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  اي بندي سرمایه بودجه

  

، یک طرح مقداري کامل براي بکارگیري و تخصیص کارآمد و اثر بخش منابع یـک شـرکت در   بودجه

اي، بهبود هماهنگی و ارتباط و همچنـین   هاي دوره ریزي یک دوره معین است. بودجه بندي موجب طرح

  آورد.  گیري و ارزیابی عملکرد شرکت فراهم می ها شده و چارچوبی را براي اندازه کردن طرح مقداري

گـذاري و اجـرا مواجـه     هاي زیادي براي سـرمایه  ها در طول عمر کاري خود، ممکن است با طرح شرکت

باشند. انتخاب یک طرح ممکن است آینده یک شرکت را تحت تاثیر قرار داده و روند فعالیت آن شرکت 

با در برگـرفتن  هایی هستند که  ها به دنبال انتخاب طرح الشعاع قرار دهد. در این رویکرد، شرکت را تحت

ریسک کمتر، بیشترین میزان عایدي را به همراه داشته باشد. براي این منظور از نـوع خاصـی از بودجـه    

اي فرآیندي اسـت کـه    بندي سرمایه شود. در واقع بودجه اي استفاده می بندي، به نام بودجه بندي سرمایه

هـاي مختلـف ایجـاد     ی کـه طـی سـال   هاي مختلف، با توجه به هزینه اجراي آنها و عایدات طی آن طرح

  شود.   تر انتخاب می کنند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و طرح مطلوب می

  کنند: گیري در این موارد استفاده می اي براي تصمیم بندي سرمایه مدیران مالی از بودجه

 انتخاب یا عدم انتخاب یک طرح  

 خرید یا اجاره کردن یک دارایی  

  آالت جدید به جاي ماشین آالت قدیمیجایگزین کردن ماشین  

 هاي موجود انتخاب یک طرح از میان طرح  

  گذاري هاي سرمایه ارزیابی طرح

  شود: مرحله به شرح زیر انجام می 3عموما براي ارزیابی یک طرح 

گذاري عبارت است از کلیه وجـوهی کـه    خالص سرمایهگذاري:  تعیین میزان خالص سرمایه -

هاي جدید، هزینه نصب و سـرمایه   شود و شامل خرید دارایی ار گرفته میک براي اجراي یک طرح به

 در گردش است.
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جریانـات نقـد ورودي، از حاصـل جمـع جریانـات نقـد ورودي       محاسبه جریانات نقد ورودي: -

آید. براي محاسبه جریانات نقـد ورودي عملیـاتی، ابتـدا     دست می عملیاتی و سایر جریانات نقدي به

شود و سپس هزینه استهالك که یک هزینه نقدي است به آن  یات محاسبه میسود پس از کسر مال

آالت اسـقاطی و   شود. سایر جریانات نقدي نیز، شامل جریان نقد ناشی از فـروش ماشـین   اضافه می

 آید.  دست می سرمایه در گردش است. از حاصل جمع این دو نوع جریان، جریان نقد ورودي به

براي بررسی یـک طـرح و تصـمیم در مـورد     ها :  انتخاب معیار مناسب براي ارزیابی طرح -

انتخاب یا عدم انتخاب آن از معیارهاي مختلفی مانند خالص ارزش فعلی پروژه، نرخ بـازده داخلـی،   

شود که در ادامه به بررسی دقیق هرکدام از این معیارهـاي    شاخص سودآوري و مانند آن استفاده می

 ابی خواهیم پرداخت.ارزی
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 NPV1 - خالص ارزش فعلی پروژه 

اسـت.    NPVیا پروژه فعلی ارزش هاي اقتصادي، معیار خالصیکی از مهمترین معیارهاي ارزیابی طرح

در واقع خالص ارزش فعلی پروژه برابر است با مجموع ارزش فعلی تمام جریانات نقدي پروژه. بـه بیـان   

  عبارت است از: NPVدیگر 
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 وجه دریافتی یا پرداختی در زمان مورد نظر است. CFنرخ بهره و  iزمان مورد نظر،   tکه 

هاي خود با یک طرح اقتصادي روبرو است. در ایـن طـرح او   اجراي فعالیت گذار برايمثال : یک سرمایه

گذاري کند. میزان بازدهی این طرح طی سـه  میلیون تومان را در سال اول در این طرح سرمایه 110باید 

میلیون تومان خواهد بود. اگر نرخ بهـره طـی    70میلیون تومان و  60میلیون تومان،  50سال به صورت 

گـذار داراي صـرفه   % باشد، آیا شرکت در این طـرح بـراي ایـن سـرمایه    20ا ثابت و به میزان هاین سال

  اقتصادي است؟

NPV =
−110

(1+ 20)0
+

50

(1 + 20)1
+

60

(1 + 20)2
+

70

(1 + 20)3
= 13.84 

میلیـون تومـان در    23.84درصد، کل طرح به میزان  20این به معناي آن است که با احتساب نرخ بهره 

 خواهد بود.سودآور    زمان صفر 

در ارزیابی یک طرح اگر خالص ارزش فعلی پروژه مثبت باشد به معناي آن است که آن طرح داراي بازده 

گذاري در آن طرح مقرون به صرفه است. هرچه خالص ارزش فعلی پروژه اقتصادي مثبت است و سرمایه

باشد، نسبت به انجام یا عدم برابر با صفر  NPVباشد، به معناي سودآوري بیشتر پروژه است. اگر  بیش�تر 

  تفاوت خواهیم بود. انجام طرح بی

                                                             
١Net Present Value  
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شـود. در واقـع هزینـه     در محاسبه خالص ارزش فعلی پروژه از مفهومی به نام هزینه فرصت استفاده مـی 

ایـم. بـراي    فرصت، سودي است که به دلیل قراردادن سرمایه در یک پروژه خاص از آن صرف نظر کرده

گذاري کند و یا سرمایه خود  تواند سرمایه خود را در یک طرح اقتصادي سرمایه گذار می مثال یک سرمایه

در بانک گذاشته و یک نرخ سود ثابت و بدون ریسک را بـه دسـت آورد. در ایـن مثـال هزینـه فرصـت       

دست آمده از شرکت در  پردازد. اگر میزان سود به گذار می گذاري، سودي است که بانک به سرمایه سرمایه

کنـد، سـرمایه گـذاري در آن طـرح      ، کمتر از سودي باشد که بانک به آن سرمایه پرداخت مـی یک طرح

  مقرون به صرفه نیست.  
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 IRR1 -نرخ بازده داخلی 

) به شدت بـه نـرخ   NPVهاي قبلی مشاهده نمودید، خالص ارزش فعلی پروژه (گونه که در بخش همان

بـراي یـک    NPVکه با افزایش نرخ بهره، از میزان آن کاسته خواهـد شـد.   طوريبهره حساس است، به

صفر باشد ما در نقطه سر بـه   NPVاي که طرح ممکن است صفر و یا حتی منفی به دست آید. در نقطه

شود. بدیهی است که در سر هستیم، یعنی با احتساب ارزش زمانی پول، سود پروژه در این نقطه صفر می

آور خواهد بـود. بـه نـرخ    ح زیانتر از این نقطه طرنقاط باالتر از این نقطه، طرح سودآور و در نقاط پایین

  شود.پروژه برابر با صفر باشد، نرخ بازده داخلی گفته می NPVاي که در آن بهره

�
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  به سرآن پروژه است.  یک پروژه نقطه سر IRRبه بیان دیگر، 

که براي سرمایه شودبر اساس درصد بیان می IRRشد، که بر حسب واحد پول بیان می NPVبرخالف 

  تري به همراه دارد. گذاران بیان ملموس

میلیون تومان سرمایه الزم است. ایـن پـروژه در    250گذاري در یک طرح اقتصادي مثال : براي سرمایه

میلیون تومان خواهد داشت. نرخ بازده داخلـی   400سال اول عایدي نداشته و در سال دوم عایدي برابر با

  محاسبه خواهد شد: به این صورت این طرح
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= 0 

IRR = 26.49 

ها از حداقل نرخ بازده مـورد  هایی که نرخ بازده آنکنیم، طرحکه از نرخ بازده داخلی استفاده میهنگامی

  شود. ها است، بیشتر باشد طرح پذیرفته میگذاران که همان نرخ بهره بانکسرمایه    انتظار 

                                                             
١Internal Rate of Return   
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در برخی موارد ممکن اسـت   IRRها معیار مناسبی است، که همیشه براي انتخاب طرح NPVبر خالف 

) -+-که جریانات نقدي در پروژه بیش از یک بار تغییر عالمت دهند(+کارآمد نباشد. براي مثال هنگامی

 IRR یچ وجھبھ ھ دست آید.  ممکن است براي یک پروژهبراي طرح به IRRممکن است بیش از یک 

ممکن است گمراه کننده باشد. با توجه   IRR هاي غیرقابل جمع،وجود نداشته باشد و یا در مقایسه پروژه

 IRRها اسـت، در مـواردي کـه نتـوان از     ترین معیار براي ارزیابی اقتصادي طرحاصولی NPVبه اینکه 

  نماییم.استفاده می NPVاستفاده کرد، از 
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 هاسایرمعیارهاي ارزیابی طرح

  

هاي پروژه به صورت کشد تا هزینه: به مدت زمانی که طول میدوره بازگشت سرمایه -1

هاي ناشـی از پـروژه را پوشـش    کامل بازگردد و درآمدهاي حاصل از پروژه بتواند هزینه

گـذاري  شود. بر اساس قاعده، زمانی یـک سـرمایه  دوره بازگشت سرمایه گفته میدهد، 

شود که دوره بازگشـت سـرمایه آن طـرح کمتـر از دوره بازگشـت سـرمایه       پذیرفته می

ها به دنبال انتخاب طرح هایی هستند ها، شرکتتعیین شده شرکت باشد. در میان طرح

  تري باشند. که دوره بازگشت سرمایه کوتاه

ها بسیار آسـان  اگرچه درك و استفاده از معیار دوره بازگشت سرمایه براي ارزیابی طرح

شوند. از طرف دیگـر در  هاي بلند مدت انتخاب نمیاست، اما در این روش معموال پروژه

 این روش ارزش زمانی پول نیز در نظر گرفته نشده است.

با توجه به مشکلی که در رابطه با عـدم لحـاظ ارزش    دوره بازگشت سرمایه تنزیلی: -2

زمانی پول در روش دوره بازگشت سرمایه بیان شد، ارزش زمانی پول در ایـن روش بـه   

شود. دوره بازگشت سرمایه تنزیلـی، طـول مـدت زمـانی اسـت کـه       محاسبات وارد می

عبـارت دیگـر    گذاري اولیه برابر شود. بههاي نقدي تنزیل شده با سرمایهمجموع جریان

کشـد تـا مجمـوع    دوره بازگشت سرمایه تنزیلی برابر است با مدت زمانی که طـول مـی  

  گذاري اولیه را پوشش بدهد.هاي پروژه بتواند سرمایهارزش فعلی دریافت

 براي روش شدن موضوع اجازه بدهید بحث را با یک مثال دنبال کنیم.

میزان سرمایه مورد نیـاز بـراي ایـن طـرح      گذاري کند.شرکتی قصد دارد در یک پروژه سرمایه

میلیون تومـان بـازده خواهـد     100میلیون تومان است. پروژه در هر سال به صورت ثابت  300

  نرخ بهره محاسبات به این صورت انجام خواهد گرفت: 10داشت. با در نظر گرفتن %

  دوره بازگشت سرمایه  عبارت است از:
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  گذاري           سال سوم   سال دوم    سال اول     سرمایه                                                            

  

                                                                       100         100       100        300-      

مایه استفاده کنیم این پروژه در نمایید اگر از معیار دوره بازگشت سرگونه که مشاهده میهمان

  دهد.گذاري خود را پوشش میهاي سرمایهسال سوم کلیه هزینه

  اما اگر از روش دوره بازگشت سرمایه تنزیلی استفاده کنیم خواهیم داشت:

  گذاري            سال چهارم سال سوم   سال دوم    سال اول     سرمایه                                                      

  

                                                           100      100         100       100       300-      

  ارزش تنزیل شده               90.9       82.6        75.1      68.4                                                          

  ارزش تنزیل شده تجمعی      90.9      173.5      248.6      317                                                          

گذاري در این پروژه هاي سرمایهر سال چهارم هزینهکنید که در این روش، تقریبا دمشاهده می

  آمد.دست میبازگشت داده شده است در حالی که در روش قبل در سال سوم این نتیجه به

                                                                   

  میانگین نرخ بازده حسابداري: -3

نقدي پروژه از سود خالص طرح استفاده مـی در این روش به جاي استفاده از جریانات 

شود. براي این منظور میانگین سود خالص مورد انتظار ساالنه را بـه میـانگین سـرمایه   

 کنند. گذاري تقسیم می

  بنابراین خواهیم داشت:

نرخ	بازده	حسابداري = 	
میانگین	سود	ساالنه

میانگین	سرمایه	گذاري
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  که 

  نقدي ورودي = میانگین سود سالیانه میانگین جریان –میانگین استهالك  

  گذاري/(ارزش اسقاط + هزینه طرح) = میانگین سرمایه2

  

  باالتر بودن این شاخص به معناي مطلوبیت بیشتر پروژه است.

