک بازار = 

fM

M

fM RRE
RRERRE







)(
1

))(())((


 SML= شیب خط  

 هر سهم یا پورتفوی دیگر در بازار متعادل باید یکسان باشد داریم:از آنجا که نسبت صرف ریسک هر سهم با 

fM

i

fi
RRE

RRE
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 توان به صورت زیر هم نوشت:  معادله فوق را می

E(Ri) = Rf + (E(RM) – Rf) × i 

 نمود. را قرار داد و بازده مورد انتظار هر پورتفوی را محاسبه    میتوان    جای  در این رابطه به

ای های سدرمایه گذاری داراییبازده مورد انتظار یک سهم را محاسبه کرد. به این معادله، معادله قیمت توانبراساس معادله فوق می

 گویند. براساس این معادله، بازده مورد انتظار یک سهم به سه عامل زیر بستگی دارد:  نیز می CAPMیا 

      :ارزش زمانی پول در شرایط بدون ریسک -

 صرف ریسک بازار     (  )         :پاداش پذیرش ریسک سیستماتیک -

 βiمقدار ریسک سیستماتیک:  -

باشند. چرا که هزینه سدرمایه همدان   های بازار متعادل دارای ارزش فعلی خالص صفر میتمامی دارایی CAPMبر اساس معادله 

 شود.  ها به واسطه آن محاسبه میعلی خالص دارایینرخ بازده مورد انتظار خواهد بود و ارزش ف

 

 APTنظریه قیمت گذاری آربیتراژ 

سنجند. این بازده ممکن است ناشدی از تغییدر در   در این نظریه، بازده غیرمنتظره حاصل از سهم را با توجه به عوامل مختلف می 

مکن است تا جندین عامل را در محاسبه بازده مورد انتظار نرخ تورم، نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی و ... باشد. در این روش م

یک سهم در نظر بگیریم و برای هر عامل، مثالً تورم، نسبت به بازار یک بتای خاص تعریف کنیم. لذا ممکن استب رای محاسدبه  

ا بدا بتدای کدل بدازار در نظدر      بازده سهام در این نظریه چندین عامل با بتاهای مختلف را در نظر بگیریم نه اینکه فقط کل بازار ر

 بگیریم.  

 

 در این نظریه فرض میشود که بازده مورد  انتظار سهم براساس الگوهای عاملی توصیف میشود. 

مزیت این نظریه این است که در این الگو عوامل مختلفی که در الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای نادیده گرفته 

 رفته میشوند. اند به طور صریح در نظر گ شده

 بازده غیر منتظره + بازده مورد انتظار = بازده کل

R = E(R) +U 

           ∑ [(         )    ]  
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 خط بازار اوراق بهادار و هزینه سرمایه : بررسی اجمالی 
 :هدف از مطالعه ریسک و بازده دوگانه است

 نه به پذیرش آن پاداش میدهد؟ببینیم ریسک چیست و بازار چگو – 1

 عوامل تعیین کننده نرخ تنزیل مناسب برای جریانات نقدی آتی را شناسایی کنیم. – 2

 .خط بازار اوراق بهادار پاداش پذیرش ریسک را در بازارهای مالی نشان میدهد

است؛ پاسخ این است که باید از  اگر بپرسیم نرخ تنزیل مناسب )برای تنزیل جریانات نقدی آتی یک سرمایه گذاری( چه نرخی

 بازده های مورد انتظار بازارهای مالی که سطح ریسک آنها مشابه با ریسک طرح سرمایه گذاری مورد نظر است استفاده کرد. 

به عبارت دیگر برای تعیین مثبت بودن یا نبودن ارزش فعلی خالص یک سرمایه گذاری اصوال بازده مورد انتظار  سرمایه گذاری 

 همین است.  SMLید را با بازده های مورد انتظار بازارهای مالی با بتای مشابه مقایسه میکنیم. دلیل اهمیت جد

SML  .نرخ بازده های معمول و متعارف برای پذیرش ریسک را در اقتصاد مشخص میکند 

ست که آن پروژه باید داشته باشد تا هزینه سرمایه : نرخ تنزیل مناسب برای یک پروژه جدید، حداقل نرخ بازده مورد انتظاری ا

هزینه سرمایه مربوط به سرمایه گذاری نامیده میشود و  ،سرمایه گذاران را جذب کند . غالبا این حداقل نرخ بازده مورد انتظار

 میتوان آن را به عنوان هزینه فرصت مربوط به وجوه سرمایه گذاری شده شرکت تفسیر کرد. 
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 : ارزیابی سهامومجلد د خالصه فصل چهارم

 

 ارزیابی سهام عادی 
گذاری در سهام ای وجود ندارد و از جانب دیگر مدت زمان سرمایهاز آنجا که در سهام عادی، جریانات نقدی از قبل تعهد شده 

یدین  تدر اسدت. بدرای تع   عادی نامحدود است و نرخ بازده مورد انتظار به راحتی قابل مشاهده نیست، ارزیابی سهام عادی سدخت 

های نقدی ناشی از آن سهام را به زمان حال تنزیل کنیم. این تنزیل با نرخ بدازده مدورد انتظدار    ارزش یک سهام عادی باید جریان

دالر سدود پرداخدت    1۱شود. برای مثال فرض کنید امروز سهامی را در اختیار دارید که بعد از یک سدال  گذاری انجام میسرمایه

درصدد باشدد،    25دالر بفروشید. اگر بازده مورد انتظار از این سهام  2۱توانی آن را به قیمت سود نیز میکند و بعد از دریافت می

 در این صورت ارزش فعلی سهام برابر است با:  

64
25.1

7010


 ارزش فعلی = 

رای محاسدبه  این راحتدی نیسدت.ب  دالر است. اما مشخص کردن قیمت یک سال بعد به  64بنابراین قیمت این سهم امروز برابر با 

توان قیمت انتهای سال دوم و سود پرداختی در انتهای سال دوم را در معادله بگدذاریم. و ایدن کدار را    قیمت یک سال بعد نیز می

 نهایت ادامه داد:  توان تا بیمی
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 که این عبارت برابر است با: 
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 مرحله بنویسیم داریم:   nرا برای  این زنجیره اگر
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افتد در لحظه حاضر نزدیک به صفر دانیم که ارزش فعلی جریانات نقدی که با فاصله بسیار زیادی از امروز اتفاق میاز طرفی می

 است. 
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 ت:حالت خاص را در نظر گرف 3برای ساده سازی ارزیابی سهام عادی می توان 

 الف( نرخ رشد سود تقسیمی صفر

   ب(نرخ رشد سود تقسیمی ثابت

 ذشت یک زمان معین با نرخ ثابت رشد میکندگج( سود تقسیمی پس از 

 

ها برابر باشند، همانند وقتی که در قبال یک حال اگر سودهای تقسیمی در همه سال: نرخ رشد سود تقسیمی صفرالف( 

)در حالت نرخ توان معادله باال را به صورت زیر نوشت: قسط دریافت کنیم، می Dبه اندازه العمر ورقه بهادار به صورت مادام

 رشد صفر، سهام عادی همانند یک سهام ممتاز است.(

r

D
Po  

P0  ارزش فعلی سهم– D  سود تقسیمی– r نرخ بازده مورد انتظار 

بپردازد و این سیاست برای همیشه ادامه پیدا کند، از جانبی نرخ بازده مورد  دالر سود 1۱مثالً اگر شرکتی تصمیم بگیرد هرساله 

 درصد باشد، ارزش هر سهم آن عبارت خواهد بود از:  2۱انتظار این شرکت 

2.0

10
50  

 

رشد در  اگر سود تقسیمی ساالنه با نرخ ثابتی رشد کند )الگوی سود تقسیمی رو به :نرخ رشد سود تقسیمی ثابتب( 