  

  شاخص سودآوري: -4

گـذاري  براي محاسبه این معیار ارزش فعلی جریانات نقدي پروژه را بـه هزینـه سـرمایه   

 کنیم. بنابراین خواهیم داشت اولیه پروژه تقسیم می

(PI)سودآوري	شاخص =
ارزش	فعلی	جریانات	نقدي	پروژه

هزینه	سرمایه	گذاري	اولیه	پروژه	
= 1 +

���

هزینه	سرمایه	گذاري	اولیه	پروژه	
	   

  

بزرگتـر از   PIبزرگتر از صفر باشد،  NPVمشخص است که در این حالت در صورتی که 

آنها بزرگتـر از   PIشوند که خواهد بود. بنابراین پروژه هایی در این معیار پذیرفته می 1

  تر است.باشد. هر چه شاخص سودآوري بزرگتر باشد ، پذیرفتن آن طرح مطلوب 1
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 ي سرمایه هزینه

پردازد و به  اي که شرکت براي استفاده از منابع مالی می ي سرمایه عبارت است از هزینه هزینه

اي شرکت  هاي سرمایه ي مورد انتظار از پروژه نرخ بازده حداقلي سرمایه  عبارت دیگر، هزینه

دست آوردن این نرخ بازده، قیمت سهام در بازار بدون تغییر باقی بماند.  باشد که با به می

پذیري  منظور تعیین توجیه ي سرمایه، نرخ تنزیلی است که براي تنزیل جریانات نقدي به هزینه

  گیرد. رار میاي مورد استفاده ق پروژه هاي سرمایه

ي سرمایه به کمک میانگین موزون و اجزاي مختلف ساختار سرمایه شرکت مانند بدهی  هزینه

  شود. بلندمدت، سهام ممتاز، سهام عادي و سود انباشته محاسبه می

  محاسبه هزینه اجزاي سرمایه

که به  اي است هر یک از اجزاي تشکیل دهنده سرمایه شرکت (منابع تامین مالی)، داراي هزینه

  شوند: صورت زیر تعریف می

= k� ي بدهی قبل از مالیات هزینه  

k� × (1 − t)= k�  ي بدهی بعد از مالیات که در آن  هزینهt .نرخ مالیات است  

= k� هزینه سهام ممتاز  

=k� ي سهام عادي موجود) ي سرمایه داخلی یا هزینه ي سود انباشته (هزینه هزینه 

= k� ي سرمایه خارجی) ي سهام عادي جدید (هزینه هزینه  

=k� ي  ي سرمایه یا متوسط هزینه ي سرمایه شرکت در کل (میانگین موزون هزینه هزینه

  سرمایه)
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  ي بدهی (اوراق قرضه) هزینه  -1

اي است که شرکت بابت وجوه تامین شده از طریق اخذ وام یا انتشار  ي بدهی، هزینه هزینه

توان از طریق تعیین  ي بدهی قبل از مالیات را می شود. هزینه بلندمدت متحمل میاوراق قرضه 

دست آورد. فرمول زیر را  هاي نقدي اوراق قرضه به نرخ بازده داخلی یا بازده تا سررسید جریان

  توان براي تقریب بازده تا سررسید اوراق قرضه مورد استفاده قرار داد: نیز می

 

K� =
I +

M − V
n

M+ V
2

 

 ن:که در آ

I  مبلغ بهره پرداختی ساالنه =  

M ارزش اسمی =  

V (ارزش جاري) خالص وجوه حاصل از فروش اوراق قرضه =  

n مدت به سال =  

ي  دهد. بنابراین هزینه ي قابل قبول مالیاتی است و مالیات را کاهش می ي بهره، هزینه هزینه

  بعد از مالیات برابر است با:  ي بدهی یابد. هزینه موثر بدهی با توجه به نرخ مالیات کاهش می

�� = ��(1 − �) 

  باشد. نرخ مالیات می tکه در آن 

ها باید از وجوه  ي انتشار را بپردازد، این هزینه در موقع انتشار اوراق قرضه، اگر شرکت هزینه

  ي تامین مالی شرکت افزایش یابد. شود هزینه حاصل از فروش قرضه کم شوند که این باعث می



 امور مالی شرکتیمقدمات 

 

  1با استفاده از رویکرد رتبه بندي بدهی ��محاسبه 

توان از رویکرد رتبه بندي بدهی  که ارزش روز اوراق قرضه در دسترس نیست، می هنگامی

را  ��بندي شرکت مورد نظر دقت نموده و بر اساس آن  استفاده نمود. در این روش، به رتبه

  نماییم. براي شرکتی با رتبه بندي مشابه محاسبه می

ساله بهره  10ي خود از اوراق قرضه  : شرکتی را درنظر بگیرید که در ساختار سرمایهمثال

باشد. اطالعات شرکت مشابه که از رتبه یکسان  می AAAبرد. رتبه اوراق قرضه این شرکت  می

(AAA) براي شرکت  ��دهد که  برد، نشان می و سررسید مشابه براي اوراق خود بهره می

درصد باشد، هزینه بدهی این شرکت  35باشد. اگر نرخ مالیات برابر با  می درصد 4مشابه برابر 

  را محاسبه نمایید.

�� = ��(1 − �) = 4%x(1-35%)=2/6% 

 ي سهام ممتاز هزینه  -2

اي است که شرکت بابت تامین مالی از طریق انتشار سهام ممتاز  ي سهام ممتاز هزینه هزینه

، بر خالص ��، از تقسیم سود ساالنه سهام ممتاز ��ي سهام ممتاز،  شود. هزینه متحمل می

  آید: دست می ، بهpوجوه حاصل از فروش آن، 

�� =
��

�
 

شود، پس مالیات کاه  چون سود سهام ممتاز بعد از محاسبه و کسر مالیات شرکت پرداخت می

 نیست و هزینه آن تعدیل مالیاتی ندارد.

ي انتشار را از  ي سهام ممتاز، شرکت باید هزینه رضهي انتشار براي ع در صورت پرداخت هزینه

ي تامین مالی از طریق  شود هزینه وجوه حاصل از فروش سهام ممتاز کم کند که این باعث می

 سهام ممتاز افزایش یابد.

                                                             
1 Debt-Rating Approach 
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 ي سهام عادي هزینه -3

ي وجوه تامین شده از محل  ي سهام عادي نیز همانند سایر منابع تامین مالی، هزینه هزینه

اي است  ، معموال نرخ بازده 	�kي سهام عادي موجود (یا سود انباشته) فروش سهام است. هزینه

گیري هزینه  کنند. سه روش براي اندازه گذاران از سهام عادي یک شرکت مطالبه می که سرمایه

هاي  گذاري دارایی ) مدل قیمت2) مدل رشد گوردون 1صدور سهام عادي وجود دارد: 

  ) مدل تعدیل نرخ اوراق قرضه.3و  (CAPM)اي  سرمایه

که سود سهام سالیانه با نرخ رشد ثابتی افزایش یابد، ارزش  درصورتی مدل رشد گوردون:

  سهام در زمان فعلی به کمک مدل گوردون به صورت زیر است:

�	� = 	
��

� − �
	 

 که در آن:

  = ارزش سهام عادي در ابتداي دوره (زمان صفر) �� 

  شود = سودي که در پایان سال اول پرداخت می �� 

R گذاران = نرخ بازده مورد مطالبه سرمایه  

g  شود در طول زمان ثابت است) = نرخ رشد (که در مدل، فرض می  

  آید: دست می ، هزینه سهام عادي به صورت زیر بهr با حل مدل گوردون، براي

� = 	
��

��
+ ��    یا    	� =

��

��
+ � 

  شده است.  rجایگزین  ��توجه کنید که در اینجا 

بیشتر است، زیرا انتشار سهام  	��)(از سهام عادي موجود  (��)ي سهام عادي جدید  ههزین

دهنده  نشان fهاي مربوط به فروش و انتشار سهام جدید را دارد. اگر  عادي جدید هزینه
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ي سهام عادي جدید  صورت درصدي از قیمت سهام باشد، فرمول هزینه  ي انتشار و به هزینه

  با:برابر خواهد شد 

K� =
D�

P�(1 − f)
+ g 

�� (1-f)  .خالص دریافتی حاصل از فروش هر سهم است 

ي سهام عادي  براي محاسبه هزینه :(CAPM)اي  هاي سرمایه گذاري دارایی مدل قیمت

 استفاده کرد که در این صورت باید مراحل زیر را طی کرد: CAPMتوان از مدل  می

  . �rتخمین نرخ بازده بدون ریسک  -1

، که شاخصی از ریسک سیستماتیک (ریسک تنوع ناپذیر) βتخمین ضریب بتاي سهم،  -2

 است.

 ، مانند شاخص بورس اوراق بهادار��گذاري بازار  تخمین نرخ بازده مجموعه سرمایه -3

(یا  CAPMتخمین نرخ بازده مورد مطالبه از سهام شرکت با استفاده از معادله  -4

SML:( 

 

K� = r� + β(r� − r�) 

 تغییر کرده است.  ��به    ��باشید که در اینجا نیز عالمتتوجه داشته 

این رویکرد بر  مدل تعدیل نرخ اوراق قرضه (نرخ اوراق قرضه به عالوه صرف ریسک):

هاي با ریسک کمتر  هاي با ریسک بیشتر نسبت به دارایی دارایی"یک اصل ساده مبتنی است: 

که ریسک سهام عادي براي  . ازآنجایی"کنند ان میگذار بازده مورد انتظار بیشتري عاید سرمایه

توان از فرمول زیر براي  کنندگان سرمایه بیشتر از ریسک اوراق قرضه است، از این رو می تامین

  بهره برد: ��محاسبه 

�� = نرخ	قرضه	بلندمدت +  صرف	ریسک
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=	��	(1 − t) +  صرف	ریسک	

یک شرکت برابر است با بازده مورد انتظار دارد که بازده مورد انتظار سهام  این فرمول بیان می

عالوه صرف ریسک (بازده مازادي که سهام به خاطر ریسک  از خرید اوراق قرضه شرکت به

درصد درنظر  5تا  3بیشتر باید عاید دارندگان آن نماید). صرف ریسک را معموال عددي بین 

 گیرند. می

  

 ي سود انباشته (عدم تقسیم سود) هزینه -4

ي سهام عادي موجود است، زیرا انتظار  در واقع همان هزینه ��سود انباشته ي  هزینه

گذاران از یک شرکت تا حدود زیادي تابع حقوق صاحبان سهام آن است. بدیهی است  سرمایه

هرچه میزان حقوق صاحبان سهام (و در واقع سود انباشته) بیشتر باشد، سود مورد توقع 

هرچه کمتر باشد، انتظار آنها کمتر خواهد بود. تغییر انتظار گذاران بیشتر و برعکس  سرمایه

گذارد. سود انباشته اثر خود را بر  افراد به دلیل تاثیري است که این مبالغ در قیمت سهام می

گذاري در میزان سود  که حاصل ضرب نرخ بازده سرمایه (g)قیمت سهام به صورت نرخ رشد 

د. بدیهی است هرچه میزان سود انباشته بیشتر گذار اندوخته شده طی یک سال است، می

  باشد، نتیجه فرمول نرخ رشد بیشتر و قیمت سهام باالتر خواهد بود.

  

  ي سرمایه) ي سرمایه در کل (میانگین موزون هزینه محاسبه هزینه

ي سرمایه شرکت  ي سرمایه یا هزینه متوسط هزینهي اجزاي سرمایه،  ي هزینه بعد از محاسبه

ي اجزاي سرمایه است که در آن وزن یا ضریب مورد استفاده،  در کل، میانگین موزون هزینه

مبین هزینه سرمایه در کل  ��باشد. اگر  نسبت هر یک از اجزاي سرمایه مورد استفاده می

  باشد:
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�� = 	∑ 	درصد	مشارکت	هر	یک	از	اجزاي	سرمایه	در	کل	ساختار	سرمایه ×

  	هزینه	سرمایه	هر	یک	از	اجزاي	سرمایه

=	�� × �� + �� × �� + �� × �� + �� × �� 

  

 که در آن: 

  

�� =  درصد	مشارکت	بدهی	در	کل	سرمایه

�� =  درصد	مشارکت	سهام	ممتاز	در	کل	سرمایه

�� =  درصد	مشارکت	سهام	عادي	در	کل	سرمایه

�� =  درصد	مشارکت	سود	انباشته	در	کل	سرمایه

  

توانند تاریخی،  گیرند، می ي سرمایه مورد استفاده قرار می ضرایبی که در فرمول محاسبه هزینه

  مورد نظر یا نهایی باشند.

  ضرایب تاریخی

اساس ضرایب تاریخی، ساختار فعلی سرمایه شرکت است. استفاده از این ضرایب مبتنی بر این 

شود. ضرایب تاریخی  ساختار فعلی سرمایه بهینه است و در آینده نیز حفظ میفرض است که 

  توان به دو طبقه ضرایب ارزش دفتري و ضرایب ارزش بازار تقسیم کرد: را می

ي  کاربرد ضرایب ارزش دفتري در محاسبه میانگین موزون هزینه ضرایب ارزش دفتري:

امین مالی جدید متناسب با ساختار فعلی سرمایه شرکت مبتنی بر این فرض است که هرگونه ت

گیرد. ضرایب ارزش دفتري از تقسیم ارزش دفتري هر یک از اجزاي تشکیل  سرمایه صورت می

  آید. دست می دهنده سرمایه بر مجموع ارزش دفتري تمامی منابع بلندمدت تامین مالی به

ع بر مجموع ارزش بازار ضرایب ارزش بازار از تقسیم ارزش بازار هر منب ضرایب ارزش بازار:

آید. از دید نظري، کاربرد ضرایب ارزش بازار در محاسبه میانگین  دست می تمامی منابع به
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ي سرمایه بهتر از ضرایب ارزش دفتري است، زیرا ارزش بازار اوراق بهادار برآورد  موزون هزینه

  باشد. ها می تري از مبالغ حاصل از فروش آن مناسب

  ف)ضرایب مورد نظر (هد

هاي شرکت و متناسب با آن تعیین شده باشد،  اي در جهت هدف که ساختار سرمایه درصورتی

تر است.  ي سرمایه، کاربرد این ساختار سرمایه و ضرایب مربوط مناسب ي هزینه براي محاسبه

% بدهی و 40براي مثال، شرکت ممکن است تصمیم بگیرد با توجه به ریسک صنعت، از ترکیب 

  بان سهام در ساختار سرمایه خود استفاده کند. % حقوق صاح60

  ضرایب نهایی

در استفاده از این روش، درصد مشارکت هر یک از منابع تامین مالی در مجموع تامین مالی 

، "مورد نظر"گیرد. در استفاده از ضرایب  عنوان ضریب آن منبع مورد استفاده قرار می جدید، به

که به اعتقاد وي ساختار بهینه سرمایه یا درصد هدف  کند شرکت در واقع به چیزي توجه می

باشد، اما در استفاده از ضرایب نهایی، شرکت مقادیر پول واقعی هر یک از منابع تامین مالی  می

  دهد. گذاري قابل تامین است را مدنظر قرار می که براي یک پروژه سرمایه

  

  گذاري ههاي سرمای ي نهایی سرمایه و فرصت تجزیه و تحلیل هزینه

هاي جدید مستلزم تامین مالی است. اگر شرکت وجه کافی براي انجام  گذاري سرمایه

طور که اشاره شد  هاي خود نداشته باشد، نیازمند تامین مالی جدید است و همان گذاري سرمایه

ي سرمایه  هاي انتشار، هزینه به دلیل تغییرات شرایط بازار سرمایه و همچنین وجود هزینه

ي سرمایه براي هر ریال تامین مالی  شود و در نتیجه متوسط هزینه الی جدید بیشتر میتامین م

هاي  هاي جدید باید به نرخ گذاري ها در انجام سرمایه یابد. بنابراین، شرکت جدید افزایش می

گذاري  گذاري مورد نظر توجه کنند تا سرمایه ي سرمایه و بازده حاصل از سرمایه جدید هزینه
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گذاري اقتصادي است که بازده  ون به صرفه باشد. طبیعی است تازمانی یک سرمایهجدید مقر

  حاصل بیشتر یا حداقل مساوي با هزینه تامین مالی یا هزینه سرمایه آن باشد.