 توان سود هر سال را با استفاده از معادله زیر محاسبه کرد: محاسبه ارزش سهام(، می

t

ot gDD )1(  

g  نرخ رشد تقسیمی– D0  سود تقسیمی ای که به تازگی پرداخت شده– t دوره مورد نظر 

 

دالر باشد، سود سال سوم برابر خواهد بود  15ه درصد رشد کند و سودی که اخیرا پرداخته شد 1۱مثالً اگر سود شرکت با نرخ 

 با:

3)1.01(1596.19  
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کند( برای محاسبه ارزش فعلی جریانات نقدی ناشی از این در این حالت )سهامی که سود پرداختی آن با نرخ ثابت رشد می

 توان از معادله زیر استفاده کرد: سهام می

gr

D

gr

gD
P tt

t






 1)1( 

 ا الگوی سود تقسیمی رو به رشد می نامند.این رابطه ر

 

درصد است. اگر  1۱کند و بازده مورد انتظار آن درصد رشد می 5مثالً سهامی را در نظر بگیرید که سود تقسیمی آن با نرخ 

 دالر باشد، قیمت آن در حال حاضر برابر خواهد بود با:  4سودی که اخیرا سهام پرداخت کرده است 

84
05.010.0

)5.01(4
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% پرداخت کرده است 13% و نرخ بازده 5دالر با نرخ رشد ساالنه  3/2مثال: ارزش سهام شرکتی که به تازگی سود تقسیمی 

 سال دیگر(5چقدر است؟ )

 

 

   
    
   

 
                  

      
       

 

کند. حال اگر نرخ رشد از نرخ رشد ثابت سود تقسیمی رشد میدر الگوی سود تقسیمی رو به رشد، قیمت سهم با همان نرخ 

سود تنزیلی بزرگتر باشد، قیمت سهم بی نهایت باال خواهد بود. چرا که در این صورت ارزش فعلی سودهای تقسیمی مرتبا 

قیمت سهام بی  شودبزرگتر خواهد شد. لذا آهنگ رشد سودهای تقسیمی از آهنگ تنزیل آنها بیشتر است و این کار باعث می

نهایت شود. به همین دلیل اگر نرخ رشد سود سهام و نرخ بازده مورد انتظار برابر باشد، مجاز به استفاده از این معادله که 

 نمی توان از این فرمول استفاده کرد. r<gهمچنین اگر . نیستیمجایگزینی برای زنجیره محاسبه ارزش فعلی سهام است 

 

های نقدی ناشی از یک سهام در اگر جریان :شت یک زمان معین با نرخ ثابت رشد میکندسود تقسیمی پس از گذج( 

های آتی منظم نباشد) یعنی نه هر ساله مقدار ثابتی باشد و نه اینکه با نرخ ثابتی رشد کند( به طوری که میزان سود تقسیمی، سال

گذاری سهام استفاده کرد. یعنی باید ارزش فعلی ارزش هرساله عددی غیرمرتبط با عدد سال قبل باشد، باید از الگوی اصلی

جریانات نقدی هرسال را به طور جداگانه محاسبه کنیم، سپس این جریانات نقدی را با هم جمع کنیم. به طور کلی هرگاه 

D5+1 

            D5 
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ه قیمت سهام باید کنند، برای ارزیابی آنها یا به طور کلی برای محاسبجریانات نقدی ناشی از سهام، از الگوی خاصی پیروی نمی

 شود استفاده کنیم. از الگوی اصلی ارزش گذاری سهام که به صورت زیر تعریف می
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رشد می کند. در این حالت  g سود تقسیمی با نرخ رشد n+1سود تقسیمی متغیر است و از سال  nتا  ۱در این حالت از سال 

محاسبه می کنیم و سپس از فرمول فوق ارزش فعلی هر سهم را به دست می آوریم.  را nیعنی ارزش سهم در سال  Pnابتدا 

)سالهای رشد غیرعادی تک تک حساب شده و سپس سالهای رشد عادی همانند الگوی سود تقسیمی با نرخ رشد ثابت محاسبه 