گذاري  بازده سرمایه  هزینه تامین مالی ≤ 

ي موزون آخرین واحد منابع مالی است که شرکت براي اجراي  هزینه ي نهایی سرمایه: هزینه

اي و محاسبه ارزش فعلی  بندي سرمایه کند. نرخ تنزیلی که در بودجه یک پروژه کسب می

ي نهایی سرمایه است، نه  شود، هزینه ي سرمایه استفاده می عنوان هزینه خالص یک پروژه به

ي مورد نظر که بازده نهایی سرمایه است باید  زده پروژهي متوسط آن. به این دلیل که با هزینه

با هزینه منابع مالی مورد استفاده براي آن پروژه که هزینه آخرین واحد سرمایه است مقایسه 

  گردد.

ي نهایی سرمایه، به جاي  ي هزینه اي که باید به آن توجه کرد این است که در محاسبه نکته

ي شرکت را درنظر گرفت.  تامین مالی باید کل منابع سرمایه عنوان منبع جزء مورد استفاده به

کند. آیا  عنوان مثال، فرض کنید شرکتی براي اجراي یک پروژه فقط از وام استفاده می به

ي  باشد؟ جواب نه است. به این دلیل که هزینه ي وام می ي شرکت بهره ي نهایی سرمایه هزینه

درنظر گرفت. افزایش بدهی باعث افزایش اهرم و  توان اجزاي سرمایه را مستقل از هم نمی

افزایش ریسک شرکت شده و در نتیجه باعث افزایش بازده مورد انتظار سهامداران ممتاز و 

ي دیگر فقط  شود. همچنین، در نظر بگیرید شرکت براي اجراي یک پروژه سهامداران عادي می

ي سهام عادي است؟ جواب  ط هزینهي نهایی سرمایه فق کند. آیا هزینه سهام عادي منتشر می

نه است، زیرا انتشار سهام عادي باعث کاهش اهرم و کاهش ریسک دارندگان بدهی و سهام 

دهد. همچنین، انتشار سهام ممتاز  ها را کاهش می ممتاز شده و در نتیجه بازده مورد انتظار آن

و بازده مورد انتظار ي آن و افزایش ریسک  باعث ایجاد پشتوانه براي بدهی و کاهش هزینه

ي  ي نهایی سرمایه نباید به هزینه ي هزینه که در محاسبه شود. خالصه این سهامدار عادي می

  ي کلیه اجزاي سرمایه توجه کرد. جزء سرمایه توجه کرد، بلکه باید به هزینه
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 تامین مالی بلندمدت

گذاري نیازمند تعامل با بازارهاي مالی هستند. مدیران مالی  ها براي گسترش فعالیت و سرمایه شرکت

به حداکثر نمودن ترین روش اقدام  هاي مختلف تامین مالی و انتخاب مناسب توانند با شناخت روش می

مدت یا بلندمدت باشد. تامین  تواند به صورت کوتاه ثروت سهامداران نمایند. تامین مالی در شرکت می

شود. معموال براي  مدت و سرمایه در گردش استفاده می مدت بیشتر براي نیازهاي کوتاه مالی کوتاه

شود تا  هاي بلندمدت استفاده می روش هاي ثابت از گذاري بلندمدت، مانند خرید دارایی نیازهاي سرمایه

 ریسک شرکت کاهش یابد.

ها با هزینه تامین مالی رابطه اساسی دارد. مدیریت مالی شرکت انتخاب منابع مالی بلندمدت در شرکت

در راستاي انتخاب منابع مالی، باید عوامل موثر بر انتخاب منابع مالی را شناسایی نموده و تاثیر آنها را بر 

 بازده شرکت مورد توجه قرار دهد. ریسک و

کنند به شرح زیر  ها در انتخاب منابع مالی بلندمدت لحاظ می عوامل کلی که شرکت

  است:

 مخاطره (ریسک) •

 سود یا بازدهی •

  هزینه تامین مالی •

  سرعت دسترسی •

  قابلیت انعطاف •

   ها) سایر عوامل (محدودیت •

  منابع مالی بلندمدت

شود که سررسید آنها بیش از یک سال باشد. از سه طریق زیر  فته میمنابع مالی بلندمدت به منابعی گ

 کنند: ها اقدام به تامین مالی بلندمدت می شرکت
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  شامل اوراق قرضه با سررسید بیش از یک سال و سهام ممتاز، . اوراق بهادار با درآمد ثابت:1

آمد متغیر) و اندوخته (طرح عنوان اوراق بهادار با در شامل سهام عادي (به  . حقوق صاحبان سهام:2

   باشد. و توسعه) شرکت می

  . اجاره بلندمدت3

 

  تأمین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه

طور که در قسمت مفاهیم بازارها و ابزارها اشاره شد، اوراق قرضه، اوراق بهادار با درآمد ثابت  همان

شرکت متعهد است در هر دوره، شود و  عنوان طلبکار شرکت محسوب می باشد. خریدار قرضه به می

ي قرضه و در سررسید ارزش اسمی قرضه را بازپرداخت کرده و به عبارت دیگر بدهی خود را تسویه  بهره

ماهه پرداخت گردد. شرکت الزام قانونی دارد که  تواند به صورت ساالنه و شش ي قرضه می کند. بهره

 اصل و فرع قرضه را در موعد مقرر پرداخت کند.

  اوراق قرضه انواع

باشد.  ي ثابت و سررسید معین می اي است که داراي بهره ي معمولی: اوراق قرضه اوراق قرضه -1

  تواند همراه با وثیقه یا بدون وثیقه باشد. این اوراق می

آور نیست و شرکت موقعی  ي این نوع اوراق قرضه الزام ي درآمدي: پرداخت بهره اوراق قرضه -2

بود که سود داشته باشد. این نوع اوراق قرضه براي شرکت ریسک  ملزم به پرداخت بهره خواهد

 ورشکستگی ندارند.

اي است که در آن به منتشرکننده این اختیار داده  ي قابل بازخرید: اوراق قرضه اوراق قرضه -3

شود اوراق  شود که قبل از سررسید بتواند با صرفی بر روي ارزش اسمی که از قبل تعیین می می

 رید کند.قرضه را بازخ

دهد  ي قرضه می گونه اوراق قرضه، این حق را به دارنده ي قابل تبدیل به سهام: این اوراق قرضه -4

ي خود را به شرکت عودت داده و در ازاي آن مقدار معینی سهام  که در صورت تمایل قرضه

 عادي دریافت کند.
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نیست و تابع یک شاخص  ي آن ثابت اي است که بهره ي شناور: اوراق قرضه اوراق قرضه با بهره -5

 باشد. ي بین بانکی می اقتصادي مانند  نرخ تورم یا شاخص بهره

ي آن از پرداخت بهره ناتوان یا در  اي است که صادرکننده ي بنجل: اوراق قرضه اوراق قرضه -6

شود. ریسک و  حال ورشکستگی است. این اوراق قرضه به قیمت بسیار نازلی در بازار معامله می

 باشد. ها می اوراق قرضه باالتر از سایر قرضهبازده این 

   

 تامین مالی از طریق انتشار سهام ممتاز

منظور از سهام ممتاز اوراق بهاداري است که داراي سود ثابت و معینی باشد. به این ترتیب، سود سهام 

ز را اوراق باشد. معموال سهام ممتا ممتاز از پیش تعیین شده است و از این نظر شبیه اوراق قرضه می

نامند، زیرا داراي هر دو ویژگی سهام عادي و اوراق قرضه است. از دیدگاه مدیران مالی،  بهادار دورگه می

سهام ممتاز جانشین مناسبی براي اوراق قرضه است و در هر زمان که انتشار اوراق قرضه مطلوب نباشد، 

 زنند. ها دست به انتشار سهام ممتاز می شرکت

د نرخ بازدهی خود را به رقمی بیش از هزینه خاص سهام ممتاز برساند، استفاده از سهام اگر شرکت بتوان

ممتاز به نفع شرکت است. در چنین شرایطی، اهرم مالی حاصل از انتشار سهام ممتاز باعث افزایش سود 

دهی هایی که قصد دارند از طریق افزایش اهرم مالی نرخ باز هر سهم خواهد شد. بنابراین، در شرکت

هایی باشد که  تواند وسیله خوبی براي آن سهامداران عادي خود را افرایش دهند، سهام ممتاز می

خواهند وام بیشتري بگیرند. در شرایط تورمی نیز انتشار سهام ممتاز به نفع شرکت  توانند یا نمی نمی

  پرداخت است.است، زیرا میزان سود آن رقم ثابتی است که از محل سودهاي آتی به راحتی قابل 
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ها نسبت به پرداخت سود سهام ممتاز الزام قانونی ندارند و این بدان معنی است  نکته دیگر اینکه شرکت

که اگر شرکتی پرداخت سود سهام ممتاز را به تاخیر اندازد، مجبور نخواهد شد اعالم ورشکستگی کند یا 

  تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

  ها، به مزایا و معایب تأمین مالی از طریق سهام ممتاز اشاره شده است.در بخش مفاهیم بازارها و ابزار
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 تامین مالی از طریق سهام عادي

هاي سهام عادي این است که  باشد. از ویژگی ي مالکیت در یک شرکت می سهام عادي نشان دهنده

بعدي نسبت به کند. سهامداران در دریافت سود خود در اولویت  سود متغیري از شرکت دریافت می

دارندگان قرضه و سهامداران ممتاز قرار دارند. بنابراین، ریسک آنها نسبت به اوراق قرضه و سهام ممتاز 

 باال است.

در مقابل، تامین مالی از طریق سهام عادي براي شرکت ریسک ندارد. سهامداران عادي داراي حق 

مسوولیت سهامداران عادي محدود به میزان باشند.  قانونی براي کنترل مدیریت و حق راي در شرکت می

  باشد.  ي آنها در شرکت می سرمایه

هاي تأمین مالی، به این شیوه کسب منابع مالی ها به جهت محدود بودن سایر روشدر ایران شرکت

  اند. آورده روي

  ماهیت و حق راي سهام عادي

شرکت کرده و در مورد مسائل  دهد که در مجامع عمومی ي آن اجازه می هر سهم عادي به دارنده

  ها معموال دو نوع مجمع دارند، عادي و فوق العاده. مطروحه راي بدهد. شرکت

گیري در مورد  شود و موضوعات مورد بررسی در آن تصمیم بار تشکیل می مجمع عادي حداقل سالی یک

مدیره، انتخاب  هاي مالی شرکت، پاداش هیات مدیره، انتخاب اعضاي هیات تقسیم سود، تصویب صورت

  باشد.  هاي عملیاتی شرکت می بازرس قانونی و تصویب برنامه

در مجمع فوق العاده در مورد افزایش سرمایه، تغییرات اساسنامه شرکت، انحالل شرکت و تغییر و تبدیل 

  شود. گیري می سهام تصمیم

دارد و هر سهامدار به پذیرد. هر سهم یک راي  گیري با اکثریت آرا صورت می در مجامع عمومی تصمیم

تعداد سهام خود حق راي دارد؛ مگر در انتخاب اعضاي هیات مدیره که هر سهم به تعداد اعضاي هیات 

عضو هیات مدیره دارد، در انتخاب  5آورد. به عنوان مثال، در شرکتی که  دست می مدیره حق راي به

سهم، سهامدار حق راي  5یع این آورد. براي توز دست می حق راي به 5اعضاي هیات مدیره هر سهم 

ورد. حق راي انباشته عبارت است از این که سهامدار بتواند به دلخواه حق راي خود  دست  انباشته نیز به
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را بین اعضاي هیات مدیره تقسیم کند. این امر بدان علت است که به سهامداران اقلیت فرصت داده 

درصد سهام را در  51داشته باشند و سهامداري که مثال اي در هیات مدیره  شود که از بین خود نماینده

درصد دیگر عمال هیچ دخالتی در اداره  49اختیار دارد نتواند تمام اعضاي هیات مدیره را انتخاب کند و 

  دهد: شرکت نداشته باشد. فرمول زیر ماهیت راي گیري تجمعی را به خوبی نشان می

� = 	
�	 × 	�

� + 1
+ 	1 

 در این فرمول:

rداد سهام الزم براي انتخاب : تعd نماینده در هیات مدیره  

dکند عنوان نماینده انتخاب می : تعداد مدیرانی که سهامدار به  

n: کننده در مجمع تعداد کل سهام شرکت  

bتعداد اعضاي الزم براي هیات مدیره :  

  

  حق تقدم خرید سهام جدید

نمایند  سهام جدیدي را که منتشر میطبق قانون تجارت و اساسنامه شرکت، موسسات موظف هستند 

ابتدا به سهامداران فعلی خود عرضه کنند و در صورت امتناع سهامداران از خرید، آن را به دیگران 

  شود. بفروشند. به این پدیده، حق تقدم سهامداران فعلی در خرید سهام جدید گفته می

تر باشد،  ید) از قیمت بازار پایینکه قیمت پذیره نویسی (قیمت تعیین شده براي سهام جد درصورتی

گواهی حق تقدم داراي ارزش بوده و سهامداران تمایل به استفاده از آن خواهند داشت. سهامداران 

  توانند گواهی مزبور را به اشخاص دیگري بفروشند.  می

 در ضمن، گواهی حق تقدم خرید داراي مهلت معین (در ایران دو ماه) بوده و پس از انقضاي مهلت

ارزش نخواهد داشت. در صورت عدم استفاده سهامدار در مهلت مقرر، شرکت سهام را به ارزش بازاري 

به سایر افراد فروخته و تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش بازاري را به حساب سهامدار واریز خواهد کرد. 
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. ارزش تئوریک شود افزایش سرمایه از طریق حق تقدم باعث افزایش سرمایه و حقوق صاحبان سهام می

  شود: هر حق تقدم به صورت زیر محاسبه می

� =
� − �

� + 1
 

 که در آن:

Rارزش هر حق تقدم :  

Mارزش بازاري سهام :  

Sارزش پذیره نویسی :  

Nتعداد حق تقدم الزم براي خرید یک سهم جدید :  

� =
تعداد	سهام	قبلی

تعداد	سهام	جدید
=	

1

	درصد	افزایش	سرمایه	
 

  

  اطالعات زیر در مورد یک شرکت موجود است:مثال: فرض کنید 

ریال، قیمت پذیره نویسی (در ایران این قیمت برابر با ارزش اسمی است)  8000قیمت جاري سهام 

  سهم. 000/500، تعداد سهام جدید 000/000/1ریال، تعداد سهام قبلی  1000

براین افزایش سرمایه از طریق )، بنا8000<1000تر از قیمت بازار است ( چون قیمت پذیره نویسی پایین

حق تقدم موفق بوده و گواهی حق تقدم خرید سهام این شرکت داراي ارزش خواهد بود. ارزش تئوریک 

  هر حق تقدم عبارت خواهد بود از:

� =	
8000 − 1000

2 + 1
= 2333 

 ارزش تئوریک سهام بعد از مجمع (افزایش سرمایه) عبارت خواهد بود از:
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قیمت	تئوریک	سهام	بعد	از	مجمع = قیمت	قبل	از	مجمع −  ارزش	حق	تقدم

  

عدد حق تقدم باشد)، این  1000سهم داشته باشد (یعنی داراي  1000اگر یک سهامدار قبل از مجمع 

  سهم جدید خریداري نماید. 500سهم خود می تواند  1000سهامدار با 

تعداد	سهام	قبل	از	مجمع

تعداد	حق	تقدم	الزم	براي	خرید	یک	سهم(�)
=
1000

2
= 500 

  مبلغی که سهامدار براي خرید سهام جدید پرداخت خواهد کرد، عبارت است از:

	تعداد	سهام	جدید  × 	قیمت	پذیره	نویسی =   	مبلغ	پرداختی	براي	خرید	سهام	جدید

500 × 1000 = 500000 

 سهم خواهد بود. 1500بعد از خرید سهام مزبور، تعداد سهام سهامدار 

1000 + 500 = 1500 

بعد از افزایش  (1000x8000).باشد  ریال می 8.000.000قبل از مجمع، ثروت سهامدار در شرکت 

سرمایه نیز سهامدار دو انتخاب دارد. انتخاب اول: از حق تقدم استفاده کند و انتخاب دوم: حق تقدم خود 

  را در بازار بفروشد. در این صورت ثروت سهامدار به صورت زیر خواهد بود:

 انتخاب دوم  ولانتخاب ا

 5667000 ارزش سهام بعد از مجمع 8500000ارزش سهام سهامدار بعد از مجمع

(5667 x 1500)  (5667x1000) 
 2333000 وجوه حاصل از فروش حق تقدم 

  )500000( وجوه پرداختی بابت سهام جدید

 

 (1000x2333)  

 

  )8000000( ثروت سهامدار بعد از مجمع 

 

  (8000000) از مجمعثروت سهامدار بعد 

 

  

بنابراین، اوال انتشار حق تقدم بر ثروت سهامدار تاثیر نخواهد گذاشت و ثانیا سهامدار هر انتخابی را بدون 

که بعد از مجمع قیمت تئوریک در بازار حاکم  تواند انجام دهد؛ به شرط این تاثیرگذاري بر ثروتش می
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تر خواهد بود و  صرفه باالتر باشد، انتخاب دوم به چه قیمت بازار سهم از قیمت تئوریک باشد. چنان

  برعکس.

باشد. اگر همه  ي عمومی سهام می تر از عرضه هاي انتشار شرکت بسیار پایین در انتشار حق تقدم، هزینه

ي  شود، اما چون معموال همه سهامداران از حق تقدم خود استفاده کنند، ترکیب سهامداران عوض نمی

  شود. کنند، بعد از انتشار حق تقدم ترکیب سهامداران عوض می د استفاده نمیسهامداران از حق خو

  

 کسب منابع مالی بلندمدت از طریق حساب اندوخته

توان به  در همین رابطه، می باشد. عنوان یک منبع تامین مالی بلندمدت، ولی داخلی می حساب اندوخته به

  موارد زیر اشاره کرد:

 الف ) هزینه سرمایه

هزینه خاص سرمایه مربوط به سود انباشته از هزینه خاص سرمایه مربوط به اوراق قرضه و سهام      

  شود. ممتاز بیشتر است، ولی از این بابت سود یا بهره مربوط به اوراق قرضه و سهام ممتاز پرداخت نمی

  ب ) جانشینی براي سهام عادي

اي خاص باشد و انتشار سهام جدید از نظر مالکیت مسائلی را به وجود  اگر سهام عادي در دست عده     

  آورد، بهتر است براي تامین مالی از سود انباشته استفاده گردد.

  ج ) عدم دسترسی به منابع مالی دیگر

  مثال در حالتی که بازاري براي سهام عادي نباشد.     

  د ) مساله زمان

ها مجبورند به خاطر مسایلی مانند تورم، انتشار سهام جدید یا اوراق قرضه را به  اوقات شرکت گاهی     

  عنوان منبع تامین مالی است. تاخیر اندازند. در این حالت، بهترین کار استفاده از سود انباشته به
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 کسب منابع مالی بلندمدت از طریق اجاره بلندمدت

اجاره بلندمدت نوعی قرارداد است که به موجب آن مالک یک قلم دارایی، آن را به طرف دیگر قرارداد 

دارایی استفاده کند. دارایی را موجر و شخص یا  دهد تا در ازاء پرداخت مبالغی مشخص، از آن اجاره می

نامند. میزان اجاره بها و مدت قرارداد و  کند، مستاجر می شرکتی که حق استفاده از دارایی را کسب می

گردد. بنابراین از دیدگاه  زمان پرداخت اجاره بها (به صورت اقساط) با توافق طرفین قرارداد تعیین می

توان آن را تامین مالی  اي است که می گونه پذیرد، به که به این شکل صورت میاي  مستاجر، تامین مالی

  تواند اهرم مالی را افزایش دهد. با سود یا بهره ثابت به حساب آورد و لذا اجاره می

  انواع اجاره بلندمدت

  شود: اجاره بلندمدت به دو نوع تقسیم بندي می

  )(Operating leaseاجاره خدماتی یا اجاره عملیاتی  -1

هایی مانند کامیون، هواپیما و .... در اختیار مستاجر قرار  اي است که طی آن دارایی اجاره خدماتی اجاره

گیرد. مدت آن معموال از عمر مفید دارایی کمتر است؛ اجاره بها به میزانی نیست که کل هزینه (بهاي  می

جر بوده که آن را به صورت اجاره دریافت تمام شده) دارایی را بپوشاند. تعمیرات و نگهداري به عهده مو

 توان قبل از موعد آن را فسخ نمود. کند و می می

  (financial)اي  اجاره مالی یا سرمایه -2

اي است که پس از مدت اجاره، مال االجاره (آنچه که اجاره شده) بدون پرداخت  اي، اجاره اجاره سرمایه

هاي این نوع اجاره از این امر ناشی  این رو، بقیه ویژگیشود. از  وجهی از سوي مستاجر، به وي منتقل می

 هاي آن عبارتند از: شود؛ سایر ویژگی می

) 3) تعمیرات معموال به عهده مستاجر است. 2) مدت زمان قرارداد تقریبا با عمر مفید دارایی برابر است. 1

) این قرارداد قابل فسخ نیست و در 4گذاري است.  عالوه بازده سرمایه اجاره بها معادل بهاي تمام شده، به

  گویند.  آن اجاره به شرط تملیک نیز میشود؛ در نتیجه به  پایان دوره مال االجاره به مستاجر واگذار می

 انواع قراردادهاي اجاره بلندمدت
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  شود: هاي زیر انجام می اجاره بلندمدت به یکی از روش

  اجاره مستقیم -1

 که در آن دارنده دارایی، مستقیما دارایی خود را به مستاجر اجاره خواهد داد.

  فروش اجاره -2

کند،  فروشد و سپس آن را از شخص مزبور اجاره می که در آن مالک، دارایی را به شخص دیگري می

یعنی فروشنده وجه نقد را دریافت کرده، همان دارایی را در اختیار دارد و به اقساط اجاره را پرداخت 

 کند.  می

  اجاره با حضور شخص ثالث -3

گیرد؛ بنابراین  ی که باید خرید کند یا اجاره دهد را وام میدر این نوع قرارداد، موجر قسمتی از ارزش دارای

 عالوه بر موجر و مستاجر، وام دهنده هم حضور دارد.

  ها تامین مالی از راه اجاره دارایی

  دهند: بنا به دالیل زیر اجاره دارایی را بر خرید آن ترجیح می

  ) ریسک منسوخ شدن دارایی1

 شود: دارایی به دو صورت منسوخ می

  ید. شود  ب) دارایی جدید به بازار  لف) قبل از عمر مفید خود مستهلک میا

که ممکن است دارایی قبل از عمر مفید خود مستهلک گردد یا دارایی جدیدي به بازار آید  یعنی ازآنجایی

دهند دارایی را اجاره کنند تا اینکه  و این دارایی قابلیت خود را از دست بدهد، از این رو ترجیح می

  خریداري نمایند.
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  هاي تامین مالی ) استراتژي2

تصمیم به استفاده از اجاره به جاي خرید، بستگی به استراتژي تامین مالی شرکت دارد. در شرایطی که 

اي مطرح است و یا زمانی که قیمت سهام یا اوراق قرضه پایین است و موجب شده  جیره بندي سرمایه

 افزایش یابد، بهتر است براي تامین مالی از قرارداد اجاره استفاده کنیم.متوسط نرخ هزینه سرمایه شرکت 

  ) تاثیر در ساختار مالی 3

شوند و به وسیله  عنوان بدهی منعکس نمی هاي مالی به اي مستقیما در صورت هاي اجاره عموما دارایی

  اي تهیه کرد که نسبت بدهی کمتري داشته باشد. توان ساختار مالی اجاره می
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 مدت تامین مالی کوتاه

 

مدت حاصل گردیده است، یعنی از منابعی  معموال قسمت عمده سرمایه هر شرکتی از طریق منابع کوتاه

مستمر تامین مالی  ها منابع عمده و باشد. برخی از این که در یک سال یا کمتر مستلزم بازپرداخت می

توان در تمدید مکرر  آیند. چنین حالتی را می حساب می هستند و از نظر شرکت، منابع دائمی به

مدت تصور نمود.  مدت یا مبالغ ثابت بدهی کوتاه قراردادهاي وام بانکی، جایگزینی اوراق بهادار کوتاه

مدت محسوب  اي تامین مالی کوتاهه استفاده از اعتبارات تجاري، اوراق تجاري و ... از جمله روش

  شوند. می

تواند هم بیشترین و هم کمترین هزینۀ تامین مالی را در ساختار تامین مالی  مدت می تامین مالی کوتاه

تر از تامین مالی متوسط یا بلندمدت  مدت پرهزینه شرکت داشته باشد. برخی انواع تامین مالی کوتاه

کنند؛  اي سرمایه شرکت را تامین می مدت بدون هیچ هزینه وتاههستند. از سوي دیگر، برخی منابع ک

 اند. منابع پرداختنی وتعهدي جزء این دسته

مدت براي نیل به شماري از اهداف، از جمله تغییر پذیري (انعطاف پذیري)  تواند از منابع کوتاه شرکت می

ذاري طی یک چرخۀ معین (معلوم) گ اي براي سرمایه ها نیازهاي متغیر گسترده استفاده کند. برخی شرکت

هاي خود را با  دهد که شرکت سرمایه مدت اجازه می گذاري کوتاه و معموال یک ساله دارند. سرمایه

  هاي چرخشی برابر کند. نیازهایش طی دورة سالیانه، فصلی یا سایر دوره

 

 اعتبارات تجاري
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کاال نموده و به این وسیله بدهی تجاري به  ها با استفاده از اعتبارات تجاري، اقدام به خرید نسیه شرکت

  آید. وجود می

  در اعتبارات تجاري موارد زیر باید مشخص شوند:  -شرایط اعتبار 

  زمان شروع دوره اعتبار -1

 مدت زمانی که طی آن باید بدهی پرداخت شود -2

 توان از این تخفیف استفاده نمود تخفیف نقدي و زمانی که می -3

 شود: هاي زیر تعیین می به یکی از شکل "صورتحسابخالص "زمان پرداخت 

  روز بدهی را پرداخت کند.  30خریدار باید ظرف مدت  : "روز 30خالص  " -1

خریدار باید وجوه تمام خریدهاي آن ماه را تا پانزدهم ماه بعد  روز آخر ماه: 15خالص  -2

 پرداخت کند.

شود در صورت خرید قبل  یعنی به مشتریان فرصت داده می لغایت آخر مهرماه: 15خالص  -3

نامند؛  مهرماه بدهی را پرداخت کنند. این نوع اعتبارات را اعتبارات فصلی می 15از مهرماه، تا 

 دهند.  دهند، هزینه نگهداري موجودي کاال را کاهش می هایی که اعتبار فصلی می شرکت

 تخفیف نقدي: 

دهند و چنین  ریدارانی که زودتر اقدام به پرداخت بدهی کنند، تخفیف میگاهی اوقات فروشندگان به خ

روز بدهی پرداخت شود، از  10روز؛ اگر تا  30: یعنی فروش نسیه "30، خالص 10/2"کنند که:  شرط می

 شود.  درصد تخفیف برخوردار می 2

روز پس از ماه پرداخت  10: یعنی اگر خریدار تمام خریدهاي یک ماه را تا "، آخرماه30، خالص 10/2"

 کند.  درصد تخفیف استفاده می 2کند، از 
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  هزینه عدم استفاده از تخفیف: 

درصد  �تواند  که در شرط اعتبار تجاري قید شود که خریدار در صورت پرداخت به موقع می درصورتی

تخفیف بگیرد و شرکت به علت عدم پرداخت به موقع از تخفیف محروم شود، عمال پذیرفتن نوعی 

هزینه تامین مالی است. هزینه تامین مالی مربوط به عدم استفاده از تخفیف نقدي برحسب نرخ بهره 

 شود:  ساالنه به طریق زیر محاسبه می

 

	نرخ	بهره	ساالنه = �
�

1 − �
� × (

360

� − �
) 

i  = درصد تخفیف نقدي 

n زمان پرداخت صورتحساب =  

dگردد. اي که مشمول تخفیف می = دوره  

باشد و شرکت خریدار از تخفیف مربوطه استفاده نکند، یعنی  "30خالص  10/4"اگر شرایط اعتبار  مثال:

  خواهد بود.  %75بدهی خود را در پایان ماه پرداخت کند، نرخ عدم استفاده از تخفیف 

                                                                                            پاسخ:    

�
%4

1 −%4
�	�

360

30 − 10
� = 	%	75 

اعتبار تجاري یکی از ابزارهاي تامین مالی است. این نوع اعتبار به صورت غیررسمی است و عموما بدون 

 باشد.  وثیقه یا با تضمین می
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   اوراق تجاري

باشد.  ها می مدت براي شرکت کنند یک نوع منبع مالی کوتاه تجاري که شرکت ها منتشر میاوراق 

هاي غیر مالی از این  معموال شرکت مدت دارد. ي کوتاه ي این اوراق بستگی به اعتبار و نرخ بهره هزینه

هاي بیمه،  کنند مانند شرکت گذاري می هایی که در این اوراق سرمایه کنند. شرکت اوراق استفاده می

باشند. این اوراق توسط موسسات  هاي بازنشستگی می گذاري و صندوق هاي مشترك سرمایه صندوق

 شوند. مربوطه درجه بندي می

 شوند: این اوراق براي موارد زیر استفاده می - موارد استفاده اوراق تجاري 

  تامین مالی براي نیازهاي مالی و فصلی -1

 دائمیتامین مالی براي سرمایه در گردش  -2

استفاده از این اوراق براي زمانی که نیاز به تامین مالی بلندمدت است، اما بنا به دالیلی  -3

 تامین مالی بلندمدت به صرفه نیست.