 می شود.(

 

میلیون دالر پرداخت کرده است، طی 5یمی میلیون سهم دارد و به تازگی مجموع سود تقس 2۱مثال: ارزش سهام یک شرکت که 

درصد رشد خواهد داشت. مطلوب است ارزش فعلی هر 1۱درصد رشد می کند و پس از آن با نرخ 3۱سه سال آینده با نرخ 

 درصد2۱سهم. نرخ بازده مورد انتظار 

 

 مجموع سود پرداختی سال 

D0 ۱ 5 

D1 1 5/6=3/1*5 

D2 2 45/2=3/1*5/6 

D3 3 525/1۱=3/1*45/2 

 

   
        

   
 
          

       
         

 

   
  
   

 
  

      
 

  
      

 
  

      
 
   

   
 
    

    
 
      

    
 
       

    
       

 

میلیون دالر است و با تقسیم این عدد به تعداد کل سهام  52/22ال حاضر پس مجموع ارزش سهام شرکت مورد انتظار در ح 

 دالر محاسبه می شود.32/4میلیون، ارزش فعلی هر سهم برابر 2۱یعنی 

 gنکته: الگوی سود تقسیمی رو به رشد به ما می گوید که اگر جریانات نقدی یک سرمایه گذاری در طول زمان با نرخ ثابت 

 مایه گذاری هم با همان نرخ رشد خواهد کرد.رشد کند، ارزش آن سر
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 اجزای نرخ بازده مورد انتظار 
 کنیم:  قیمت اولیه سهم را در حال حاضر با معادله زیر محاسبه می

gr

D
Po


 1 

 توان به صورت زیر بازنویسی کرد:  این رابطه را می

g
P

D
r

o

 1 

و نرخ بازده ناشی از دریافت سود  gازده مورد انتظار از دو قسمت نرخ رشد سود تقسیمی دهد که نرخ برابطه فوق نشان می

سهم 
oP

D1 کند و در حقیقت بازده تشکیل شده است. نرخ رشد سود تقسیمی همان نرخی است که قیمت سهم با آن رشد می

و  (g)ای سهامدار در حقیقت مجموع بازده ناشی از منفعت سرمایهباشد. لذا بازده مورد انتظار می ایناشی از منفعت سرمایه

)بازده ناشی از دریافت سود
oP

D1  ) .در این حالت استr .مجهول است 

 

 خالصه الگوی سود تقسیمی
 ، ...(D1 ،D2 ،D3، برابر است با ارزش فعلی تمام سودهای تقسیمی آینده )P0حالت عمومی: قیمت امروز یک سهم، 

   
  
   

 
  

      
 

  
      

   

 نرخ بازده مورد انتظار است. rدر این رابطه 

 

 رشد کند قیمت فعلی سهام برابر است با: gحالت نرخ رشد ثابت: اگر سود تقسیمی با نرخ ثابت 

   
  

   
 

 د نامیده می شود.این رابطه الگوی سود تقسیمی رو به رش

 دوره با نرخ ثابت رشد کند، قیمت سهم برابراست با: tرشد غیرعادی: اگر سود تقسیمی پس از گذشت 

   
  
   

 
  

      
   

  
      

 
  

      
 

 نرخ بازده مورد نظر:

  
  
  

   

 بازده ناشی از دریافت سود سهم است. P0ده ناشی از منفعت سرمایه ای و باز gکه در این رابطه 
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 های سهام عادی ویژگی
 معموال در مورد سهامی که در سودهای تقسیمی یا در صورت ورشکستگی هیچ ارجحیتی ندارند به کار می رود.

. این مورد م نه یک رای به ازای هر سهام دارهقانون طالیی: هرکس طال دارد قانون را تعیین می کند. هر یک رای به ازای هر س 

 را دموکراسی شرکتی می نامند.

ها ملزم هستند سود نقدی مصوب شده را پرداخت کنند و این سود پرداختی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی معموالً شرکت

 شود. مورد قبول اداره مالیات واقع نمی

 توانند مدیران شرکت را انتخاب کنند. ستند و هرساله با رای خود میمعموالً سهامداران مالکان اصلی شرکت ه

 سهامداران معموالً دارای حقوق زیر هستند: 

های شرکت و بعضا حق تقدم در خرید حق مالکیت در سود تقسیمی متناسب با نسبت مالکیت سهامداران در سهام .1

 .را حق تقدم خرید سهام می نامند( نتشارهای جدیداالحق تقدم در خرید سهام)های جدیداالنتشار سهام

ا متناسب با نسبت مالکیت در ههای باقی مانده پس از انحالل شرکت و پرداخت تعهدات و بدهیحق مالکیت در دارایی .2

 شرکت.

شود. البته ممکن است گیری میحق رای در مورد مسائل مهمی که در مجمع عمومی صاحبان سهام در مورد آنها تصمیم .3

درصد سهام  25های متفاوت منتشر شود مثل سهامی که حق رای آن به اندازه های مختلف با حق رایایی در ردههسهام

بتواند  است یا سهامی که حق رای ندارد. انتشار سهام بدون حق رای معموال با این هدف صورت می گیرد که شرکت

ان جدید واگذار نکند. البته در بعضی مواقع که عدم های جدید را تامین مالی کند و حق مالکیت را به سهامدارپروژه

 شود، ممکن است برخی از قواعد تغییر کند. اعطای حق رای به سهامداران باعث نقض حقوق آنها می

 

یک شرکت سهامی با توجه به نظر و تصویب هیئت مدیره به دارندگان سهام خود، سود می پردازد. سود تقسیمی پرداختی به 

 عرف بازده نقدی سهام است.سهام داران م
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 برخی از ویژگی های مهم سود تقسیمی

الف(شرکت های سهامی ملزم به پرداخت سود نقدی مصوب هستند. به همین دلیل هیئت مدیره باید زمانی پرداخت سود را 

 پیشنهاد کند که وضعیت سودآوری و نقدینگی شرکت مناسب باشد.

می کند، هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نمی شود. یعنی سود پس از کسر ب( سود تقسیمی که شرکت سهامی پرداخت 

 مالیات محاسبه و پرداخت می شود.

است.  B ، سرمایه گذار شرکتAج( به قسمتی از سود سهامداران حقیقی تخفیف مالیاتی تعلق می گیرد. مثال شرکت سهامی 

دریافت می کند معاف از مالیات  Aد. این سود که شرکت را می ده Aپس از پرداخت مالیات، سود سهام شرکت  Bشرکت  

 است. )جلوگیری از مالیات مضاعف(

 

 رای گیری تجمعی، رای گیری ساده 
شود. لذا در رای گیری ساده، برای انتخاب هریک از اعضای هیئت مدیره، به طور جداگانه رای گیری میرای گیری ساده. 

 ام رای خود را به شخص مطلوب بدهد و او را انتخاب کند. تواند تمدارنده رای اکثریت همواره می

تواند شوند. لذا سهامدار اقلیت میدر رای گیری تجمعی، تمام اعضای هیئت مدیره به یک باره انتخاب می  .رای گیری تجمعی

ر تعداد اعضای هیئت مدیره تمام رای خود را به یک نفر بدهد تا بتواند حداقل یک نفر از اعضای هیئت مدیره را انتخاب کند. اگ

n  نفر باشد، سهامدار باید حداقل به اندازه
n1

درصد از کل سهام را دارا باشد تا بتواند حداقل یک نفر از اعضای هیئت  1

 مدیره را انتخاب کند. 