 هاي بانکی به جاي استفاده از وام -4

 عنوان یکی از ابزارهاي تامین مالی محسوب می شود، زیرا: اوراق تجاري به

  دهد. اي نمی گونه وثیقه هیچ اوال: شرکت منتشر کننده این اوراق

  مدت کمتر است. هاي کوتاه دوما: هزینه انتشار این اوراق در مقایسه با هزینه مربوط به وام

کنند (یعنی کمتر تمایل به پرداخت وام  ها سیاست اعتباري انقباضی اتخاذ می سوما: زمانی که بانک

  هاي خوب تامین مالی است. دارند)، یکی از راه

ها این است که  ترین آن هایی هم وجود دارد که مهم جود این محاسن، در این روش محدودیتالبته با و

شرکت نتواند اوراق منتشره را به موقع بفروشد (یعنی شرکت از اطمینان الزم نسبت به بازپرداخت بدهی 

  برخوردار نباشد).
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  درجه بندي اوراق تجاري

ها درصدد  رکت انتشار دهنده است، اما اکثر شرکتاگرچه اوراق تجاري یک نوع بدهی بدون تضمین ش

آیند تا نوعی تضمین غیر مستقیم (مبنی بر اینکه اصل وجه در موعد مقرر بازپرداخت خواهد شد) به  برمی

تضمین پرداخت اوراق تجاري از سوي «اي از آن عبارت است از:  هاي خریدار بدهند. نمونه شرکت

  ».شرکت مادر یا یک بانک تجاري

شود، داراي درجه اعتباري متناسب با درجه اعتبار شرکت مادر یا  اق تجاري که بدین گونه منتشر میاور

هاي گمنام یا آنان که  باشد. همین امر باعث شده است تعدادي از این شرکت بانک تضمین کننده می

از آنها استفاده  اي هستند، چنین اوراقی را منتشر کرده و براي تامین مالی خود فاقد اعتبارات شایسته

  کنند.

این اوراق در صورتی قابل فروش به عموم است که یک یا دو موسسه خدمات مالی که درجه اعتباري 

گانه عبارتند از:  بندي کرده باشند. سه عدد از این موسسات پنج کنند، آنها را درجه این اوراق را تعیین می

Standard&Poor’s corporation ،Fitch Investors Services  وMoody’s 

Investor Servicesگونه اوراق را منتشر کند، نظر و خواست  آید تا این . شرکتی که درصدد برمی

دارد و حق الزحمه مربوط را هم  ها یا موسسات ارسال می اي به یکی از این شرکت خود را طی نامه

دهند به شرح  اوراق بهاداري میکند. باالترین درجات اعتباري که این پنج شرکت به چنین  پرداخت می

  زیر است: 

1- Moody’s Investors Service هاي اعتباري  با درجهp-2, p-1  وp-3 ؛  

2- Standard&Poor’s corporation بندي  با درجهA-2, A-1  وA-3 ؛ 

3- Fitch Investors Service بندي  با درجهF-2, F-1  وF3 
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ترین درجه اعتبار است. شرکت  نشان دهنده پایین عدد یک نمایانگر باالترین درجه اعتبار و عدد سه

انتشار دهنده این اوراق براي اینکه بتواند اوراق منتشر شده را به فروش برساند، باید داراي درجه اعتباري 

 باشند. P-1یا  A-1کنند که داراي درجه  گران اوراقی را خریداري می باشد. بیشتر معامله 2و  1
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 عقود اسالمی بانکی

هاي مختلفی منابع مالی بلندمدت را در اختیار شرکتشبکه بانکی با استفاده از عقود اسالمی و به روش

مالی متقاضیان از طریق دهد و به موجب قانون عملیات بانکداري بدون ربا، عمده نیازهاي ها قرار می

  گردد. معامالت و قراردادهاي مجاز شرعی تامین می

توانند تخصیص منابع و اعطاي  ها می هایی که براساس قانون عملیات بانکداري بدون ربا، بانکشیوه

  شوند: تسهیالت کنند به چهار گروه تقسیم می

  . قرض الحسنه1

ها به منظور تحقق اهداف مقرر  امه اجرایی مربوطه، بانکآیین ن 16قانون بانکداري و ماده  14طبق ماده 

  قانون اساسی، مجازند در موارد زیر اقدام به اعطاي قرض الحسنه کنند. 43اصل  9و 2در بندهاي 

زا و در جهت  ها اشتغال هاي تولیدي و خدماتی (غیر از بازرگانی و معدنی) که فعالیت آن الف) به شرکت

  عه است.تامین مایحتاج ضروري جام

  ب) به افرادي که مستقیما به امور کشاورزي و دامپروري مبادرت نمایند.

هاي ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماري، تعمیرات مسکن،  ج) براي رفع نیازهاي افراد در موارد: هزینه

  کمک هزینه تحصیلی و کمک براي ایجاد مسکن در روستاها.

گیرد،  ه است و بانک در مقابل پول قرض داده شده سودي نمیماهیت فقهی این قرارداد، قرض بدون بهر

  کند. کند کارمزد دریافت می اما در مقابل خدماتی که ارائه می

  اي. قراردادهاي مبادله2

هاي تخصیص منابع و تسهیالت در بانکداري بدون ربا، قراردادهاي موسوم به  دومین گروه از شیوه

  پردازیم.هاي مشترك آنها می ز توضیح هریک از آنها، به بیان ویژگیاي هستند. بعد ا قراردادهاي مبادله
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  : فروش اقساطی2-1

توانند به منظور ایجاد تسهیالت الزم جهت استفاده در امور تولیدي و خدماتی، کاالهاي زیر  ها می بانک

  دهند.را تهیه کرده و از طریق فروش اقساطی (بیع نسیه اقساطی) در اختیار متقاضیان قرار 

  الف) مواد اولیه و لوازم یدکی

  ب)اموال منقول نظیر وسایل، ماشین آالت و تاسیسات

  ج) مسکن

ها در فروش اقساطی به این صورت است که مشتري تقاضاي  مطابق آیین نامه اجرایی، روش کار بانک

اظهار داشته و خود نسبت به کاالي مشخص را با بیان نوع، مقدار و معرفی تولید کننده یا فروشنده 

شود که در صورت فراهم نمودن بانک، آن را از بانک خریداري کند. بانک با بررسی تقاضا،  متعهد می

کاالي مورد نظر را خریداري کرده و با احتساب سود بانکی متناسب با مدت بازپرداخت، به صورت 

اطی طبق مصوبه شوراي فروشد. حداقل و حداکثر نرخ سود بانکی از فروش اقس اقساطی به مشتري می

  پول و اعتبار خواهد بود.

  : اجاره به شرط تملیک2-2

شود مستاجر در پایان مدت  اي است که در آن شرط می روش اجاره به شرط تملیک مبتنی بر عقد اجاره

  اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره (انواع موضوع اجاره) را مالک گردد.

به این گونه است که متقاضی بعد از تعیین نوع کاال یا اموالی که نیاز دارد، تعهدي به بانک روش کار 

که به محض اعالم بانک در مورد آماده بودن کاال یا اموال موضوع تقاضاي وي،  سپارد مبنی بر این می

د تقاضا توسط بانک که کاال یا اموال مور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید. به این ترتیب پس از آن

گردد و در صورت وفاي به قرارداد، کاال و مال مذکور در  عنوان اجاره تحویل متقاضی می فراهم شد، به

  پایان مدت قرارداد، به مالکیت مستاجر در خواهد آمد.
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  : معامالت سلف2-3

اورزي، منظور از معامله سلف در عملیات بانکی، پیش خرید نقدي محصوالت تولیدي (صنعتی، کش

اي در جریان تولید کاال یا فراورده دچار کمبود سرمایه  معدنی) به قیمت معین است. زمانی که تولید کننده

  تواند از طریق پیش فروش قسمتی از تولید خود، نیاز مالی بنگاه را تامین نماید. شود، می در گردش می

براي تامین سرمایه در گردش بوده و طبق آیین نامه اجرایی بانکداري بدون ربا، معامالت سلف تنها 

الزاما موضوع معامله کاالیی است که فروشنده تولید کننده آن کاالست و تولیدکنندگان براي تامین سایر 

  هاي سرمایه بایستی از عقود دیگر استفاده کنند. قسمت

  

  

  : خرید  دین2-4

بع مالی مورد نیاز واحدهاي تولیدي، از جمله ابزارهایی که در نظام بانکداري بدون ربا براي تامین منا

گیرد، خرید دین است. بنا به تعریف، خرید دین تسهیالتی است  بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار می

  کند. که به موجب آن بانک سفته یا براتی را که ناشی از معامله نسیه تجاري باشد، خریداري می

براي اشخاص حقیقی یا حقوقی تا سقف معین خط اعتبار ها براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار  بانک

کنند و شکل استفاده از آن بدین شکل است که اشخاص مزبور کاالهاي مورد نیاز خود را  تعیین می

اي معادل قیمت خرید به سررسید معین به فروشندگان  خریداري کرده و به جاي پرداخت وجه نقد، سفته

  کنند. سفته را به بانک محل اعتبار خریدار برده و تنزیل میدهند و فروشندگان کاال  تحویل می

  : جعاله2-5

گیرد،  عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار می یکی دیگر از تسهیالت بانکی که در نظام جدید بانکداري به

جعاله است که به موجب آن جاعل (کارفرما) در مقابل انجام عمل معین طبق قرارداد ملزم به پرداخت 

  شود. گردد. طرفی که عمل یا کار را انجام می دهد، عامل (پیمان کار) نامیده می (اجرت) معلوم می جعل

  قراردادهاي مشارکتی. 3
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هاي تخصیص منابع و اعطاي تسهیالت در بانکداري بدون ربا، قراردادهاي موسوم  سومین گروه از شیوه

ها  هاي مشترك آن ا، به بیان ویژگیبه قراردادهاي مشارکتی هستند. بعد از توضیح هریک از آنه

  پردازیم. می

  : مضاربه3-1

مضاربه عقدي است بین بانک و شخص (حقیقی و حقوقی) دیگر، براي اقدام به یک امر تجاري (خرید و 

کننده وجه مورد لزوم (سرمایه مضاربه) و  فروش کاال). در این قرارداد بانک به عنوان مضارب، تامین

باشد.  دار انجام کلیه امور مربوط به موضوع قرارداد مضاربه می عنوان عامل عهده  بهطرف دیگر قرارداد 

سود حاصل از انجام معامله مورد نظر بین بانک و عامل در پایان کار تقسیم خواهد شد و نسبت این 

  تقسیم براساس توافق اولیه خواهد بود.

  : مشارکت مدنی3-2

تواند با اشخاص حقیقی و  قانون بانکداري بدون ربا، بانک می هایی که براساس ماده هفت از جمله روش

  حقوقی وارد معامله شود و نیازهاي مالی آنان را تامین نماید، مشارکت مدنی است.

درآمیختن سهم الشرکه نقدي یا غیرنقدي شریک با سهم "مشارکت مدنی توسط بانک عبارت است از: 

هاي تولیدي،  براي انجام کاري معین در زمینه فعالیت الشرکه نقدي یا غیرنقدي بانک به نحو مشاع

  "بازرگانی و خدماتی به مدت محدود به قصد انتفاع، بر حسب قرارداد.

  : مشارکت حقوقی3-3

هاي سهامی جدید یا خرید قسمتی از  مشارکت حقوقی عبارت است از تامین قسمتی از سرمایه شرکت

ها از طریق مشارکت حقوقی کمبود سرمایه  ، بانکهاي سهامی توسط بانک. طبق قانون سهام شرکت

هاي سهامی بازرگانی و  هاي سهامی تولیدي (صنعتی، معدنی، کشاورزي، ساختمانی) و شرکت شرکت

کنند و در پایان هر دوره مالی همانند دیگر سهامداران، به نسبت سرمایه در سود  خدماتی را تامین می

  شوند. شرکت سهیم می
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  : مزارعه3-4

مزارعه یکی از عقود شرعی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را براي مدت معین به طرف 

کنند بین خود تقسیم  کند تا در آن زراعت کرده و محصول را به نسبتی که توافق می دیگر واگذار می

  گویند. کنند. طرف اول را مزارع و طرف دوم را زارع یا عامل می

  : مساقات3-5

دیگر از عقود اسالمی است که براساس آن معامله بین صاحب باغ میوه و امثال آن با  مساقات یکی

ها همیشه نقش صاحب باغ  شود. در این قرارداد، بانک عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می

قابل  ها که در حوزه فعالیت شعب خود داراي درختان مثمر یا را خواهند داشت؛ بنابراین هریک از بانک

ها بوده و یا به هر عنوان مجاز به تصرف در آن باشد،  که مالک عین یا منفعت آن طوري ثمر باشند، به

ها قرارداد مساقات  عنوان عامل با آن چه شخص یا اشخاص (حقیقی یا حقوقی) حاضر باشند به چنان

  منعقد نمایند، اقدام به این کار خواهند نمود.

  گذاري مستقیم . سرمایه4

هاي تولیدي و عمرانی که  توانند در طرح ها می قانون عملیات بانکداري بدون ربا، بانک 8بق ماده مطا

گذاري  گذاري مبادرت نمایند. بنا به تعریف، سرمایه جنبه تجملی و غیر ضروري ندارند، مستقیما به سرمایه

صنعتی، معدنی، هاي تولیدي ( مستقیم عبارت است از تامین تمام سرمایه الزم جهت اجراي طرح

شوند و توسط  هاي سهامی تشکیل می کشاورزي و ساختمانی)، بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت

  گیرد. یک یا چند بانک (بدون مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر) انجام می
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 نقطه سر به سر

باشد. بنابراین، شناخت عوامل موثر بر سود  سودآوري یک شاخص مهم براي ارزیابی عملکرد شرکت می

براي  ریزي سود یکی از وظایف اصلی مدیران است. مدیران مالی به منظور ارزیابی عملکرد و برنامه

  کنند. سر استفاده می انجام این کار از تجزیه و تحلیل نقطه سربه

ها، حجم فروش و قیمت  گوید که چگونه سود با تغییر هزینه سر به مدیران می تجزیه و تحلیل نقطه سربه

  کند. فروش تغییر می

د را درنظر عنوان مثال شروع یک عملیات تولیدي جدی حجم و سود، به -براي فهم ارتباط بین هزینه

ها ناکافی است و به  بگیرید. در شروع کار، حجم تولید پایین است؛ درآمد فروش براي پوشاندن هزینه

یابد.  باشد. با افزایش حجم تولید و درآمد فروش، زیان کاهش می ده می همین دلیل عملیات زیان

سر مقداري از تولید و  سربهباشد. نقطه  سر می بنابراین، هدف فوري مدیریت مالی گذشتن از نقطه سربه

شود. به عبارت دیگر، نقطه  ها می فروش است که در آن درآمد حاصل از فروش برابر با کل هزینه

تواند براي  شود. بعد از گذشتن از این نقطه، مدیر می سر جایی است که در آن سود برابر صفر می به سر

 سود برنامه ریزي کند.

  درآمد کل (فروش) -1

ت است از کل مبالغ حاصل از فروش کاال و خدمات به وسیله شرکت که به صورت زیر درآمد کل عبار

  باشد: قابل محاسبه می

� = �. � 

 درآمد	حاصل	از	فروش:�

�:  قیمت	هر	واحد	محصول

 مقدار	تولید	و	فروش:�

  ها هزینه -2

 شوند: ها به دو دسته تقسیم می هزینه
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  هاي متغیر الف) هزینه

باشند.  طور مستقیم در ارتباط با سطح تولید و فروش می هایی که به عبارتند از هزینههاي متغیر  هزینه

یابند و به صورت زیر قابل  ها با افزایش تولید، افزایش و با کاهش تولید کاهش می این هزینه

  باشند. محاسبه می

 

�� = � ∙ � 

��:  کل	هزینه	متغیر

�:  هزینه	متغیري	هر	واحد	محصول

  ثابت هاي ب) هزینه

گونه ارتباطی با سطح تولید و فروش ندارند و در کل سطوح تولید و  هایی هستند که هیچ هزینه

هاي ثابت عملیاتی و  شوند: هزینه هاي ثابت به دو دسته تقسیم می مانند. هزینه فروش ثابت می

  هاي ثابت مالی. هزینه

 

�� = ��� + ��� 

 هزینه	هاي	ثابت	کل:��

 هزینه	هاي	ثابت	عملیاتی:���

 هزینه	هاي	ثابت	مالی:���

باشند که براساس ترکیب نوع  هاي ثابت مربوط به عملیات شرکت می هاي ثابت عملیاتی، هزینه هزینه

  شوند. دارایی و رشته فعالیت شرکت تعیین می

نه ثابت، به هایی هستند که به واسطه استفاده از منابع تامین مالی با هزی هاي ثابت مالی، هزینه هزینه

  آیند که عبارتند از هزینه بهره و سود سهام ممتاز. وجود می
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��� = I +
�

1 − t
 

I:  نرخ	مالیات:t					هزینه	بهره

�:  سود	سهام	ممتاز

  ج) هزینه کل

  باشد که به صورت زیر قابل محاسبه است: هاي ثابت می هاي متغیر و هزینه هزینه کل جمع هزینه

	هزینه	ي	کل	عملیاتی = هزینه	هاي	ثابت	عملیاتی +  هزینه	هاي	متغیر

��� = ��� + � ∙ � 

هزینه	ي	کل = +هزینه	ها	ي	ثابت  هزینه	هاي	متغیر

�� = �� + �. � 

  سر دو فرض وجود دارد: در تجزیه و تحلیل نقطه سربه

  ماند. باشند، یعنی موجودي کاال بدون تغییر باقی می اوال: میزان تولید و فروش با هم برابر می

هاي نیمه متغیر یا نیمه ثابتی وجود ندارد.  گونه هزینه ها مطلقا متغیر یا ثابت هستند؛ هیچ هزینهثانیا: 

  توان در جدول زیر مشاهده کرد: هاي ثابت و متغیر را می هایی از هزینه نمونه

  هاي متغیر و ثابت شرکت هایی از هزینه : نمونه1جدول

 هاي متغیر هزینه هاي ثابت هزینه

 دستمزد مستقیم حقوق مدیران

 مواد مستقیم استهالك

 هزینه برق بیمه

 کمیسیون فروش مالیات بر دارایی

 تبلیغات اجاره

 بسته بندي و حمل و نقل تعمیر و نگهداري
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  هزینه بهره

  سود سهام ممتاز

  

  است: سر قابل محاسبه هاي مورد استفاده در تجزیه و تحلیل، دو نوع نقطه سربه با توجه به نوع هزینه

  سر عملیاتی نقطه سربه

سر عملیاتی عبارت است از سطحی از تولید و فروش که در آن درآمد حاصل از فروش برابر  نقطه سربه

  شود. صفر می (EBIT) ١هاي عملیاتی است؛ یا به عبارت دیگر، سود عملیاتی با هزینه

  گیرند، عبارتند از: میسر عملیاتی مورد استفاده قرار  معادالتی که براي محاسبه نقطه سربه

� = � ∙ � 

��� = ��� + �. � 

سر  کنند، نقطه سربه جایی که دو خط هزینه کل عملیاتی و درآمد فروش همدیگر را قطع می 1در شکل 

 باشد: عملیاتی می

  

  

 

 

 

 

  

 

                                                             
1
 Earning Before Interest and Tax 

 

S 

�� 

 ھزینھ ثابت 

 عملیاتی     

Q 

FOC 

�� 

S 

TOC 

TOC 

  ھزینھ ھای

 متغیر

FOC 

 : نقطه سر به سر عملیاتی 1شکل 
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  شود: سر عملیاتی شرکت به صورت زیر محاسبه می نقطه سربه

�� =
���

� − �
 

�� = 	
FOC

1 −
V
P

 

 مقدار	فروش	در	نقطه	سر	به	سر	عملیاتی:��

 مبلغ	فروش	در	نقطه	ي	سر	به	سر	عملیاتی:��

P)حاشیه سود  ��مخرج کسر  − V) نسبت حاشیه سود  ��باشد و مخرج کسر  واحد محصول می

�
���

�
  باشد که به صورت زیر نیز قابل محاسبه است: می �

1 −
�

�
= 1 −	

��

�
 

سر، قیمت واحد محصول باید بزرگتر از هزینه متغیر واحد محصول باشد.  براي رسیدن به نقطه سربه

(� >  نخواهد رسید. سر در غیر این صورت، شرکت به نقطه سربه (�

  2نقطه سر به سر نقدي

شود.  هاي نقدي می اي که در آن درآمد کل برابر با کل هزینه نقطه سر به سر نقدي عبارت است از نقطه

ترین قلم  شود. مهم ها و درآمدها کم می سر نقدي، اقالم غیر نقد از هزینه براي محاسبه نقطه سربه

  شود. هاي ثابت کم می ز هزینهباشد که ا هاي غیر نقد استهالك می هزینه

�� =
استهالك–	هزینه	هاي	ثابت

نسبت	حاشیه	ي	سود
=	
��� − �

� − �
 

                                                             
2 Cash breakeven Point 



 امور مالی شرکتیمقدمات 

 

سر فعالیت کند و زیان نشان دهد، اما چون باالتر از نقطه  تر از نقطه سربه یک شرکت ممکن است پایین

نقدي، نقطه تعطیلی سر  دهد. نقطه سربه کند، هنوز به عملیات خود ادامه می سر نقدي فعالیت می سربه

  باشد. شرکت می
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 ها تجزیه و تحلیل اهرم

گذارد. این تاثیر به وسیله  تصمیمات مالی و عملیاتی مدیریت بر الگوي جریانات نقدي شرکت تاثیر می

مالی با هزینه ثابت اطالق  ها و منابع تامین اهرم قابل تجزیه و تحلیل است. اهرم به استفاده از دارایی

هاي ثابت  ها بر روي دارایی شود که چرا بعضی از شرکت ها توضیح داده می شود. با مفهوم اهرم می

کنند، اما در مقابل بعضی  کنند و از منابع تامین مالی با هزینه ثابت استفاده می گذاري سنگین می سرمایه

  کنند. و در مقابل هزینه متغیر باالیی را تحمل میها هزینه ثابت پایین را انتخاب کرده  از شرکت

هاي  ها هزینه رسند. هرچه شرکت سر رد شوند، به منطقه سودآوري می ها وقتی که از نقطه سربه شرکت

شوند. حال سوال این است که  سر رد شده و سودآور می تري داشته باشند، زودتر از نقطه سربه ثابت پایین

هاي ثابت و استفاده از منابع تامین  گذاري سنگین بر روي دارایی لیل سرمایهها به د چرا بعضی از شرکت

رسند. در  سر می کنند و دیرتر به نقطه سربه هاي ثابت باالیی را تحمل می هاي ثابت، هزینه مالی با هزینه

  دنبال پاسخ به این سواالت خواهیم بود. ها به تجزیه و تحلیل اهرم

  دارد:در شرکت سه نوع اهرم وجود 

  اهرم عملیاتی -1

کند و منحصرا به سمت راست  بر تجزیه و تحلیل تصمیماتی که فقط بار عملیاتی دارند تاکید می

 پردازد. سود عملیاتی) می - ترازنامه یا قسمت عملیاتی صورت سود و زیان (فروش

  .دهد را نشان می (EBIT)اهرم عملیاتی رابطه بین سطح فروش و سود قبل از بهره و مالیات 
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  اهرم مالی -2

کند، یعنی منحصرا به سمت چپ  بر تجزیه و تحلیل تصمیماتی که فقط بار مالی دارند تاکید می

 پردازد. سود خالص) می -ترازنامه یا قسمت مالی صورت سود و زیان (سود عملیاتی

 دهد. را نشان می (EPS)و سود هر سهم  (EBIT)اهرم مالی رابطه بین سود عملیاتی 

  کل) - (ترکیبیاهرم مرکب  -3

کند و به سمت  بر تجزیه و تحلیل تصمیماتی که هم بار مالی و هم بار عملیاتی دارند تاکید می

طور  سود خالص) به - راست و چپ ترازنامه و قسمت عملیاتی و مالی صورت سود و زیان (فروش

 پردازد. جا می یک

 د.ده را نشان می (EPS)اهرم کل رابطه بین سطح فروش و سود هر سهم 

طور کلی، اهرم در مدیریت مالی شاخص ریسک است و براي تجزیه و تحلیل ریسک  به

  گیرد. تصمیمات مدیریت مورد استفاده قرار می

  اهرم عملیاتی

در مقابل درصد تغییرات  (EBIT)اهرم عملیاتی عبارت است از درصد تغییرات سود عملیاتی 

  .(S)فروش 

د تغییراتی که در سود قبل از بهره و مالیات به ازاي یک با استفاده از درجه اهرم عملیاتی، درص

شود.  دهد (البته در نتیجه یک درصد تغییر در تولید) محاسبه می درصد تغییر در فروش رخ می

بینی سود قبل از بهره و مالیات و محاسبه ریسک  اهرم عملیاتی نقش مهمی در محاسبه پیش

  شرکت دارد.

  باشد.  مستقل و سود عملیاتی متغیر وابسته میدر این نوع اهرم، فروش متغیر 

  فرمول تعریفی این اهرم عبارت است از: 
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�� =
%∆����

%∆�
 

 

 فرمول محاسبه درجه اهرم عملیاتی به صورت زیر است:

 

�� =
��

����
=

� − ��

� − �� − ���
=

� (� − �)

� (� − �) − ���
 

مرتبه باشد، به این مفهوم است که اگر فروش  3شرکتی عنوان مثال اگر درجه اهرم عملیاتی براي  به

 یک درصد تغییر کند، باعث سه درصد تغییر در سود عملیاتی خواهد شد.

%∆���� = %∆ � × �� 

هاي ثابت عملیاتی مانند  باشد. افزایش هزینه عامل ایجاد کننده اهرم عملیاتی هزینه ثابت عملیاتی می

 شود. سیت سود عملیاتی در مقابل تغییرات فروش میاهرم در فیزیک باعث تشدید حسا

عنوان محور براي منحنی درآمد کل و هزینه کل فرض کنیم و منطقه زیان و  سر را به اگر نقطه سربه

عنوان دو دهنه قیچی فرض کنیم، هر چقدر هزینه ثابت باال باشد، دهنه قیچی بازتر  منطقه سود را به

توان  می 1سود شرکت افزایش خواهد یافت. این واقعیت را در شکل بوده و در نتیجه احتمال زیان و 

  باشد. بر و شرکت ب یک شرکت کاربر می مشاهده کرد. شرکت الف یک شرکت سرمایه

  

  

 

 

�� 

�� 
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 ب)شرکت کاربر الف)شرکت سرمایه بر
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گذشت، سود آن در مقابل سر  رسد، ولی وقتی از نقطه سربه سر می شرکت الف دیرتر به نقطه سربه

یابد و براي زیان هم  افزایش مقدار تولید و فروش با ضریب بیشتري نسبت به شرکت ب افزایش می

  باشد. همین وضعیت حاکم است. این همان مفهوم اهرم عملیاتی می

پذیري در سود به دلیل  اهرم عملیاتی شاخص ریسک تجاري است. ریسک تجاري عبارت است از نوسان

هاي شرکت. هرچه اهرم عملیاتی  هاي ثابت عملیاتی در ساختار هزینه ات فروش و استفاده از هزینهتغییر

بر، ریسک تجاري باال  هاي سرمایه باالتر باشد، ریسک تجاري شرکت بیشتر است. در نتیجه در شرکت

ایط رکود برد و در شر است. در شرایط رونق اقتصادي، شرکت با اهرم عملیاتی باال، سود بیشتري می

نهایت و قبل از آن منفی  سر عملیاتی بی بیند. اهرم عملیاتی در نقطه سربه اقتصادي، زیان بیشتري نیز می

  باشند. است که هر دو بی معنی می

هاي متغیر  با ثابت بودن سایر عوامل، افزایش مقدار و مبلغ فروش باعث کاهش اهرم و افزایش هزینه 

شوند. اهرم عملیاتی براي سطوح معینی از تولید و فروش محاسبه  باعث افزایش اهرم عملیاتی می

  تر خواهد بود. شود و هرچه میزان تولید و فروش بیشتر باشد، اهرم پایین می

 

 

 شکل. مقایسه اهرم عملیاتی در شرکت الف (سرمایه بر) و ب (کاربر)  1
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 اهرم مالی

اهرم مالی عبارت است از درصد تغییرات سود خالص یا سود هر سهم در مقابل درصد تغییرات سود 

  .(EBIT)عملیاتی 

و مالیات اهرم مالی درجه حساسیت سود هر سهم را در مقابل درصد تغییرات سود قبل از بهره 

  باشد. کند. در این نوع اهرم، سود عملیاتی متغیر مستقل و سود هر سهم متغیر وابسته می گیري می اندازه

  فرمول تعریفی اهرم مالی عبارت است از:

 FL =
%∆���

%∆����
                                                                          

 اهرم مالی عبارت است از: فرم محاسباتی درجه

�� =
����

���� − ���
=

� − �� − ���

� − �� − ��� − ���
 

 

=
�(� − �) −  ���

�(� − �) − ��� − ���
 

FFC = I +
�

���
                                                                           

I: :t     هزینه بهره  نرخ مالیات

�:  سود سهام ممتاز

مرتبه باشد، به این مفهوم است که اگر سود عملیاتی یک درصد  2اگر درجه اهرم مالی شرکتی برابر 

  تغییر کند، باعث دو درصد تغییر در سود هر سهم خواهد شد.
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%∆��� = %∆���� × �� 

%2 = %1 × 2 

% 5/12سود عملیاتی را باید % افزایش دهد، 25براي شرکت فوق، اگر مدیر بخواهد سود هر سهم را تا 

 افزایش دهد.