 

 سهام ممتاز 
سود ثابت ممکن است به دلیل عدم توانایی مالی شدرکت  کند. این سهام ممتاز معموال به صورت ساالنه سود ثابتی را دریافت می 

 در یک سال یا چند سال پیاپی پرداخت نشود اما در صورت عدم پرداخت سود در یک سال یا چندد سدال ایدن سدودها انباشدته      

بهدره تعلدق    ها را پرداخت کند اگرچه به سود انباشته سهام ممتازکند که این پولو شرکت تعهد می)سود جمع شونده(  شود می

 گیرد.  نمی

تواند سود سهام عادی را هم بپردازد، چرا توجه به این نکته ضروری است که اگر شرکت سود سهام ممتاز را پرداخت نکند، نمی

که شرکت باید ابتدا سود سهامدار ممتاز را پرداخت کند و بعد از آن از باقیمانده سود بده سدهامداران عدادی نیدز سدود تقسدیمی       

هایی که سود سهام ممتاز پرداخت نشده است زیاد شود و مقدار سود انباشدته سدهام ممتداز بده حددی      همچنین اگر سال بپردازد.

دهدد. اگرچده عمومداً    برسد که شرکت از پرداخت آن ناتوان شود، معموالً شرکت به سهامداران ممتاز امتیازاتی مثل حق رای مدی 

کند به ازای پرداخت مبلغ معین سهام را از سهام دار بخرد. بر مبندای شدریعت   سهام ممتاز قابل بازخرید است و شرکت تعهد می

 اسالمی سهام ممتاز به دلیل پرداخت سود ثابت ماهیت ربوی دارد لذا انتشار سهام ممتاز در کشور ما ممنوع است.  
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لکیت است. بلکه پرداخت سود ثابدت  توان به وضوح بیان کرد که سهام ممتاز یک ورقه ماهای سهام ممتاز نمیبا توجه به ویژگی

این ورقه بهادار را به اوراق بدهی شبیه کرده است. اگرچه تمایل به نگهداری  یو عدم اعطای حق رای به سهامدار ممتاز از جهات

سهام ممتاز به دلیل معاف بودن سود سهام ممتاز از مالیات و ایجداد شدرایط حمدایتی بده نفدع سدهامدار )مثدل نگهدداری وجدوه          

 ستهالکی( زیاد است.  ا

-شود اما برای تامین مدالی پدروژه  ها نیز اگرچه سود پرداختی به مالکان سهام ممتاز هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نمیشرکت

 کنند:  های خود معموالً به دو دلیل از سهام ممتاز استفاده می

 دهند.  کنترل شرکت را از دست نمی .1

 دهند.  راق بدهی ریسک ورشکستگی را کاهش میبا انتشار سهام ممتاز به جای او .2

 

 سهام ممتاز دارای ارزش ابرازی است یعنی سود هر سهم از قبل معین می شود.

 از نظر قانونی و مالیاتی، سهام ممتاز نوعی سند مالکیت است. سهام داران ممتاز عموما حق رای ندارند.

 داخت می شود.همیشه سود سهامداران ممتاز قبل از سهامداران عادی پر

 غیر جمع شونده دارد که اولی رواج بیشتری دارد. اسود سهام ممتاز حالت جمع شونده ی

 

 سهام ممتاز و مالیات
با توجه به اینکه اوراق قرضه )بدهی( معاف از مالیات است، برای شرکتی که می خواهد تامین مالی کند مناسب تر است سهام 

دالر تامین مالی کند در  1۱۱۱% مالیات دارد. برای شرکتی که می خواهد 4۱سهام ممتاز ممتاز منتشر کند تا سند بدهی. چون 

% می شود. 1۱% است ولی تامین مالی برای اوراق قرضه  32/5صورت انتشار سهام ممتاز، هزینه تامین مالی پس از کسر مالیات 

 )جدول زیر(

 

 ناشر: نرخ مالیات صفر است

 بدهی )اوراق قرضه( سهام ممتاز

 $1۱۱ $62 سود سهام ممتاز/بهره پرداختی

 ۱ 2/26 %(4۱نرخ مالیات سود سهام ممتاز )