%∆���� =
%∆���

���
 

%12.5 =
%25

2
 

EBIT و سود هر سهم 

هاي ثابت مالی  باشد. افزایش هزینه می (FFC)هاي ثابت مالی  عامل ایجاد کننده اهرم مالی، هزینه

شود. در فرمول زیر با ثابت  باعث تشدید حساسیت سود هر سهم در مقابل تغییرات سود عملیاتی می

  باشد. متغیر وابسته می EBITبودن سایر شرایط، 

EPS =
(EBIT − I)(1 − t) − E

N
 

سود قبل از بهره ابتدا  (EPS)طور که از فرمول باال مشخص است، براي محاسبه سود هر سهم  همان

کنند؛ عدد حاصل، سود پس از  محاسبه شده و سپس مالیات و بهره را کسر می )EBIT( و مالیات

ماند سود سهامداران  مالیات است. از سود پس از مالیات اگر سود سهام ممتاز را کسر کنیم، آنچه باقی می

که سود سهامداران عادي را به تعداد سهام عادي تقسیم کنیم، سود هر سهم  عادي است و درصورتی

(EPS) آید. دست می به 
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  آید. دست می به EBIT-EPSاگر ارتباط این دو متغیر را در فضاي دو بعدي رسم کنیم، خط 

 

 

 

  

  سر مالی نقطه سربه

سر  باشد. نقطه سربه سر مالی می کند، نقطه سربه محور افقی را قطع می EBIT-EPSجایی که خط 

  شود سود هر سهم شرکت برابر با صفر بشود. که باعث می EBITمالی عبارت است از سطحی از 

����� = � +
�

� − �
 

باشد. هرچه شرکت از منابع تامین مالی با هزینه بیشتري  اهرم مالی می EBIT-EPSشیب خط 

بیشتر  EBITدر مقابل تغییرات  EPSه کند، شیب این خط تندتر بوده و در نتیجه حساسیت استفاد

 خواهد بود.

درجه اهرم مالی کاهش  ،EBITشود. با افزایش  محاسبه می EBITاهرم مالی براي سطوح معین 

  باشند. می معنی نهایت و قبل از آن منفی است و هر دو بی سر مالی بی یابد. اهرم مالی در نقطه سربه می

پذیري در سود خالص یا سود  اهرم مالی شاخص ریسک مالی است. ریسک مالی عبارت است از نوسان

هاي ثابت (بدهی و سهام  هر سهم به دلیل نوسانات سود عملیاتی و استفاده از منابع تامین مالی با هزینه

EBIT 

EPS 

����� 

 

 EBIT-EPSخط  

 

 EBIT-EPSخط  : ١شکل 
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یسک مالی آن شرکت بیشتر ممتاز) در ساختار سرمایه شرکت. هرچه اهرم مالی شرکتی باالتر باشد، ر

  خواهد بود.
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 اهرم مرکب (کل)

  اهرم مرکب عبارت است از درصد تغییرات سود خالص یا سود هر سهم در مقابل درصد تغییرات فروش.

این نوع  کند. در گیري می ي حساسیت سود هر سهم را در مقابل تغییرات فروش اندازه اهرم مرکب، درجه

  باشد.  اهرم، فروش متغیر مستقل و سود هر سهم متغیر وابسته می

  فرمول تعریفی این اهرم عبارت است از: 

�� =
%∆���

%∆�
 

 باشد: ي اهرم مرکب به دو شکل زیر می فرمول محاسباتی درجه

�� = �� × ��                                                                

CL =
S − VC

S − VC − FOC − FFC
=

� (� − �)

�(� − �) − ��� − ���
 

به این مفهوم است که اگر فروش یک درصد تغییر کند، سود خالص یا سود هر  6اهرم مرکب برابر با 

 درصد تغییر خواهد کرد. 6سهم 

سود درصد کاهش در فروش،  5مرتبه باشد،  5/2 براي شرکتی مرکبي اهرم  به عنوان مثال اگر درجه

  درصد تغییر خواهد داد. 5/12سهم را هر 

�� =
%∆���

%∆�
                                                                          

2/5 =
x

−0/05
→ � = یا 0/125−  �12/5 درصد�
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باشند.  جا می طور یک هاي ثابت مالی به هاي ثابت عملیاتی و هزینه عامل ایجاد کننده اهرم مرکب، هزینه

شود.  هاي ثابت کل، باعث تشدید حساسیت سود هر سهم در مقابل تغییرات فروش می زایش در هزینهاف

سر کل اهرم مرکب  معنی است، زیرا در نقطه سربه سر کل و قبل از آن بی اهرم مرکب در نقطه سربه

 نهایت و قبل از آن منفی است. بی

پذیري در سود خالص  ست از نوساناهرم مرکب شاخص ریسک کلی شرکت است. ریسک کلی عبارت ا 

هر هاي شرکت.  هاي ثابت عملیاتی و مالی در ساختار هزینه به دلیل نوسانات فروش و وجود هزینه

سر کل شرکت گردد، ریسک کل شرکت را نیز تغییر خواهد داد.  عاملی که منجر به تغییر در نقطه سربه

هرچه اهرم  لی و هزینه ثابت عملیاتی باشند.این عوامل ممکن است تغییر قیمت کاال، هزینه ثابت ما

مرکب در شرکتی باالتر باشد، ریسک کل آن شرکت باالتر خواهد بود. شرکت با اهرم باال در دوران 

 رونق سود باالتري خواهد داشت که البته در دوران رکود ریسک زیان بیشتري نیز خواهد داشت.

  فروش و سود هر سهم

صورتحساب سود و زیان، از فروش شروع شده و در نهایت به سود هر سهم خواهیم رسید. هرگونه تغییر 

در فروش موجب تغییر در سود قبل از بهره و مالیات شده و آن نیز موجب تغییر در سود هر سهم خواهد 

توان  یم EPS-EBITاي وجود دارد؟ با توجه به رابطه  شد. بین فروش و سود هر سهم چه رابطه

  نوشت: 

��� =
[�(� − �) − ��� − �][1 − �] − �

�
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که با تغییر تعداد فروش، قیمت هر واحد کاال، هزینه متغیر واحد، هزینه ثابت،  در رابطه باال درصورتی

بهره، نرخ مالیات و سود سهام ممتاز و تعداد سهام عادي ثابت باشند، در هر سطحی از فروش سود هر 

 سهم متفاوت خواهد بود. 

  نقطه سر به سر مرکب

سر کل یا مرکب آن مقدار از  به ازاي چه تعداد از فروش، مبلغ سود هر سهم صفر خواهد شد؟ نقطه سربه

سر مرکب  فروش است که به ازاي آن، سود هر سهم صفر خواهد شد. با توجه به رابطه باال، نقطه سربه

  عبارتست از:

[�(� − �) − ��� − �](1 − �) − � = 0 

�(� − �) =
�

1 − �
+ ��� + � 

� =
��� + � +

�
� − �

� − �
 

Q توانیم سود قبل از بهره و مالیاتی معادل هزینه ثابت مالی  آن تعداد از فروش است که به ازاي آن می

�� +
�

���
  سر مالی برسیم. ایجاد کنیم و یا به عبارتی به نقطه سربه �

 یافت. سر کل افزایش خواهد هرچه هزینه ثابت مالی افزایش یابد، نقطه سربه  
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 مفاهیم بازده

  گذاري متصور شد که عبارتند از: توان براي بازده یک سرمایه اشکال مختلفی را می

هاي مالی (مثل سهام عادي) در یک دوره زمانی  نرخ بازدهی دارایی . بازده دوره نگهداري:1

گویند. براي محاسبه نرخ بازده دوره تملک یک دارایی، قیمت آن در  مشخص را بازده دوره تملک می

آخر سال را از قیمت آن در اول سال کسر و سپس اگر در خالل دوره تملک سودي به دارایی تخصیص 

کنیم. آنگاه، حاصل جمع را بر قیمت همان دارایی در اول سال یا  اضافه می یافته است، به حاصل آن

طور  توان به کند، نمی که قیمت فروش دارایی با گذشت زمان تغییر می کنیم. ازآنجایی دوره تقسیم می

  قطع و یقین بازده دوره تملک دارایی را تعیین کرد.

اري دارایی به پایان برسد، با توجه به مشخص که دوره زمانی نگهد درصورتی . بازده تحقق یافته:2

  دست آورد: توان بازده تحقق یافته دارایی را از طریق فرمول زیر به شدن قیمت دارایی در انتهاي دوره می

� =
�� − ��
��

 

�� =  قیمت	در	انتهاي	دوره

�� =  	قیمت	در	ابتداي	دوره

قین بازده دوره تملک دارایی را تعیین کرد، توان با قطع و ی که نمی ازآنجایی بینی شده: . بازده پیش3

منظور  هایی که به شوند. یکی از راه هاي مالی روبرو می بینی بازده دارایی گذاران با مساله پیش سرمایه

شود، تخمین توزیع احتمال  بینی یا برآورد نرخ بازده یک دارایی در طول دوره نگهداري استفاده می پیش

هاي مختلف اقتصادي آتی یعنی  باشد. با توجه به وضعیت گذاري می وره سرمایهبازده دارایی در انتهاي د
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ها و همچنین بازده  وضعیت رکود، وضعیت عادي و وضعیت رونق و احتمال وقوع هر یک از این وضعیت

هاي  ها، نرخ بازده از طریق محاسبه میانگین موزون بازده بینی شده براي هر کدام از آن ممکن و پیش

  آید. دست می در آن ضرایب مورد استفاده همان احتماالت وقوع هستند به ممکن که

  از نظر ریاضی:

�̅ =�����

�

���

 

  که در آن: 

  iبازده ممکن  �� =

  iاحتمال بازده  ��=

n هاي ممکن = تعداد بازده  

اطالعات زیر گذاري در سهام شرکت الف را به کمک  بینی شده حاصل از سرمایه مثال: نرخ بازده پیش

  دست آورید: به

  

 بازده احتمال وضعیت اقتصادي

 -% 5 2/0 رکود

 %20 6/0 عادي

 %40 2/0 رونق
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 جواب: 

�̅ 	=�����

�

���

= (−%5 × 0/2) +	(%20 × 0/6) + (%40 × 0/2)

= %19 

 

دست آوردن نرخ بازده باید میزان یا درجه وقوع هر رخداد را حدس بزند و  گذار براي به شخص سرمایه

احتماالت را تهیه کند. انجام چنین کاري مستلزم این است که بازده انتهاي دوره را با  جدول توزیع

 احتمال وقوع آن رخداد دقیقا تعیین کنیم.

هاي قبل آن قلم دارایی، جدول توزیع  هاي بازده سال یک راه حل این است که با استفاده از نرخ

ض کرد که روند گذشته بازده ساالنه آن قلم دارایی، احتماالت را تهیه کنیم. براي انجام این کار باید فر

مدرك یا سند خوبی است براي محاسبه بازده ساالنه آینده آن قلم دارایی. اگر این فرض معقول باشد، در 

هاي قبل آن قلم دارایی استفاده  آن صورت از میانگین و انحراف معیار نرخ بازده ساالنه مربوط به سال

  دهیم. ي محاسبات قرار میها را مبنا کرده و آن

شود. هر اندازه  گذاري تعیین می نرخی است که متناسب با ریسک سرمایه . نرخ بازده مورد انتظار:4

گذاري در  گذاران بازده مورد انتظار بیشتري را براي آن سرمایه گذاري بیشتر باشد، سرمایه ریسک سرمایه

  گذار بستگی دارد. گریزي سرمایه ري و ریسکپذی گیرند. میزان این بازده به درجه ریسک نظر می

  باشند که عبارتند از: عوامل دیگري نیز بر این نرخ تاثیرگذار می
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  . نرخ بازده بدون ریسک1

آید. در ایران اوراق  دست می گذاري در یک دارایی بدون ریسک به منظور نرخی است که از سرمایه

 اشد.ب مشارکت دولتی داراي نرخ بازدهی بدون ریسک می

  . صرف ریسک2

گویند. به بیان ساده،  آید را صرف ریسک می دست می نرخ بازده اضافی که به خاطر تحمل ریسک به

 افزاید. گذار بابت ریسک به نرخ مورد انتظار خود می میزانی است که سرمایه

  . نرخ تورم مورد انتظار3

بنابراین  شود، گذار می سرمایهباعث کاهش قدرت خرید افزایش نرخ تورم با توجه با اینکه 

به عبارت دیگر، منظور حفظ قدرت خرید خود بازده بیشتري را طلب خواهند کرد و  گذاران به سرمایه

  دهند. نرخ بازده مورد انتظار خود را افزایش می
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 مفاهیم ریسک

گذاري را در آینده مخاطره آمیز  گذاري با عدم اطمینان مواجه است که بازده سرمایههر نوع سرمایه

دارائی، اي به مفهوم آن است که احتمال دارد بازده حاصل از  سازد. ریسک در یک دارایی سرمایه می

کمتر از بازده مورد انتظار باشد. بنابراین ریسک عبارت است از احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده 

توان گفت ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن  بینی شده و یا می پیش

  دارایی.