 ۱ ۱ کاهش هزینه به دلیل هزینه بهره

 $1۱۱ $2/53 زینه تامین مالیهمجموع 

 % 1۱ % 32/5 هزینه تامین مالی پس از کسر بهره

ممتاز شرکت فوق را بخرد تا اوراق قرضه. در صورت % مالیات می پردازد بهتر است سهام 45همچنین برای شرکتی که مثال 

 % بازده خواهد داشت.. 5/5% بازده دارد ولی با خرید اوراق قرضه  2/6خرید سهام ممتاز 
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 عوامل موثر در انتشار سهام ممتاز

د تقسیمی سهام مهمترین مانع انتشار سهام ممتاز برای شرکت هایی که کل درآمدشان مشمول مالیات می شود، این است که سو 

ممتاز، هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نمی شود. اما عوامل دیگر به این قرارند: اوال قسمت عمده ای از سهام ممتاز را شرکت 

های آب و برق و گاز منتشر می کنند، که زیر نظر دولت هستند. دوما شرکت ها می توانند با انتشار سهام ممتاز به جای بدهی، 

ی را کاهش دهند. چون دارندگان سهام ممتاز به دلیل عدم دریافت سود نمی توانند از شرکت شکایت کنند. ریسک ورشکستگ

یه سهامداران است، بدون اسوما چون سهامداران ممتاز عموما حق رای ندارند، انتشار سهام ممتاز به معنی تامین مالی با سرم

 اینکه کنترل سهام داران عادی بر شرکت کاهش یابد.

طرف تقاضا، سهام ممتاز را غالبا شرکت های سهامی خریداری می کنند. چون سود آنها معاف از مالیات است و برای آنها  در

 جذابیت دارد. )جدول فوق(
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 فرصت سرمایه گاری در پروژه های سود آور( )های رشد فرصت

صورت سود تقسیمی برابر درآمد هر سهم است.  د. در اینکنله را بین سهامداران تقسیم میفرض کنید شرکتی تمام سود حاص

 العمر، قیمت این سهم برابر است با: در این صورت براساس ارزش فعلی اقساط مادام

=قیمت سهم وقتی که شرکت فاقد فرصت سرمایه گذاری است.
r

Div

r

EPS
 

EPS  سود هر سهم و :Divسود تقسیمی هر سهم : 

کنند. حال فرض کنید دارند و همه آن را بین سهامداران تقسیم میمقداری از سود را نگه نمی ها هیچدر حقیقت این شرکت

لی خالص طرح به ازای هر سهم در تاریخ صفر عدارد تا در یک پروژه خاص مصرف کند. ارزش فشرکت تمامی سود را نگه می

 ال را پرداخت نکند قیمت سهم برابر است با: دهند. لذا اگر امروز شرکت تصمیم بگیرد سود امسنشان می NPVGOرا با 

NPVGO
r

EPS
 قیمت سهم پس از پذیرش پروژه جدید = 

 

 توان فهمید ارزش یک سهم حاصل دوجزء است:  از این معادله می

کند: ارزش شرکت در صورتی که همه سود را تقسیم می .1
r

EPS
 

 NPVGOد برای تامین مالی پروژه جدید: ارزش اضافی در صورت اندوختن سو .2

 خواهیم داشت:   EPSبا تقسیم دو طرف رابطه فوق بر 

 

 

دهد که نسبت جمله سمت چپ این معادله، فرمول ضریب قیمت به درآمد هر سهم است. این معادله نشان می
E

p  با ارزش

-های سرمایهتقسیمی دو شرکت مساوی باشند، اما یک شرکت فرصت های رشد ارتباط دارد. لذا اگر سودفعلی خالص فرصت

 گذاری پیش رو داشته باشد، ارزش سهام آن باالتر است. 

 

 )قیمت، درآمد، رشد( PEGضریب 

یک شرکت به نرخ رشد سود آن محاسبه می گردد. هرچه این نسبت کوچکتر باشد، نرخ رشد سود شرکت به  Eبه Pاز تقسیم 

 باالتر است ولی برای سرمایه گذاری نیاز به تحلیل است.نسبت قیمت سهام 