  هستند:بندي  افراد در مواجهه با ریسک در سه گروه قابل تقسیم

 هایی با ماهیت قمار وارد  کشی و یا در فعالیت : افرادي که در مسابقات قرعه1پذیر افراد ریسک

پذیر دانست. براي این افراد، ریسک یک مطلوبیت  اي از افراد ریسک توان نمونه شوند را می می

  دهند. ا ترجیح میتر ر آید و از این رو از بین دو گزینه با بازده یکسان، گزینه پرریسک شمار می به

 ها توجه نموده و  گذاري : افراد این گروه صرفا به بازده سرمایه2تفاوت نسبت به ریسک افراد بی

عنوان مثال، افراد ثروتمند ممکن است در مبالغ پایین کامال  ها ندارند. به توجهی به ریسک آن

 تفاوت باشند. نسبت به میزان ریسک بی

 گیرند. به بیان  عنوان یک پارامتر نامطلوب درنظر می یسک را به: این افراد ر3گریز افراد ریسک

دیگر، این افراد هنگام انتخاب بین دو دارایی با بازده یکسان، دارایی با ریسک کمتر را ترجیح 

تر و با ریسک  گریزي این افراد، ممکن است بازده پایین دهند. حتی بسته به میزان ریسک می

 و با ریسک زیاد ترجیح داده شود.بسیار کم، به بازده باالتر 

به عبارت دیگر،  کنند. گذاران در بازارهاي مالی حکایت می گریزي سرمایه هاي تاریخی از ریسک داده

شود که داراي  کنند. بازي منصفانه به بازي گفته می هاي منصفانه پرهیز می گذاران از بازي سرمایه

دالر  5آمد، » شیر«اي را در نظر بگیرید که اگر  بازده مورد انتظار صفر باشد. براي مثال، پرتاب سکه

 – 50آمدن سکه » خط«یا » شیر«بازید. چون شانس  دالر می 5آمد، » خط«شوید و اگر  برنده می

گذاران  . بر این اساس، سرمایه])x 5/0)+5x 5/0 5= (0[شود  است، بازده مورد انتظار صفر می 50

                                                             
1 Risk Seeker or Risk Lover 
2
 Risk Neutral 

3 Risk Averse 
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گذاران در توصیف چرایی این  کنند. مفهوم مطلوبیت سرمایه گریز از این بازي اجتناب می ریسک

 مساله مورد استفاده است.

  

  

  مطلوبیت

کنند که مردم  گیري میزان خوشنودي یا رضایتی استفاده می لوبیت براي اندازهاقتصادانان از واژه مط

هاي رضایت بخش  کنند. فعالیت گذاري کسب می هاي اقتصادي نظیر کار، مصرف یا سرمایه از فعالیت

کنند.  هاي غیر رضایت بخش مطلوبیت منفی (عدم مطلوبیت) ایجاد می مطلوبیت مثبت و فعالیت

ها (ترجیحات) متفاوتی دارند، ممکن است فردي از فعالیت خاص نسبت به فرد دیگر  چون افراد ذائقه

شود که افراد منطقی هستند و منابع خود (نظیر  دست آورد. به هر حال، فرض می رضایت بیشتري به

  دهند که مطلوبیت خود را به حداکثر برسانند. اي تخصیص می زمان و پول) را به شیوه

  مطلوبیت نهایی

شود. براساس فرض  گذار گفته می بطه دقیق بین مطلوبیت و ثروت، تابع مطلوبیت ثروت سرمایهبه را

دهند (در حقیقت، فرض  گذاران ثروت بیشتر را به ثروت کمتر ترجیح می سیري ناپذیري، کلیه سرمایه

 گذار مندي خرید). هر دالر ثروت اضافی به مطلوبیت سرمایه توان رضایت شود که با پول می می

  افزاید، ولی به چه میزان؟ می

گذار مختص خود اوست. در نتیجه به ازاي هر دالر افزایش ثروت،  تابع مطلوبیت ثروت هر سرمایه

 »مطلوبیت نهایی«تواند با دیگري متفاوت باشد. یعنی،  گذار می افزایش در مطلوبیت هر سرمایه

ه، مطلوبیت نهایی ممکن است به عالو گذاران متفاوت باشد. به ثروت ممکن است در بین سرمایه

گذاران ثروتمند  گذار قبل از دریافت هر دالر اضافی بستگی داشته باشد (سرمایه سطح ثروت سرمایه

  گذاران فقیر ارزش کمتري قائل شوند). ممکن است براي هر دالر اضافی نسبت به سرمایه

وجود  "تئوري مطلوبیت نهایی نزولی پول"در رابطه با مطلوبیت نهایی، یک تئوري تحت عنوان 

آورد، مطلوبیت کمتري نسبت به درآمدهاي قبلی  دست می دارد. یعنی آخرین درآمدي که یک نفر به
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کند؛  دست می آورد، مهمترین نیازهاي خود را برطرف می میلیون ریال به 1او دارد. اگر شخصی 

دست آورد، یک میلیون ریال دوم، نیازهاي بعدي را که اهمیت  میلیون ریال دیگر به 1که  صورتیدر

گویند، مطلوبیت نهایی یک میلیون ریال دوم از  کمتري دارند ارضا خواهد کرد. از این رو می

دهد، با  طور که شکل زیر نیز نشان می مطلوبیت نهایی یک میلیون ریال اول کمتر است. همان

یابد. (مطلوبیت  یابد اما مطلوبیت نهایی پول کاهش می ایش درآمد، مطلوبیت کل افزایش میافز

  شود). نهایی، مطلوبیتی است که به ازاي آخرین واحد درآمد ایجاد می

  

  

  

  

  

  

  

 

یوتیل  ABمیلیون ریال درآمد دوم  1کند و  یوتیل مطلوبیت ایجاد می OAمیلیون درآمد اول  1

 مطلوبیت ایجاد خواهد کرد.

توان گفت مطولبیت نهایی پول نزولی است، یعنی آخرین درآمدهاي دریافتی مطلوبیت  در نتیجه می

 گذار نیز چون از آخرین درآمد مطلوبیت کمتري کمتري نسبت به درآمدهاي قبلی دارد. سرمایه

  دست می آورد، از این رو ریسک کمتري را نیز حاضر است بپذیرد. به

توان از مفهوم توابع مطلوبیت بهره  گذاري از نظر مطلوبیت، می هاي سرمایه بندي گزینه منظور رتبه به

گذاري از نظر ترجیح و مطلوبیت  هاي سرمایه بندي گزینه برد. توابع مطلوبیت امکان رتبه

 مطلوبیت کل

B 

 O میلیون١ میلیون ٢

A 

 درآمد
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عنوان یک مثال ساده، فرض نمایید که تابع مطلوبیت به  سازند. به خص میگذاران را مش سرمایه

 صورت زیر تعریف شود:

� = �(�) −
�

�
 A��  

دهنده بازده  نشان E(r)گذاري،  هاي سرمایه دهنده میزان مطلوبیت گزینه نشان Uدر این فرمول، 

  	��مورد انتظار و

نیز معیاري است از  Aها،  وه بر اینگذاري مورد نظر است. عال دهنده واریانس سرمایه نشان

  گریزي افراد: ریسک

 گریز،  براي افراد ریسکA .عددي است مثبت  

  ،براي افراد جویاي ریسکA .عددي است منفی 

 تفاوت نسبت به ریسک،  براي افراد بیA .برابر است با صفر 
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 1تفاوتی هاي بی منحنی

گذاري است که ریسک و بازده آنها  هاي سرمایه دهنده ترکیبی از گزینه تفاوتی نشان یک منحنی بی

گذاري  هاي سرمایه گزینهنماید. به بیان دیگر، تمامی  گذار ایجاد می مطلوبیت یکسانی براي سرمایه

اند، از مطلوبیت یکسانی برخودار بوده و انتخاب آنها از نظر  تفاوتی قرار گرفته که بر یک منحنی بی

  گذار یکسان و بدون ترجیح است. سرمایه

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

دهد. در مورد این  گذار را نشان می تفاوتی یک سرمایه هاي بی عنوان مثال، شکل فوق منحنی به

 توان مطرح نمود: تفاوتی نکات زیر را می هاي بی منحنی

 هاي  (همچون گزینه "مطلوبیت باال"تفاوتی  هاي منطبق بر منحنی بی تمامی گزینهa  وb بر (

) برتري دارند چراکه c(مثال گزینه  "مطلوبیت متوسط"تفاوتی  هاي منطبق بر منحنی بی گزینه

قرار گرفته  "مطلوبیت متوسط"تفاوتی  باالتر از منحنی بی "مطلوبیت باال"تفاوتی  منحنی بی

  است.

                                                             
1 Indifference Curves 

 مطلوبیت پایین

 مطلوبیت متوسط

 مطلوبیت باال

 ریسک (انحراف معیار)

a 

b 

c 

 بازده مورد انتظار
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 گذاري  هاي سرمایه گزینهb  وa ه هر دو گذار برخوردارند چراک از جذابیت یکسانی براي سرمایه

 اند. بر یک منحنی منطبق شده

 گیرند  تفاوتی معینی قرار می گذاري که بر روي منحنی بی هاي سرمایه که کلیه گزینه جایی از آن

توانند یکدیگر را قطع  تفاوتی نمی هاي بی گذاران مطلوبیت یکسانی دارند، منحنی براي سرمایه

 کنند.

  تفاوتی دارند. این  نهایت منحنی بی گذاران بی سرمایهدر نهایت باید توجه داشت که هریک از

تفاوتی وجود داشته باشد که روي نمودار رسم شوند،  بدان معنی است که هرگاه دو منحنی بی

  تفاوتی سومی را میان آنها رسم کرد. توان منحنی بی می

تفاوتی براي یک شخص  هاي بی دهنده منحنی هاي فوق همگی نشان دقت نمایید که منحنی

است چراکه در این نمودارها بین ریسک و بازده رابطه مثبت وجود  (risk averse)گریز  ریسک

گردد). شکل زیر  بل ریسک بیشتر میگذار صرفا با دریافت بازده بیشتر حاضر به تق دارد (سرمایه

تفاوت  و بی (risk lover)پذیر  تفاوتی براي سایر افراد اعم از ریسک هاي بی دهنده منحنی نشان

 باشد: نیز می (risk neutran)نسبت به ریسک 

 

 

  

 

  

  

  

  

 جویاي ریسک

 بی تفاوتی نسبت به ریسک

 بسیار ریسک گریز
 کمی ریسک گریز

 بازده مورد انتظار

 ریسک (انحراف معیار)



 امور مالی شرکتیمقدمات 

 

  

  

  منابع ریسک

تابعی است از چه چیزي باعث تغییرات بازده یک دارایی مالی می شود؟ ریسک کلی دارایی مالی 

  کنیم: چندین عامل که در زیر به آنها اشاره می

گذار به هنگام خرید اوراق قرضه (با سود ثابت)  ریسک نوسان نرخ بهره: ریسکی که سرمایه -١

گویند. قیمت اوراق مزبور در صورت تغییر نرخ بهره تغییر  پذیرد را ریسک نوسان نرخ بهره می می

  بهره رابطه عکس دارد. کند؛ قیمت اوراق قرضه با نرخ می

  تاثیر نرخ بهره بر بازده اوراق قرضه خیلی بیشتر از تاثیري است که در بازده سهام عادي

 کند.  ایجاد می

: ریسک بازار عبارتست از تغییر در بازده که ناشی از نوسانات (Market Risk)ریسک بازار  -٢

گیرند. سهام عادي (نسبت به  ار میکلی بازار است. همه اوراق بهادار تحت تاثیر ریسک بازار قر

سایر اوراق بهادار) بیشتر تحت تاثیر ریسک بازار قرار خواهد گرفت. ریسک بازار ناشی از رکود 

 باشد. اقتصادي، جنگ و تغییرات ساختاري در اقتصاد می

 : ریسک ناشی از انجام تجارت در یک صنعت خاص (Business Risk)ریسک تجاري  -٣

وجوه ": ریسک قدرت خرید یا کاهش قدرت خرید (Inflation Risk)ریسک تورم  -۴

؛ این نوع ریسک با ریسک بهره مرتبط است (نرخ بهره در اثر تورم افزایش "گذاري شده سرمایه

 یابد). می

کارگیري بدهی در شرکت است و هرچه نسبت بدهی  ریسک مالی: ریسک مالی ناشی از به -۵

 شود. گیري می وسیله اهرم مالی اندازه الی بهبیشتر باشد، ریسک مالی بیشتر است؛ ریسک م

: ریسک نقدینگی یعنی میزان عدم احتمال تبدیل به نقد (Liquidity Risk)ریسک نقدینگی  -۶

شدن دارایی؛ هرچه اطمینان نسبت به نقد شدن دارایی بیشتر باشد، ریسک نقدینگی کمتر است. 



 امور مالی شرکتیمقدمات 

 

گیرد و هزینه مبادله  ه آسانی صورت میها ب هایی که خرید و فروش آن گذاري آن دسته از سرمایه

 ها کمتر است. ها باال نباشد، از قدرت نقدشوندگی باالیی برخوردار بوده و ریسک نقدینگی آن آن

المللی در تبدیل سود ناشی از تجارت جهانی به پول رایج  گذاران بین ریسک نرخ ارز: سرمایه -٧

رز، ریسک ناشی از تغییر در بازده اوراق کشور خود با ریسک نرخ ارز مواجه هستند. ریسک نرخ ا

 بهادار در نتیجه نوسانات ارزهاي خارجی است.

ریسک کشور: ریسک کشور یا ریسک سیاسی به ثبات یک کشور از ابعاد سیاسی و اقتصادي  -٨

شود. کشورهایی که از ثبات سیاسی و اقتصادي باالیی برخوردارند، این نوع ریسک در  مربوط می

 . ها پایین است آن

 

  

  انواع ریسک

  شود: ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک ریسک به دو قسمت تقسیم می

	ریسک	کل    = 	ریسک	سیستماتیک +   ریسک	غیرسیستماتیک

  ریسک سیستماتیک

تغییرپذیري در بازده کلی اوراق بهادار که مستقیما به تغییرات بازار یا اقتصاد بستگی دارد، ریسک 

کنترل بوده و  شود. ریسک سیسستماتیک ریسک غیرقابل گفته می "بازارریسک "سیستماتیک یا 

  هاي تورم، بازار و نرخ بهره است. پذیر نیست؛ این ریسک شامل ریسک کاهش

  ریسک غیر سیستماتیک

پذیر؛ آن قسمت از تغییرپذیري در بازده کلی اوراق بهادار که به  کنترل یا ریسک کاهش ریسک قابل

کنترل بوده و  تغییرپذیري کلی بازار بستگی ندارد، ریسک غیر سیستماتیک نام دارد. این ریسک قابل

  توان این نوع ریسک را کاهش داد.  پذیر است و با ایجاد تنوع می کاهش
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منحصر به اوراق بهادار خاصی است و به عواملی همچون ریسک تجاري، مالی و  این نوع ریسک

  ریسک نقدینگی بستگی دارد.
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